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Ágrip 

Markmið þessarar rannsóknar var að afla upplýsinga og þekkingar um úrræði 

fyrir börn með geðhvörf á tveimur skólastigum á Akureyri.  

Rannsóknin var eigindleg. Tekin voru einstaklingsviðtöl við sex 

einstaklinga á grunn– og framhaldsskólastigi; tvo umsjónarkennara, tvo 

námsráðgjafa og tvo sálfræðinga. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýna að fyrir utan sálfræðinga er 

þekking á geðhvörfum innan skólanna ekki mikil, sérstaklega ekki í 

grunnskólanum. Kennarar þekktu þó vel hvert þeir ættu að leita ef grunur um 

geðhvörf hjá barni vaknaði og námsráðgjafar og sálfræðingar vissu nokkuð vel 

hvert ferlið til hjálpar barninu væri.  

Viðmælendur voru sammála um að þeir myndu afla sér frekari upplýsinga 

um geðhvörf, eins og aðrar raskanir sem börn geta fengið, ef þeir fengju slíkan 

einstakling til sín. Innan grunnskólans fara öll mál barna í nemendaverndarráð 

sem hittist vikulega og í framhaldsskólanum er svipað ráð sem fer yfir mál 

nemenda. 

Allir viðmælendur voru sammála um að biðin eftir sálfræðiþjónustu, hvort 

sem var á fjölskyldudeild eða Sjúkrahúsi Akureyrar, væri allt of löng og allt of 

fáir sálfræðingar væru starfandi á hvorum stað fyrir sig. Eins minntust þeir á 

skort á barnageðlæknum við sjúkrahúsið, þó hið nýstofnaða BUG teymi væri 

til mikilla bóta.  

Munur var á viðhorfum viðmælenda til rannsóknarinnar eftir því á hvoru 

skólastiginu þeir voru. Flestir viðmælendur grunnskólans töldu sig ekki hafa 

mikið fram að færa þar sem börn væru svo sjaldan greind með geðhvörf á 

Íslandi en í framhaldsskólanum var annað viðhorf og einstaklingar með 

geðhvörf þekktari stærð.





 

Abstract 

The objective of this research was to accumulate information and knowledge 

about the resources available for children with bipolar disorder on two school 

levels in Akureyri.  

The research was qualitative. Personal interviews were conducted with six 

individuals in elementary and junior college; two supervisory teachers, two 

school counsellors and two psychologists.  

The main results of the research show that among the staff of the schools, 

apart from the psychologists, there is not very much knowledge about bipolar 

disorder, especially in the elementary schools. Teachers were well aware of 

whom to contact if they suspected that a child had bipolar disorder and school 

counsellors and psychologists knew rather well what course of action should 

be taken to help the child. 

The interviewees said that they would obtain further information about 

bipolar disorder, and other disorders children can have, if such an individual 

was in their care. Within the elementary school matters concerning the children 

are discussed within the student protection council which meets once a week 

and within the junior college there is a similar council which handles student 

matters. 

All my interviewees agreed on the fact that the wait for psychological 

assistance, whether it was at the department of family services or at Akureyri 

Hospital, was too long and that there were too few psychologists working at 

each place. They also talked about the shortage of children´s psychiatrists at 

the hospital though the newly founded BUG team was a great improvement. 

There was a difference in the attitude of the interviewees towards the 

research depending on which school level they worked on. Most of the 

interviewees working on the elementary school level did not think that they 

had much to say because very few children on the elementary school level in 

Iceland are diagnosed having bipolar disorder, but among the interviewees on 

the junior college level the attitude was quite different and students with 

bipolar disorder a recognized entity. 
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1. Inngangur 

Samkvæmt skýrslu Kristjáns Más Magnússonar fyrir Heilbrigðis– og 

tryggingamálaráðuneytið (2004, bls. 4) um samhæfingu í málefnum barna og 

unglinga með geðraskanir, kemur fram að 12-15% barna eru með vægar 

geðraskanir og þurfa aðstoð og 2-5% barna eiga við alvarlegar hegðunar– eða 

geðraskanir að stríða. Þessar tölur eru sambærilegar erlendum upplýsingum um 

algengi geðraskana hjá börnum og unglingum og kalla á þekkingu á þessum 

röskunum innan skólanna.  

Reynsla mín af að eiga barn með geðhvörf í 10. bekk grunnskóla og 1. bekk 

framhaldsskóla leiddi mig að þessum rannsóknarvettvangi. Dóttir mín var 

samþykk því að reynsla okkar væri notuð sem hvati að þessari rannsókn og 

vorum við sammála um að þetta væri áhugavert og verðugt rannsóknarefni.  

Dóttir mín var á 15. ári þegar hún greindist með geðhvörf. Fram til þess 

tíma hafði hún átt það til að vera sveimhugi og taka ekki alltaf eftir í skólanum 

en annars gekk henni ágætlega í námi. Grunur um geðhvörf vaknaði þegar hún 

fór að fá ranghugmyndir og fannst fólk vera að baktala hana í skólanum og gat 

því ekki hugsað sér að mæta þangað. Skólinn var algjörlega ráðalaus gagnvart 

þessu og að endingu varð það að samkomulagi milli mín og kennara hennar að 

hún lærði heima, þ.e. hún þyrfti ekki að mæta í skólann en myndi vinna námið 

heima undir minni stjórn i samráði við kennara hennar. Hún komst í gegnum 

grunnskólann með þessum hætti, náði ágætiseinkunnum úr samræmdu 

prófunum og lauk grunnskólanum. 

Leið hennar lá í Menntaskólann á Akureyri sem gekk sæmilega framan af. 

Hún var þá byrjuð í lyfja– og sálfræðimeðferð. Hún lauk einni önn í MA en 

flosnaði þá upp úr námi, fór aftur að ásaka fólk um baktal og vildi ekki fara í 

skólann. Stuttu síðar byrjaði hún að smakka áfengi og fljótlega eftir það að 

fikta við fíkniefni. 

Þessi persónulega reynsla vakti upp spurningar um það hvernig skólarnir 

væru undirbúnir fyrir börn með geðhvörf og hvað kennarar vissu um slík 

veikindi hjá börnum. Ég íhugaði hvernig þeir brygðust við þessum 

einstaklingum og hvort einhver leið fyndist til að auðvelda þessum börnum að 

fást við nám og félagslíf. Eins lék mér forvitni á að vita hver úrræðin fyrir þessi 
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börn væru, hvert ferlið væri ef upp kæmi grunur um geðhvörf og hvert væri 

leitað eftir hjálp.  

Verkefnið er byggt upp af sex köflum. Fyrst er inngangskafli þar sem 

stuttlega er gerð grein fyrir tilgangi rannsóknarinnar og þeim lykilþáttum sem 

liggja að baki henni, og fjallað er ítarlegar um í fræðilegri samantekt. Í öðrum 

kafla er gerð grein fyrir fræðilegum grunni verkefnisins. Kaflinn skiptist í 

fimm hluta. Fyrst er fjallað um skilgreiningu á geðhvörfum og því næst um 

skilgreiningar á geðhvörfum hjá börnum. Þriðji hlutinn fjallar um skóla án 

aðgreiningar. Fjórði hlutinn fjallar um námsleiðir fyrir börn með geðhvörf og 

lokahluti fræðilega kaflans er samantekt. Í þriðja kafla er fjallað um 

rannsóknaraðferðina og í fjórða kafla er greint frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar og þær flokkaðar í þemu sem byggjast á lykilþáttunum sem 

lagðir voru til grundvallar. Umræður um niðurstöðurnar koma í fimmta kafla, 

en þar eru niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og settar í fræðilegt 

samhengi. 

Sjötti og síðasti kaflinn er lokaorð þar sem litið er yfir farinn veg. 

 

Lykilþættir: Geðhvörf, geðhvörf hjá börnum, skóli án aðgreiningar, 

námsleiðir fyrir börn með geðhvörf, samstarf fjölskyldu og skóla.  
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2. Fræðileg sýn 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir lykilþáttum í fræðilegum grunni 

rannsóknarinnar. Lykilþættirnir voru valdir með hliðsjón af því hvaða þættir 

eru taldir hafa áhrif á úrræði gagnvart börnum og ungmennum með geðhvörf í 

skóla. Kaflinn skiptist í fimm undirkafla. Fyrst er gerð grein fyrir 

skilgreiningum á geðhvörfum. Næst kemur kafli um geðhvörf hjá börnum og 

hvernig skilgreiningar á þeim eru frábrugðnar skilgreiningum á geðhvörfum 

hjá fullorðnum. Þriðji undirkaflinn fjallar um skóla án aðgreiningar en þar er 

meðal annars horft til aðalnámskrár. Nám fyrir börn og unglinga er fjórði 

undirkaflinn, hann fjallar um námsleiðir til aðstoðar börnum og unglingum 

með geðhvörf. Í lok kaflans er samantekt og rannsóknarspurningin lögð fram. 

2.1 Geðhvörf 

Lengi hefur þessi sjúkdómur sem lýsir sér í öfgakenndum skapsveiflum valdið 

fólki heilabrotum og hafa skilgreiningar á geðhvörfum (e. bipolar disorder) 

verið til lengi eða frá 19. öld. Árið 1854 lýsti Jules Farlet geðsjúkdómi sem 

hringlaga geðveiki (f. folie circulaire) (Stein, Kupfer og Schatzberg, 2006, bls. 

11). Stuttu síðar greindi Emil Kraepelin (1856-1926) á milli geðhvarfa og 

geðklofa (e. schizophrenia), en lengi vel héldu menn að þetta væri einn og sami 

sjúkdómurinn. Síðan þá hafa margir endurbætt hugmyndir Kraepelin en 

greiningarstaðlar fara þó enn eftir grunnhugmyndum hans (Ebert og Bar, 2010, 

bls. 191). Þessi geðsjúkdómur hefur nokkur heiti og var þekktur undir nafninu 

manic–depressive disorder en opinbert klínískt heiti hans er nú bipolar 

affective disorder í hinum enskumælandi heimi og hann hefur fengið nafnið 

geðhvarfasýki á íslensku. Nýlega var farið að nota orðið geðhvörf um 

sjúkdóminn og mun ég nota það í þessu riti.  
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Greiningarviðmið 

Greiningarflokkunarkerfi Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar (WHO), ICD‒10 

(1992), og bandarísk greininga– og tölfræðihandbók geðsjúkdóma, DSM‒5 

(fimmta útgáfa, 2013), eru sammála um skilgreiningu á geðhvörfum og ber 

saman í grunnatriðum um greiningarviðmiðin. Báðir flokkunarstaðlar telja að 

fullorðnir einstaklingar með geðhvörf upplifi reglulega skapsveiflur, allt frá 

oflæti (sem felur í sér hraða hugsun og virkni, aukna kynhegðun og minnkaða 

svefnþörf) til þunglyndis (sem felur í sér erfiðleika með ákvarðanatöku, röskun 

á svefni, minni orku, minnkandi löngun til kynlífs, minnkandi matarlyst og 

erfiðleika með einbeitingu og athygli), með nokkrum tímabilum vellíðunar eða 

skapstöðuleika á milli oflætis– og þunglyndistímabila.  

Geðhvörfum er skipt í nokkra flokka; Geðhvörf 1 (e. bipolar 1), geðhvörf 2 

(e. bipolar 2), hverfilyndi (e. cyclothymia) og blandað ástand (e. mixed 

episodes).  

Geðhvörf 1 einkennast af einu eða fleiri oflætistímabilum sem ekki er hægt 

að útskýra samkvæmt forsendum geðklofa eða vegna neyslu lyfja. Þunglyndi 

þarf ekki að hafa komið fyrir hjá viðkomandi en oft er saga af einu eða fleiri 

þunglyndistímabilum.  

Geðhvörf 2 einkennast af oflæti sem varir í styttri tíma og er vægara en hjá 

þeim sem eru með geðhvörf 1. 

Einstaklingur með hverfilyndi fær örari tímabil af oflæti og þunglyndi en 

köstin eru ekki eins djúp eða há og hjá einstaklingi með geðhvörf 1 eða 2. 

Einstaklingurinn getur komið miklu í verk á skömmum tíma en er vanvirkur 

þess á milli.  

Blandað ástand einkennist af þunglyndi með stuttum tímabilum oflætis. 

Sveiflurnar eru örar, þ.e. einstaklingur getur t.d. sveiflast milli oflætis og 

þunglyndis á sama degi eða oft í sömu viku.  

ICD–10 fjallar ekki sérstaklega um börn með geðhvörf en DSM–5 sem kom 

út árið 2013 minnist á börn í sínum staðli, þar er tilgreint í lýsingum hvernig 

einkenni geðhvarfa hjá börnum geta komið fram.  

Báðir þessir flokkunarstaðlar leggja áherslu á að hvert kast þurfi að standa 

í minnst eina viku (American Psychiatric Association, 2013, bls. 123-154; 

World Health Organization, 1992 bls. 97-99;1993 bls. 91-94).  
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Orsakir geðhvarfa 

Spurningar um orsakir geðhvarfa hafa vaknað hjá fræðimönnum og hafa 

fundist breytingar á svonefndu hvítu efni heilans eða myelinslíðrum heilans, 

sem umlykja taugafrumurnar og aðstoða við flutning taugaboða. Rannsókn 

Barnea–Goraly, Chang, Karchemskiy, Howe og Reiss (2009) sýndi fram á 

breytingar í hvíta efninu hjá unglingum eftir fyrsta oflætiskastið. Breytingarnar 

höfðu áhrif á þau svæði í heilanum sem tengdust tilfinningum, hegðun og 

hugsunum og telja rannsakendur að niðurstöðurnar bendi til þess að breytingar 

á hvíta efninu komi snemma fram hjá fólki með geðhvörf (Barnea–Goraly o.fl., 

2009, bls. 242; Þuríður Þorbjarnardóttir, 2007). Aðrar rannsóknir, bæði á 

unglingum og fullorðnum með geðhvörf, hafa sýnt sömu niðurstöður (Adler 

o.fl., 2006, bls. 324; Bruno, Cercignani, Ron, 2008, bls. 464; Lu, Zhou, Keedy, 

Reilly og Sweeney, 2011, bls. 609; Mahon, Burdick og Szeszko, 2010, bls. 

548). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á sterkt arfgengi geðhvarfa og er það talið vera 

einn helsti áhættuþáttur þess að fá sjúkdóminn. Líkur á því að fá geðhvörf 

tífaldast ef ættingi er með geðhvörf og aukast enn eftir því hve ættartengslin 

eru sterk. Fjölskyldu–, tvíbura– og ættleiðingarannsóknir sýndu fram á að líkur 

á geðhvörfum væru 3-15% hjá náskyldum ættingjum (American Psychiatric 

Association, 2013, bls. 130; Barnett og Smoller, 2009, bls. 338; Shih, 

Belmonte og Zandi. 2004, bls. 268). 

Tíðni geðhvarfa. Van– eða ofgreining? 

Upplýsingar um tíðni geðraskana í Bandaríkjunum frá árinu 2007 benda til 

þess að algengi geðhvarfa 1 sé um 1% og að algengi geðhvarfa 2 sé um 1.1%. 

Tíðni mildara forms (e. subthreshold bipolar disorder) af geðhvörfum er um 

2.4%. Mildara form geðhvarfa var sett með í þessar tölulegu upplýsingar vegna 

gagnrýni á greiningarviðmið, en rannsóknir sýndu að viðmiðin væru of ströng. 

Greiningarviðmið þessa mildara forms var endurtekið þunglyndi án alvarlegs 

þunglyndis eða færri viðmið til greiningar á þunglyndi. Enginn kynjamunur er 

á algengi geðhvarfa en konur virðast þó frekar hafa geðhvörf 2 en geðhvörf 1. 

Meðalaldur fyrstu einkenna á geðhvörfum 1 er um 18 ára og geðhvarfa 2 um 

20 ára (Merikangas o.fl., 2007, bls. 544-545).  

Niðurstöður úr samskonar rannsókn voru birtar árið 2011, en þar voru 

upplýsingar frá 11 löndum í Ameríku, Evrópu, Asíu og Eyjaálfu. Þar kom fram 
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að tíðni geðhvarfa 1 var 0.6%, geðhvarfa 2 0.4% og mildara forms geðhvarfa 

1.4%. Upplýsingarnar sýna mun á milli landa. Bandaríkin voru með hæstu tíðni 

á mildara formi geðhvarfa, eða 4.4%, meðan Indland var með lægstu tíðni, 

0.1% (American Psychiatric Association, 2013, bls. 130; Merikangas o.fl., 

2011, bls. 244). 

Í yfirlitsgrein Ghouse, Sanches, Zunta-Soares, Swann og Soares (2013) er 

ofgreining á geðhvörfum skoðuð í fræðigreinum um efnið. Þar er því haldið 

fram að oft séu geðhvörf vangreind og margir sem greindir séu með slæmt 

þunglyndi séu í raun með geðhvörf, og prósentutalan 0.5-1.1% sé vanmat og 

ætti í raun að vera nær 10%. Skimun fræðigreina um ofgreiningar geðhvarfa 

benti til þess að nokkuð væri um ofgreiningar, en þó væri mikill munur á 

hlutfalli ofgreininga milli rannsókna. Helstu ástæður ofgreininga geðhvarfa 

voru líkindi við aðrar raskanir eins og persónuleikaraskanir, þar sem talað er 

sérstaklega um sjálfsdýrkunar persónuleikaröskun (e. narcissistic personality 

disorder), jaðar persónuleikaröskun (e. borderline personality disorder) og 

ofvirkni og athyglisbrest (e. attention deficit hyperactivity disorder, ADHD) 

hjá börnum. Einnig væri hægt að gagnrýna greiningarstaðlana, bæði að þeir 

væru of almennir eða gerðu ekki ráð fyrir mildari gerð geðhvarfa. Niðurstaða 

greinarinnar var að með bættri flokkun á séreinkennum geðhvarfa, 

heilaskönnunum og erfðafræðirannsóknum gætu greiningar á geðhvörfum 

orðið nákvæmari (Ghouse o.fl., 2013, bls. 1-4).  

Rannsókn Zimmerman, Ruggero, Chelminski og Young (2010) á 

þunglyndissjúklingum sem voru ranglega greindir með geðhvörf leiddi í ljós 

að helstu orsakir ofgreiningarinnar væru að sjúklingarnir voru með 

persónuleikaröskun eða sérstaka fælni (e. phobia) sem hliðarröskun. Þeir telja 

jafnframt að skilgreiningar á einkennum geðhvarfa og persónuleikaraskana séu 

það líkar að hætta á misgreiningu geti verið mikil (Zimmerman o.fl., 2010, bls. 

103). 

Hætta á sjálfsvígi hjá einstaklingi með geðhvörf er talin fimmtánföld miðað 

við heilbrigða einstaklinga og áætlað er að fjórðung sjálfsvíga megi rekja til 

geðhvarfa (American Psychiatric Association, 2013, bls. 131). Rannsókn 

Johnson, McMurrich og Yates á sjálfsvígum fólks með geðhvörf 1 benti til 

þess að þunglyndi, vonleysi og blandað ástand væru helstu áhættuþættir 

gagnvart sjálfsvígum (Johnson o.fl., 2005, bls. 686). 
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2.2 Geðhvörf hjá börnum og unglingum 

Geðhvörf voru lengi talin mjög sjaldgæf hjá börnum og unglingum og þess 

vegna er ekki til mikið af rannsóknum um þennan málaflokk. Þetta virðist þó 

vera að breytast. Í nýútkominni greiningarhandbók bandarísku 

geðlæknasamtakanna (American Psychiatric Association), DSM–5, er talað 

sértækt um einkenni barna með geðhvörf. Í fyrri útgáfu þessa staðals frá 2000, 

DSM–IV, var ekki minnst á börn í sambandi við geðhvörf. Þar er einungis 

minnst á að líklegra sé að unglingar og ungt fólk fái blönduð geðhvarfaköst 

heldur en fullorðnir (American Psychiatric Association, 2000, bls. 385). Þær 

rannsóknir sem hafa verið gerðar gefa til kynna að börn og unglingar með 

geðhvörf sýni ekki sömu einkenni og fullorðnir með geðhvörf. Einnig virðast 

vera mismunandi greiningarviðmið í Evrópu og Ameríku. Mikill munur er á 

því hvenær fullorðnir einstaklingar telja sig hafa sýnt fyrstu merki geðhvarfa 

eftir því frá hvorri heimsálfunni þeir koma. Sumir telja að geðhvörf séu 

vangreind hjá börnum og aðrir halda því fram að þau séu ofgreind. Þessi ólíku 

viðhorf kalla á samræmd greiningarviðmið fyrir börn með geðhvörf (Dagbjörg 

B. Sigurðardóttir, 2005, bls. 13; Volkmar, 2002, bls. 894).  

Skiptar skoðanir um geðhvörf barna 

Fields og Fristad meta greiningar á geðhvörfum hjá börnum í grein sinni frá 

2009. Þau komast að þeirri niðurstöðu að margt þurfi að hafa í huga til að 

hvorki of– né vangreina geðhvörf hjá börnum. Þau halda því fram að hægt sé 

að greina börn með geðhvörf þó í litlu hlutfalli sé. Þau nefna einnig að mörgum 

einkennum geðhvarfa hjá börnum geti svipað til einkenna annarra raskana eins 

og ADHD, mótþróaþrjóskuröskunar, þunglyndis, hegðunarröskunar og 

fíknisjúkdóma og þurfi að hafa það í huga þegar greining er gerð. Einnig benda 

þau á að hátt hlutfall barna sem greinast með geðhvörf hafi einnig greinst með 

aðra röskun samhliða geðhvörfunum, eins og ADHD og hegðunarröskun og 

svo fíknisjúkdóma þegar þau eru komin á unglingsaldur. Fields og Fristad 

segja að greinilegar skapsveiflur og ættarsaga um geðhvörf geti hjálpað til við 

greiningu á geðhvörfum hjá börnum (Fields og Fristad, 2009, bls. 175).  

Árið 1999 kom út bók eftir Dr. Demitri Papolos og eiginkonu hans 

rithöfundinn Janice Papolos; The Bipolar Child. Í henni voru byltingarkenndar 

upplýsingar um börn og geðhvörf og þar er því m.a. haldið fram að hægt sé að 
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greina börn með geðhvörf mjög ung, eða allt niður í tveggja ára (Healy, 2006, 

bls. 443). Demitri Papolos er yfir samtökum sem kosta rannsóknir í sambandi 

við geðhvörf hjá börnum (JBRF, Juvenile Bipolar Research Foundation). Á 

síðu samtakanna er spurningalisti eða próf sem Papolos hannaði fyrir foreldra 

og fagaðila. Spurningalistinn á að greina hvort barn sé með geðhvörf (JBRF, 

2015). Samkvæmt Papolos og Papolos (1999, bls. 7-26 og 295-297) gera 

greiningarkerfi um geðhvörf ekki ráð fyrir börnum. Þess vegna getur notkun 

þessara kerfa við greiningu á börnum leitt til misgreiningar. Börn með 

geðhvörf geta sýnt einkenni sem eru bæði væg og mjög ýkt. Einkennin geta 

t.d. verið pirringur, ófyrirsjáanleg hegðun, athyglisbrestur, hömluleysi, 

félagsfælni, þunglyndi, átraskanir, óstjórnleg reiði, sjálfsmeiðingar og 

sjálfsmorðstilhneigingar. Unglingur með geðhvörf getur t.d. verið hvatvís og 

með mikilmennskuranghugmyndir, sterka kynhegðun, áhættuhegðun og átt 

erfitt með að fara með peninga. Unglingar með geðhvörf eru líklegri en aðrir 

unglingar til að fá kynsjúkdóma, verða fyrir ótímabærri þungun og nota 

eiturlyf. (Dagbjörg B. Sigurðardóttir, 2005, bls. 14; Papolos og Papolos, 1999, 

bls. 295-297). Lofthouse og Fristad (2004, bls. 84), Killu og Grundwell (2008, 

bls. 246) og McIntosh og Trotter (2006, bls. 458) taka undir þessa skilgreiningu 

og segja jafnframt að einkennum hjá börnum með geðhvörf svipi til 

hefðbundinna einkenna hjá fullorðnum með geðhvörf (geðhvörf 1, geðhvörf 2 

og hverfilyndi), en einkenni hjá börnum séu frekar samsvarandi blönduðum 

geðhvörfum og séu síendurtekin með tíðum skapsveiflum og pirringi. Börn 

geta sýnt oflæti og þunglyndi á sama deginum, jafnvel samtímis. McIntosh og 

Trotter telja jafnframt að þrátt fyrir allnokkrar útgefnar rannsóknir á 

einkennum geðhvarfa hjá börnum eigi geðlæknar enn erfitt með að greina börn 

með geðhvörf. Það skýrist af því að einkennum geðhvarfa hjá börnum svipi oft 

til einkenna annarra skap– og hegðunarerfiðleika og rannsakendur séu ekki 

sammála um birtingarmyndir oflætis hjá börnum og því séu geðlæknar tregir 

til að greina ung börn með geðhvörf.  

Yfirlitsrannsókn Dr. Anne Duffy (2007) fjallar um útgefnar rannsóknir á 

geðhvörfum barna. Rannsóknirnar sem hún skoðaði voru um eðlilega þróun 

geðhvarfa hjá fullorðnu fólki, langtímarannsóknir á börnum með 

lyndisraskanir og rannsóknir á börnum fólks með geðhvörf. Duffy setur fram 

þá staðhæfingu að þó margir læknar og rannsakendur séu sammála um að 

talsverður hluti fólks greinist með geðhvörf á unglingsaldri þá sé umdeilanlegt 

hvort geðhvörf eigi sér stað hjá ungum börnum. Hún heldur því fram að þó 
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börn sýni einhver einkenni sem bendi til kvíða, óstöðugs geðslags (e. mood 

lability) og svefntruflana snemma á lífsleiðinni, þá nái þau yfirleitt ekki 

greiningu DSM–IV á geðhvörfum fyrr en á unglingsaldri (Duffy, 2007, bls. 

409-410). Duffy kemst að þeirri niðurstöðu út frá þeim greinum sem hún 

skoðaði að dulin geðhvörf geti verið hjá börnum sem greinast með langvarandi 

depurð og þunglyndi, en hins vegar greinist þessar raskanir yfirleitt ekki fyrr 

en um miðjan unglingsaldur. Hún telur að þunglyndislyf geti varpað ljósi á 

dulin geðhvörf hjá unglingum, en hvort geðhvörf eigi sér stað hjá mjög ungum 

börnum sé ekki sannað og eigi eftir að koma í ljós (Duffy, 2007, bls. 412). 

Niðurstöður þessara rannsókna, þegar Duffy er búin að draga þær saman, eru 

að fyrstu einkenni barnanna eru um miðjan unglingsaldur eða frá tólf til 

fimmtán ára og eru oftast þunglyndiskast. Flest fá svo ekki oflætiskast fyrr en 

um átján ára aldur. Ekkert barnanna í þessum rannsóknum uppfyllti 

greiningarviðmið fyrir geðhvörf 1 eða geðhvörf 2 fyrir tólf ára aldur (Duffy, 

2007, bls. 412-413).  

Eftir að hafa skoðað fyrrgreindar rannsóknir komst Duffy að þeirri 

niðurstöðu að fullmótuð geðhvörf komi ekki fram fyrr en í fyrsta lagi á 

unglingsárum. Þessi niðurstaða stenst þó greiningarviðmiðin séu miðuð við 

börn og tekið sé tillit til víðara sviðs í greiningu. Hún talar þó um að ýmsar 

sjálfstæðar rannsóknir sýni fram á fyrirboðaeinkenni (e. prodromal symptoms) 

hjá sumum einstaklingum með geðhvörf sem fela í sér skapgerðareinkenni og 

tímabil sem eru á mörkum lyndisröskunar. Sterkasti áhættuþátturinn er þó 

fjölskyldusaga og börn í áhættuhópi ættu að vera undir eftirliti ef þau sýna 

einhver einkenni (Duffy, 2007, bls. 411). Að sögn Duffy geta byrjunareinkenni 

geðhvarfa verið almenn og ekki einskorðuð við skap–róf (e. mood spectrum) 

eða með framsetningu sálsýkisfræða. Duffy telur því að best sé að spá fyrir um 

geðhvörf með tilliti til læknisfræðilegra ástæðna og fjölskyldusögu. Duffy 

leggur áherslu á að það megi ekki eingöngu fara eftir einkennum einum saman 

þegar verið er að greina börn með geðhvörf, því þau geti verið óáreiðanleg í 

byrjun sjúkdómsins, og að taka þurfi tillit til fleiri þátta eins og fjölskyldusögu 

og læknisfræðilegra ástæðna (Duffy, 2007, bls. 414-415). 

Bandaríska barnageðlæknaakademían (e. American academy of child and 

adolescent psychiatry) gaf árið 2007 út meðferðarviðmið til greiningar og 

meðferðar barna og unglinga með geðhvörf (e. practice parameter for the 

assessment and treatment of children and adolescents with bipolar disorder). 

Viðmiðin voru unnin upp úr yfirlitsrannsókn á fræðiefni og rannsóknum sem 
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til voru um greiningar og meðferð á börnum og unglingum með geðhvörf. 

Samkvæmt þeim geta börn verið með geðhvörf en þó er því haldið fram að 

geðhvörfin komi oftast fram á unglingsaldri. Spurningarmerki er sett við 

greiningu barna yngri en tíu ára og viðhafa höfundar varnaðarorð um að greina 

börn á leikskólaaldri með geðhvörf þar sem ekki sé nógu vel rannsakað hvort 

svo ung börn geti verið með geðhvörf til að réttlæta lyfjagjöf vegna þeirra 

(McClellan, Kowatch og Findling, 2007, bls. 108, 111 og 113).  

Áhættuþættir samfara geðhvörfum hjá börnum 

Rannsókn Wilens o.fl. (2004) leiddi í ljós að unglingar með geðhvörf væru 

mun líklegri til að verða háðir fíkniefnum en samanburðarhópur. Þeir athuguðu 

einnig í þessari rannsókn hvort unglingar sem væru með samþættan vanda þar 

sem geðhvörf og hegðunarröskun færu saman, væru líklegri til að ánetjast 

fíkniefnum. Niðurstaðan var að hegðunarröskun með geðhvörfum hafði ekki 

áhrif. Það sem virtist hafa mestu áhrifin var á hvaða aldri unglingarnir fengu 

fyrstu einkenni geðhvarfa. Þeir sem fengu fyrstu einkenni geðhvarfa á 

unglingsaldri, þ.e. eftir kynþroska voru líklegri til að ánetjast fíkniefnum 

heldur en þeir sem fengu einkenni fyrir kynþroska (Wilens o.fl., 2004, bls. 

1383-1384). Niðurstöður rannsóknar Wilens o.fl. (2008) voru samhljóma 

þessum niðurstöðum, en þar kom fram að fylgni geðhvarfa og eiturlyfjafíknar 

væri óháð öðrum geðrænum hliðarröskunum. Það hafði ekki áhrif á fylgnina 

hvort einstaklingarnir voru með hegðunarröskun, ofvirkni eða kvíðaraskanir. 

Rannsóknin studdi einnig það sem kom fram í fyrri rannsókn Wilens o.fl. 

(2004), að aldur einstaklinganna við fyrstu einkenni geðhvarfa hefði mest að 

segja, þ.e. hvort einkennin kæmu fram fyrir kynþroska eða eftir (Wilens o.fl., 

2008, bls. 193). Behrendt o.fl. (2011) fundu tengsl milli alkóhólisma og 

geðhvarfa sem studdi þá kenningu að unglingar með geðhvörf ættu frekar en 

aðrir á hættu að fá fíknisjúkdóma (Behrendt o.fl., 2011, bls. 1081). 

Sjálfsmorðstíðni hjá unglingum með geðhvörf er há og rannsókn Goldstein 

o.fl. á börnum og unglingum 7-17 ára með geðhvörf leiddi í ljós aukna hættu 

á sjálfsvígum, sérstaklega meðal þeirra sem voru með geðhvörf 1 og þeirra sem 

voru eldri. Nærri þriðji hluti þeirra sem tóku þátt í rannsókninni reyndi alla 

vega einu sinni að fremja sjálfsvíg. Þessi þriðjungur var meðal þeirra eldri í 

rannsókninni og höfðu flestir þeirra fengið fyrstu einkenni eftir 12 ára aldur. 

Þeir voru líklegri til að vera með hliðarröskun eins og fíknivanda, kvíðaröskun 
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eða sjálfsmeiðingar, sögu um sjúkrahúsavistun, fjölskyldusögu um sjálfsvíg 

eða sögu um kynferðis–, líkamlegt eða andlegt ofbeldi (Goldstein o.fl., 2005, 

bls. 529-533). Goldstein o.fl. skoðuðu sérstaklega áhættuþætti sjálfsvíga í 

rannsókn sinni á unglingum með geðhvörf, en meðalaldur einstaklinganna var 

12.6 ár og fór rannsóknin fram á fimm ára tímabili. 18% þessara einstaklinga 

reyndu sjálfsvíg á þessu tímabili og 8% oftar en einu sinni. Fleiri stelpur en 

strákar reyndu sjálfsvíg en enginn munur var á sjálfsvígstilraunum eftir 

tegundum geðhvarfa. Niðurstaða rannsóknarinnar var að helstu ábendingar um 

sjálfsvíg væru djúpt þunglyndi, blandað ástand, lyfjamisnotkun eða saga af 

sjálfsvígum í nánustu fjölskyldu (Goldstein o.fl., 2012, bls. 1118). Halfon, 

Labelle, Cohen, Guile og Breton skoðuðu rannsóknir um hættuna á sjálfsvígum 

unglinga með geðhvörf á tíu ára tímabili árin 2002-2012. Niðurstaða þeirra var 

að áhættan á sjálfsvígum hjá unglingum með geðhvörf væri mikil, eins og kom 

fram í fyrrnefndum rannsóknum. Þau lögðu áherslu á að heilbrigðisstarfsmenn 

og sérfræðingar sem fengjust við börn og unglinga með geðhvörf yrðu að gera 

sér grein fyrir þessari áhættu og þekkja helstu áhættuþætti, því þekking á 

áhættuþáttum væri fyrsta skrefið til varnar sjálfsvígum. Þau töldu einnig brýnt 

að rannsaka þessi mál frekar til að skilja sjálfsvígshegðun unglinga og barna 

með geðhvörf (Halfon o.fl., 2013, bls. 149).  

Í upplýsingariti Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar frá árinu 2004, sem 

ætlað er kennurum og öðru starfsfólki í skólum, er talað um að fátítt sé að börn 

og unglingar þjáist af alvarlegum geðrofseinkennum, s.s. geðklofa eða 

geðhvörfum, en sagt að mikil sjálfsvígshætta fylgi þessum sjúkdómum. Þar er 

einnig minnst á að flest ungmenni með geðrofseinkenni séu í hættu vegna fleiri 

áhættuþátta, eins og áfengisvandamála, of mikilla reykinga og 

vímuefnanotkunar (Landlæknisembættið, 2004, bls. 10). 

2.3 Skóli án aðgreiningar 

Fræðimenn hafa fjallað um að hugtakið skóli án aðgreiningar (e. inclusive 

education) feli í raun í sér jafnrétti til náms. Það vísar meðal annars til þess að 

koma til móts við fjölbreytileika nemenda og tryggja að allir, óháð kyni, trú, 

þjóðerni eða hverjum öðrum þeim þáttum sem aðskilja okkur að öðru leyti, fái 

menntun við hæfi (Ainscow og Miles, 2008, bls. 16). 
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Lagalegur grundvöllur 

Skóli án aðgreiningar hefur verið mikið í umræðunni síðustu áratugi. Í lögum 

um grunnskóla segir að nemendur eigi rétt á að komið sé til móts við 

námsþarfir þeirra í almennum grunnskóla án aðgreiningar, án tillits til 

líkamlegs eða andlegs atgervis (lög um grunnskóla nr. 91/2008). Þessi áhersla 

kemur skýrt fram í aðalnámskrá grunnskóla (Mennta– og 

menningarmálaráðuneytið, 2011b, bls. 30). Lög um framhaldsskóla ganga ekki 

eins langt, en þar segir að allir nemendur eigi rétt á kennslu við sitt hæfi í 

hvetjandi námsumhverfi í viðeigandi húsnæði sem taki mið af þörfum þeirra 

og almennri vellíðan. Enn fremur er talað sérstaklega um nemendur með 

sérþarfir. Minnst er á að á framhaldsskólastigi skuli veita nemendum með 

fötlun kennslu, sbr. 2. gr. laga nr. 59/1992 um málefni fatlaðra og nemendum 

með tilfinningalega eða félagslega örðugleika sérstakan stuðning í námi. Þeim 

skal látin í té sérfræðileg aðstoð og viðeigandi aðbúnaður eftir því sem þörf 

krefur. Nemendur með fötlun skulu stunda nám við hlið annarra nemenda eftir 

því sem kostur er. (lög um framhaldsskóla nr. 92/2008).  

Í aðalnámskrá framhaldsskóla (Mennta– og menningarmálaráðuneytið, 

2011a, bls. 20) kemur fram að leggja skuli áherslu á skóla án aðgreiningar í 

öllu skólastarfinu. Þar segir jafnframt í sameiginlegum kafla þriggja skólastiga 

(leik–, grunn– og framhaldsskóla), að á hverju skólastigi sé stefnt að 

fjölbreyttum viðfangsefnum og starfsháttum til að koma til móts við 

mismunandi námsþarfir ólíkra einstaklinga og stuðla að alhliða þroska, velferð 

og menntun hvers og eins. Þar kemur einnig fram að hver skóli þurfi að setja 

verklagsreglur varðandi námsmat þar sem komi fram m.a. réttindi nemenda á 

sérúrræðum við námsmat, eins og aðgangur að sérsniðnum prófgögnum og 

umsóknarmöguleikar fatlaðra og langveikra nemenda um frávik frá 

hefðbundnu námsmati. Þar er tekið fram að aðstoðin feli ekki í sér að dregið 

sé úr námskröfum eða þeim hagað með öðrum hætti gagnvart þessum hópi 

nemenda en almennt gildi, (Mennta– og menningarmálaráðuneytið, 2011a, bls. 

10 og 59). 

Í reglugerð um nemendur með sérþarfir nr. 585/2010 segir að nemendur 

skuli fá jöfn tækifæri á eigin forsendum til náms og virkrar þátttöku í 

grunnskólum án aðgreiningar og fá fjölbreytt nám við hæfi. Þar er einnig 

minnst á jöfn tækifæri í grunnskólum í samræmi við alþjóðlega samninga um 

réttindi barna og fatlaðra. Allir skuli eiga kost á því að stunda nám í almennum 

grunnskóla í sínu hverfi og eiga sveitafélög að sjá til þess að nemandinn fái 
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sérstakan stuðning í skólastarfi í samræmi við sérþarfir sínar. Þurfi nemandi á 

sérkennslu að halda þarf að skipuleggja hana fram í tímann til lengri eða 

skemmri tíma eftir þörfum nemandans. Kennarar, forráðamenn og aðrir 

sérfræðingar geta óskað eftir sérkennslu fyrir nemanda en skólastjórar, í 

samráði við kennara, meta þörf fyrir hana. Stuðningur við nemendur eða 

nemendahópa felst í sveigjanlegu og margbreytilegu námsumhverfi og 

kennsluháttum og á skipulag sérkennslu eða stuðningsins að stuðla að því að 

hann fari fram innan skóla án aðgreiningar. Í sérkennslu þarf að breyta 

námsmarkmiðum og námsefni og kennslan getur farið fram innan almennrar 

bekkjardeildar eða utan hennar, svo sem í sérdeild eða sérskóla. Sérkennslan 

getur verið einstaklings– eða hópkennsla. Nemandi sem er frá skóla vegna 

veikinda eða slyss lengur en í en fimm daga á rétt á sjúkrakennslu, annað hvort 

á heimili sínu eða á sjúkrastofnun (reglugerð um nemendur með sérþarfir nr. 

585/2010). 

Í 4. mgr. 40. gr. grunnskólalaga er talað um nemendaverndarráð. Þar segir 

að skólastjóri skuli samræma innan hvers skóla, með stofnun 

nemendaverndarráðs, störf þeirra sem sjá um þau málefni einstakra nemenda 

er lúta að sérfræðiþjónustu, námsráðgjöf og skólaheilsugæslu. Jafnframt skuli 

stuðla að samráði við félagsþjónustu sveitarfélaga og barnaverndaryfirvalda 

vegna málefna einstakra nemenda eftir því sem þurfa þykir (lög um grunnskóla 

nr. 91/2008). 

Sjónarhorn á fötlun 

Ýmsar skilgreiningar eru til á fötlun. Þær skilgreiningar sem mest eru notaðar 

hér á landi eru bæði frá læknisfræði– og félagslegu sjónarhorni.  

Læknisfræðilegt sjónarhorn lítur á fötlun sem andstöðu þess sem talið er 

heilbrigt og eðlilegt. Líkanið leggur áherslu á að greina líkamleg eða andleg 

afbrigði eða skerðingu og veita ráðgjöf um meðhöndlun, meðferð, 

endurhæfingu eða umönnun. Skerðingin er álitin uppspretta allra erfiðleika 

einstaklingsins og lítið eða ekkert tillit tekið til áhrifa umhverfis eða aðstæðna 

(Dóra S. Bjarnason, 2004, bls. 29; Rannveig Traustadóttir, 2003, bls. 24-25; 

Rannveig Traustadóttir, 2006, bls. 24; Tossebro, 2004, bls. 3). 

Félagslegt sjónarhorn kom fram sem gagnrýni á læknisfræðilega 

sjónarhornið á fötlun. Bent var á að þær hindranir sem eru í umhverfinu eigi 

stóran þátt í að skapa fötlun einstaklingsins. Sé margbreytileiki manneskjunnar 
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viðurkenndur þá er umhverfið vandamálið. Hindranir í umhverfinu geta verið 

af ólíkum gerðum og átt sér ólíkan uppruna, t.d. félagslegar hindranir eins og 

neikvæð viðhorf og fordómar. Eins er lélegt aðgengi í mótsögn við mikilvæg 

grundvallaratriði eins og jöfn tækifæri (Dóra S. Bjarnason, 2004, bls. 28, 30; 

Rannveig Traustadóttir, 2003, bls. 29-30; Rannveig Traustadóttir, 2006, bls. 

20-22; Tossebro, 2004, bls. 4-5).  

Grunnur skóla án aðgreiningar var lagður árið 1974 þegar sett voru ný 

grunnskólalög sem kváðu á um að grunnskólinn væri fyrir öll börn. Þróunin 

endaði svo í 10 ára grunnskólanámi með áherslu á jöfn tækifæri til náms (Jón 

Torfi Jónasson, 2008, bls. 274; Menntamálaráðuneytið, 2002, bls. 14). Lögin 

urðu til þess að mikil aukning varð í læknisfræðilegum greiningum á 

nemendum og sérkennsla jókst sem svar við nemendum með sérúrræði. Eins 

og segir í reglugerð nr. 585/2010 um nemendur með sérþarfir, þá eiga allir að 

hafa kost á því að stunda nám í almennum grunnskóla í sínu hverfi og eiga 

sveitarfélög að sjá til þess að nemandinn fái sérstakan stuðning í skólastarfi í 

samræmi við sérþarfir sínar. Þessi reglugerð kallar á fleiri starfsmenn inn í 

bekkina ef það eru læknisfræðilega greindir einstaklingar innan hans og þannig 

fæst meira fjármagn inn í skólana (Jón Torfi Jónasson, 2008, bls. 285, 

reglugerð um nemendur með sérþarfir nr. 585/2010).  

Þessi fjölgun sérkennsluúrræða hefur beina tengingu við læknisfræðilega 

sýn á menntun sem útskýrð hefur verið með þeim hætti að of mikil áhersla sé 

á vandamál nemandans. Það leiði til þess að börn séu dregin í dilka með 

nútímalegum aðferðum klínískrar greiningar og svo sé meðferðum beitt til að 

útrýma, eða a.m.k. draga úr eins og kostur er, því sem aðgreini einstaklinga 

hvern frá öðrum, enda sé kostnaður mikill ef uppfylla eigi lagaákvæði um að 

hver og einn skuli fá kennslu og uppeldi við hæfi á forsendum sérstöðu sinnar 

(Hermína Gunnþórsdóttir, 2010, bls. 4; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2001, 

bls. 13). 

Salamanca áætlunin 

Í borginni Salamanca á Spáni var árið 1994 haldin ráðstefna á vegum 

UNESCO (Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna, (e. The United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)) og spænska 

menntamálaráðuneytisins. Fulltrúar frá 92 ríkjum og 25 alþjóðasamtökum sátu 

ráðstefnuna og umræðuefnið var skóli fyrir alla; stefna og mótun. Á 
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ráðstefnunni var samþykkt rammaáætlun og yfirlýsing er ber nafnið Salamanca 

áætlunin, sem fjallar um kennslu barna með sérþarfir. Í henni er lögð áhersla á 

að menntun sé frumréttur hvers barns, óháð því hvaða þarfir það hefur. Þar 

segir að börn séu ólík og hafi mismunandi áhugamál, hæfileika og námsþarfir 

og að menntakerfið skuli taka mið af þessum ólíku þörfum og koma til móts 

við þær. Yfirlýsingin felur í sér að þau lönd sem hana undirrita stefni að 

umbótum á menntakerfi sínu sem geri nám án aðgreiningar mögulegt, ásamt 

því að breyta lagaumhverfi þannig að það mismuni ekki börnum vegna 

fötlunar. Undirritun yfirlýsingarinnar hefur hérlendis haft áhrif á lagasetningar 

um grunnskóla og málefni fatlaðra auk námskrárgerðar. Í framhaldinu var 

hugtakið skóli án aðgreiningar notað um þessa menntasýn og vinna við að 

koma henni á framfæri í íslenskum skólum hófst. Skóli án aðgreiningar varð 

svo opinber menntastefna á Íslandi með lögum um grunnskóla frá 2008 (lög 

um grunnskóla nr. 91/2008). Stefnan snýst einnig um að vinna gegn hugarfari 

mismununar í skólanum og þjóðfélaginu og bjóða öll börn velkomin í 

skólasamfélagið, svo skólinn geti stuðlað að vexti þjóðfélags án aðgreiningar. 

Reynslan sýnir að kennsluhættir sem þróaðir eru með einstaklinginn í huga 

draga úr hlutfalli þeirra nemenda sem ýmist seinkar eða hætta í námi (Hafdís 

Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009, bls. 62; Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2001, bls. 14-15; Menntamálaráðuneytið, 1995, bls. 8-9).  

Það felur í sér mikla skuldbindingu af hálfu skólanna að öll börn fái jöfn 

tækifæri til að þroska persónulega hæfni sína og getu á eigin forsendum. 

Viðhorf kennara og það umhverfi sem þeir skapa fyrir nemendur skiptir miklu 

máli og getur haft mikil áhrif á það hvernig skólaganga nemenda heppnast 

(Kristín Aðalsteinsdóttir, Guðmundur Engilbertsson og Ragnheiður 

Gunnbjörnsdóttir, 2007, bls. 141). 

Við uppbyggingu skólastarfs fyrir nemendur með fötlun skiptir máli hvaða 

viðhorf þeir sem koma að skipulagningunni hafa til fötlunar. Læknisfræðilegt 

eða endurhæfingarlegt sjónarhorn kallar á það viðhorf að fötlunin sé orsök 

þeirra vandamála sem koma upp í skólanum og leita þurfi leiða til að takmarka 

áhrif fötlunarinnar. Félagslegu sjónarhornin kalla á það viðhorf að sjá eigi 

lausnir í stað vandamála og breyta umgjörðinni í kringum nemandann. Gretar 

L. Marinósson (2004) talar um að munurinn á viðhorfi þessara sjónarhorna til 

nemenda sé að í læknisfræðilegu sjónarhorni sé litið á nemandann sem 

erfiðleika en í félagslega sjónarhorninu sé horft á erfiðleikana sem eitthvað 

sem nemandinn lendi í (Gretar L. Marinósson, 2004, bls. 65).  
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Einstaklingsmiðað nám og sérskólar 

Skóli án aðgreiningar kallar á aðra kennsluhætti en áður tíðkuðust. 

Kennsluhættir í skóla án aðgreiningar einkennast af einstaklingsmiðuðu námi, 

sem byggist meðal annars á því að komið er til móts við ólíkar þarfir nemenda 

með því að nota fjölbreytta kennsluhætti. Ólíkum nemendum er gjarnan kennt 

saman um viðfangsefni og notast er við einstaklingsáætlun þar sem nemendur 

vinna mismunandi verkefni á eigin forsendum. Hjá einstaklingum sem glíma 

við einhvers konar skerðingar, hvort sem þær eru líkamlegar eða andlegar, er 

notuð einstaklingskennsla þar sem unnt er að veita nemandanum næga athygli 

(Elín G. Ólafsdóttir, 2004, bls. 10-11 og 43). 

Stundum geta börn ekki átt samleið með öðrum börnum vegna mikilla 

geðrænna erfiðleika og hegðunarörðugleika. Þessi börn sækja þá sérskóla eða 

–deildir sem eru ætlaðar börnum og unglingum með vandamál af geðrænum 

toga. Aðalástæðan sem gefin er upp fyrir þessari aðgreiningu er truflun á 

bekkjarstarfi, auk þess sem ekki er hægt að sinna mismunandi þörfum 

barnanna sjálfra hvort sem litið er til kennslu, hegðunarmótunar eða geðheilsu 

(Páll Tryggvason o.fl., 2000, bls. 21).  

Þeim börnum sem búa á Akureyri eða í Reykjavík, og ekki geta átt samleið 

með öðrum börnum vegna hegðunar– eða tilfinningavanda, stendur til boða að 

fara í sérskóla. Hlíðarskóli er sérúrræði innan grunnskóla Akureyrar og tekur 

við nemendum þegar reynt hefur verið til þrautar að mæta þörfum þeirra í 

heimaskóla. Skólinn er fyrir nemendur með verulegan hegðunar– og 

aðlögunarvanda, félags– og tilfinningaleg vandamál. Hann er tímabundið 

úrræði og vinnur úr þeim vandamálum sem nemendur eiga við að stríða í 

samvinnu við foreldra, heimaskóla og önnur úrræði eftir því sem við á. Skólinn 

vinnur að því að endurskipuleggja nám og námsaðferðir og veitir foreldrum 

markvissa uppeldis– og foreldraráðgjöf. Nemendur skólans fá tækifæri til að 

nema á sem fjölbreyttastan hátt til að hinir ýmsu greindarþættir þeirra fái notið 

sín. Þeir fá kennslu sem byggir á fjölbreytni og tekur tillit til mismunandi þarfa 

þeirra. Algengt er að nemendur séu í eitt til þrjú ár í Hlíðarskóla, en í sumum 

tilvikum geta þeir þurft lengri tíma. Helstu samstarfsaðilar Hlíðarskóla eru 

skóla–, fötlunar– og barnaverndarteymi fjölskyldudeildar Akureyrar, Barna– 

og unglingageðteymi (BUG–teymi) Sjúkrahúss Akureyrar og Barna– og 

unglingageðdeild Landspítalans (BUGL), PMTO–foreldrafærni og 

Heilbrigðisstofnun Norðurlands. Þessir aðilar, í samstarfi við skólayfirvöld og 



17 

foreldra, vísa nemendum í Hlíðarskóla og eru til aðstoðar þar sem þarf 

(Hlíðarskóli, 2015).  

2.4 Nám og úrræði fyrir börn og unglinga með 

geðhvörf 

Í sameiginlegum hluta aðalnámskráa grunn– og framhaldsskólanna segir að 

skólar séu fyrst og fremst menntastofnanir og meginhlutverk leik–, grunn– og 

framhaldsskóla sé að stuðla að almennri menntun þegnanna. Þar segir einnig 

að skólarnir skuli leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við 

stöðu og þarfir barna og ungmenna (Mennta– og menningarmálaráðuneytið, 

2011b, bls. 8).  

Börn eyða allt að hálfum vökutíma sínum í skólanum, á stað þar sem krafist 

er einbeitni, árvekni, ákveðinnar hegðunar, getu til hópa– og 

einstaklingsvinnu, hæfni til að vinna hratt og vel úr upplýsingum, getu til að 

nota þær upplýsingar og hæfni til að vinna úr þeim við verkefnavinnu og 

próftöku. Á sama tíma þurfa þau að fást við alls konar örvun og félagsleg 

samskipti við jafningja.  

Barn með geðhvörf getur átt í erfiðleikum með breytingar, átt erfitt með 

einbeitingu, orðið auðveldlega pirrað og kvíðið eða verið með 

fullkomnunaráráttu sem kemur í veg fyrir að það geti lokið verkefnum sínum 

(Papolos og Papolos, 1999, bls. 264). Helsta meðferðarúrræði gagnvart 

geðhvörfum er lyfjameðferð og gæti barn með geðhvörf þess vegna verið 

syfjað af lyfjum eða átt erfitt með samhæfingu vegna þeirra. Það gæti haft litla 

eða lélega sjálfsmynd þar sem það missir af eða á erfitt með að skilja félagsleg 

merki eða reglur. Barnið gæti einnig fundið fyrir miklum pirringi og reiði. Það 

segir sig sjálft að þetta barn þarf að fá sérstakar úrbætur í skólanum (Papolos 

og Papolos, 1999, bls. 264). 

Árið 2008 tóku Kim Killu, prófessor í sérkennslu við háskóla Michigan–

Dearborn í Bandaríkjunum, og Mark A Grundwell, skólasálfræðingur í 

skólaráði Essex sýslu í Bandaríkjunum, saman leiðbeiningar fyrir kennara um 

börn með geðhvörf í skólaumhverfinu og hvernig hægt sé að koma til móts við 

þessa nemendur. Þau telja að skólarnir séu ekki nægilega vel í stakk búnir til 

að mæta þörfum barna með tilfinninga– og hegðunarerfiðleika, en innan þessa 

hóps telja þau börn með geðhvörf. Geðhvörf hafa mikil áhrif á nám 

einstaklingsins, félagslega stöðu, samskipti við fullorðna og getu til að fylgja 
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reglum og skipulagi innan skólastofunnar samkvæmt Killu og Grundwell. Í 

oflæti verður áhættuhegðun mikil og einstaklingur/nemandi getur komið sér 

og öðrum í hættu þess vegna, einnig fylgja oft ranghugmyndir og ofsóknaræði 

oflætinu sem hefur eðlilega mikil áhrif á lærdóm (Killu og Grundwell, 2008, 

bls. 245-246).  

Killu og Grundwell (2008, bls. 248) leggja til ýmsar breytingar á skólastofu 

og samskiptum sem gætu auðveldað kennurum að koma til móts við þessa 

nemendur, sem og aðra nemendur með tilfinninga- og hegðunarerfiðleika. 

Tillögur þeirra eru: 

• Hanna þarf umhverfið með skapsveiflur nemenda með geðhvörf í huga 

og hafa umhverfið einfalt og stöðugt.  

• Kennarinn þarf að átta sig á einstaklingseinkennum sem geta aukið 

einkenni sjúkdómsins, eins og þreytu, pirringi og æsingi. Myndrænt 

skipulag af viðburðum dagsins getur komið í veg fyrir kvíða og ergelsi og 

gott er að láta nemandann vita um breytingar með góðum fyrirvara. 

• Kenna þarf nemanda með geðhvörf að setja langtíma– og 

skammtímamarkmið, nota verkefnalista yfir daginn og láta hann vita 

reglulega hvernig hann stendur sig. Þegar hann er í oflæti þarf að hjálpa 

honum að átta sig á ákvörðunum og fá hann til að takast á við skynsamleg 

verkefni sem hann getur mögulega lokið. Mikilvægt er að kynna foreldum 

slíkt vinnuskipulag og fylgja því eftir.  

• Við próf og verkefnaskil getur nemandi verið stressaður og kvíðinn. Þá 

er gott að brjóta verkefnin niður í minni einingar og bjóða honum oftar að 

fá sér frí eða hvíld. Athuga þarf reglulega hvernig gengur með verkefnið. 

Það getur einnig verið gott að breyta tímamörkum til að minna álagið. 

Killu og Grundwell (2008) leggja áherslu á að starfsfólk þurfi að hafa 

þekkingu á vandanum og temja sér rólegt og jákvætt viðhorf til að hjálpa 

nemendum með geðhvörf að stjórna hegðun sinni. Þau leggja til að búa til 

teymi utan um nemandann til að koma á stöðugleika og sveigjanleika. Hvetja 

þurfi til umburðalyndis, opinna umræðna og stuðnings innan bekkjarins, því 

með opinni umræðu eykst skilningur og fordómar og hræðsla við hið óþekkta 

minnka.  

Samkvæmt Killu og Grundwell (2008, bls. 247) virðist sem litið sé á vanda 

þessara barna og unglinga sem hegðunarvandamál og þau fái oft sömu meðferð 

og börn með athyglisbrest og ofvirkni (ADHD). Sú meðferð hentar þeim ekki 

og getur gert líðan þeirra og hegðun enn verri. 
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McIntosh og Trotter (2006) leggja einnig áherslu á að skipta verkefnum 

niður í minni einingar. Þeir vilja að kennarar og foreldrar læri einkenni oflætis 

hjá börnum með geðhvörf og hvernig best sé að takast á við þau. Á 

oflætistímabilum geta unglingar byrjað á verkefni sem þeir hafa lítinn eða 

engan möguleika á að ljúka og þá þurfa kennarar og foreldrar að reyna að beina 

þeim af þeirri braut, bæði til að koma í veg fyrir streitu og það að þau skammist 

sín þegar þau eru komin í jafnvægi aftur. Yngri börn geta farið að segja sögur 

og halda ýmsu fram sem getur orsakað stríðni jafningja og þurfa kennarar og 

foreldrar að vera tilbúnir að taka á því. Svefn getur verið vandamál fyrir börn 

og unglinga með geðhvörf. Þau eiga oft erfitt með að sofna og sofa svo ekki 

alla nóttina. Ef þau eru komin í framhaldsskóla getur verið að fjarnám sé 

lausnin þar sem þau stjórna þá náminu sjálf og þurfa ekki að vakna til að mæta 

í skólann.  

Eitt helsta vandamál barna og unglinga með geðhvörf er áhættuhegðun. 

Yngri börn geta verið að klifra í trjám, hoppa fram af þökum, leika sér með 

hnífa o.s.frv. Hjá unglingum getur áhættuhegðunin lýst sér í eiturlyfjanotkun, 

áfengisneyslu, hraðakstri, fjárhættuspilum, lauslyndi og óvörðu kynlífi. Gott 

er að hafa hættulega hluti læsta niðri og sum börn verða að vera undir stöðugu 

eftirliti á meðan helsta hættan líður hjá. Erfiðara er að fylgja unglingnum eftir 

en lyf og áfengi er þó hægt að hafa utan seilingar. Óviðeigandi hegðun og 

óeðlileg kynlífshegðun er algeng meðal barna og unglinga með geðhvörf. 

Kennarar og foreldrar þurfa að kynna sér hvernig kynhegðun er eðlileg miðað 

við aldur svo hægt sé að bregðast við óviðeigandi hegðun. Unglingar með 

geðhvörf eru líklegri en aðrir unglingar til að fá kynsjúkdóma. Mikilvægt er að 

ræða við unglinginn um þessi mál, leggja áherslu á getnaðarvarnir og hugsa 

sérstaklega um að koma í veg fyrir ótímabæra þungun hjá stúlkum (McIntosh 

og Trotter, 2006, bls. 455-458). 

Kennaranám og geðhvörf 

Kennarar gegna lykilhlutverki í öllu skólastarfi og gæði menntunar og árangur 

skólakerfisins byggist fyrst og síðast á vel menntaðri og áhugasamri fagstétt 

kennara á öllum skólastigum. Fagmennska kennara byggist á sérfræðilegri 

starfsmenntun, þekkingu, viðhorfum og siðferði starfsins og snýst um 

nemendur, menntun þeirra og velferð (Mennta– og menningarmálaráðuneytið, 

2011b, bls. 8). 
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Kennaranemar fá í námi sínu kynningu á undirstöðuatriðum almennrar 

sálfræði og aðeins er lítillega fjallað um geðsjúkdóma. Þær kennslubækur í 

kennaranámi sem ég skoðaði í sambandi við geðraskanir minntust ekki á 

geðhvörf. Nokkuð var þó fjallað um þunglyndi og minnst á að einungis á 

síðustu árum hafi kennarar og heilbrigðisstarfmenn áttað sig á hvað þunglyndi 

er alvarlegt og útbreitt vandamál meðal barna og unglinga, en þunglyndi er 

algengasta lyndisröskunin sem hrjáir þau (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007, 

bls. 396-398; Hallahan, Kaufman og Pullen, 2009, bls. 284; Steinberg, 2011, 

bls. 426). 

Fræðimenn skipta geðröskunum barna og unglinga í úthverfar og 

innhverfar raskanir. Innhverfar eru þær raskanir sem snúa að tilfinningalegum 

og hugrænum vandamálum, en innan þessa geira eru kvíði, þunglyndi og fælni. 

Úthverfar eru þær raskanir sem virka út á við og koma fram í 

hegðunarvandamálum (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007, bls. 357-361; 

Hallahan, Kaufman og Pullen, 2009, bls. 268; Steinberg, 2011, bls. 404). 

Hvergi er minnst á geðhvörf þegar fjallað er um þessa flokka, kannski þar sem 

sú geðröskun getur fallið undir báða flokkana. Reyndar talar Steinberg (2011) 

um fíknivanda sem sérstakan flokk þar sem bæði úthverf og innhverf vandamál 

tengjast honum og hann er oft hliðarröskun með bæði úthverfum og 

innhverfum vanda (Steinberg, 2011, bls. 403-404).  

Foreldrasamstarf 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla ber foreldrum skylda til að veita 

grunnskóla hverjar þær upplýsingar um barnið sem kunna að skipta máli fyrir 

skólastarfið og velferð þess. Með gagnkvæmri og virkri upplýsingagjöf 

myndast traust á milli foreldra og starfsfólks skóla sem hjálpar þeim að deila 

ábyrgð og taka ákvarðanir sem lúta að velferð nemenda (Mennta– og 

menningarmálaráðuneytið, 2011b, bls. 51). Foreldrar eru lykilpersónur í lífi 

barna sinna og þrátt fyrir góða menntun og færni verða fagmenn alltaf fyrst og 

fremst góð viðbót við framlag foreldranna. Gott samstarf við foreldra hlýtur 

því að bæta alla vinnu með börn og ætti kennarinn að líta á samstarf við 

foreldra sem veigamikinn þátt í velferð nemenda. Ein besta leiðin til að 

bregðast við hvers kyns samfélagsvanda eins og agaleysi, ofbeldi og 

fíkniefnaneyslu er að efla foreldra og gera þeim grein fyrir hversu mikilvægt 

hlutverk þeirra er (Nanna Kristín Christiansen, 2007).  
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Fordómar 

Geðsjúkdómum fylgja fordómar bæði hjá almenningi og hjá þeim sem eru með 

geðsjúkdóm sjálfir, en umræða um geðsjúkdóma hefur þó aukist seinni ár sem 

er til mikilla bóta.  

Í grein sinni Geðrækt geðsjúkra talar Elín Ebba Ásmundsdóttir um að 

fordómar séu það sem standi geðfötluðum helst fyrir þrifum, bæði hjá þeim 

sjálfum sem og almennir fordómar gagnvart geðsjúkum. Til að ná betri tökum 

á tilverunni þurfa þeir að horfast í augu við eigin fordóma og taka ábyrgð á 

eigin bata (2007, bls. 19). Á síðustu árum hefur umræða um geðhvörf verið að 

breytast og nokkrir þekktir einstaklingar komið fram og sagst vera með 

geðhvörf. Stephen Fry, frægur breskur leikari, hefur t.d. gert heimildaþætti um 

geðhvörf þar sem hann fjallar opinskátt um sína eigin baráttu við sjúkdóminn 

og talar við fleiri þekkta einstaklinga, og Högni söngvari í hljómsveitinni 

Hjaltalín sagði frá sinni baráttu við geðhvörf í viðtali við Fréttatímann 2012. 

Þessir einstaklingar hafa átt það sameiginlegt að tala um að lifa með 

sjúkdómnum, að læra þurfi inn á hann og aðlaga sig og umhverfi sitt að honum 

(Ég er með sjúkdóm sem heitir geðhvarfasýki – Högni í opinskáu viðtali, 2012; 

Wilson, R., 2006).  

Ýmsar tilraunir hafa verið gerðar síðustu ár til að vekja athygli á 

geðsjúkdómum. Árið 2015 fóru Geðhjálp og Hjálparsími Rauða krossins ásamt 

12 manna hlaupahópi fram með átaks– og forvarnarverkefnið Útme‘ða, sem 

beint var gegn sjálfsvígum ungra karla á Íslandi. Með slagorðinu „Útme‘ða“ 

voru ungir karlmenn hvattir til að bæta líðan sína með því að deila áhyggjum 

sínum með öðrum. Farið var í átakið til að safna peningum í 

forvarnarmyndband og fara fram með herferð til að fækka sjálfsvígum í 

þessum hópi. Myndbandið var síðan frumsýnt á Alþjóðadegi 

sjálfsvígsforvarna hinn 10. september. Mikil aukning varð á aðsókn í netspjall 

hjá Rauða krossinum í kjölfar sýningarinnar (Þórunn Kristjánsdóttir, 2015). 

Annað átak fór af stað stuttu síðar með þann tilgang að opna umræðu um 

geðsjúkdóma og koma í veg fyrir þöggun. Þann 7. október 2015 tóku þrjár 

konur sig til og stofnuðu Facebook síðuna Geðsjúk, þar sem þær hvöttu fólk til 

að tjá sig um geðsjúkdóma sína og merkja það með myllumerkinu, 

#égerekkitabú á samfélagsmiðlunum Facebook og Twitter. Framtakið vakti 

mikla athygli og fjöldi manns tók þátt í því (Íslensk Facebook–bylting um 

baráttuna við geðsjúkdóma slær í gegn: #égerekkitabú, 2015; Tara Ösp 

Tjörvadóttir, 2015). 
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Geðheilbrigði, stjórnsýsla og menntastefna 

Mikið hefur verið fjallað um brottfall eða brotthvarf úr námi síðustu ár og 

tengist það óbeint umræðu um styttingu náms í framhaldsskóla úr fjórum árum 

í þrjú. Athygli hefur beinst að unglingum með kvíðaröskun og þunglyndi en 

unglingar með geðhvörf, þrátt fyrir að þeir virðist ekki vera þekkt stærð, eru 

líka hluti þeirra nemenda sem hætta í námi. 

Árið 2011 hófst sóknaráætlunin Ísland 2020. Hún stefnir að því að árið 2020 

verði Ísland öflugt samfélag sem stendur vörð um velferð á sjálfbæran hátt í 

þágu allra hópa samfélagsins. Áætlunin er framtíðarsýn sem varð til í samráði 

við landshlutasamtök, sveitarfélög, verkalýðshreyfingu og samtök í atvinnulífi. 

Hugmyndin var að marka framtíðarsýn sem myndi stuðla að því að Ísland yrði 

í fararbroddi annarra þjóða í verðmætasköpun, menntun, velferð og lífsgæðum. 

Áætluninni er meðal annars ætlað að fækka þeim Íslendingum á aldrinum 20-

66 ára sem ekki hafa hlotið formlega menntun (Forsætisráðuneytið, 2011).  

Verkefnið Nám er vinnandi vegur var hluti af sóknaráætluninni Ísland 2020 

og laut sérstaklega að menntunarmálum. Markmið verkefnisins var t.d. að 

koma til móts við þá nemendur sem hætt höfðu námi en vildu snúa aftur í skóla. 

Átakið náði til framhaldsskólastigs, framhaldsfræðslu og náms á háskólastigi. 

Áhersla var á samstarf og samfellu í þjónustu fræðsluaðila, virka ráðgjöf, 

úrræði og stuðning við einstaklinga.  

Haustið 2011 var í fyrsta skipti unnið eftir þessari áætlun. Aðgengi að námi 

var aukið og ný námsúrræði þróuð með sérstaka áherslu á starfsmenntun. 

Tryggja átti öllum nemendum 25 ára og yngri skólavist og að þeim sem höfðu 

lokið raunfærnimati væri gefinn kostur á námi á framhaldsskólastigi það 

skólaár (Runólfur Ágústsson, 2011, bls. 3-4).  

Verkmenntaskólinn á Akureyri (VMA) réð til sín sálfræðing til að vinna að 

bættu geðheilbrigði nemenda í tengslum við verkefnið Nám er vinnandi vegur 

á haustönn 2012. Grunnskólar hafa skólasálfræðing á sínum snærum til að 

huga að geðheilbrigði nemenda, en nemendur eru yfirleitt á sextánda ári þegar 

þeir ljúka grunnskólanámi. Flestir unglingar halda áfram námi án hlés milli 

skólastiga og  þar sem sjálfræði næst ekki fyrr en við átján ára aldur ber 

sveitarfélögunum því skylda til að veita þeim geðheilbrigðisþjónustu eins og 

þeim börnum sem enn eru í grunnskóla. Þjónustan sem sálfræðingurinn í VMA 

veitir snýr að þeim sem eru með væg einkenni kvíða og þunglyndis og 

samanstendur af hóp– og einstaklingstímum sem miða allir að hugrænni 

atferlismeðferð. Sálfræðingurinn beinir síðan þeim sem þurfa á frekari meðferð 
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að halda til heilbrigðisstofnana þar sem skólinn er menntastofnun en ekki 

meðferðarstofnun (Hjalti Jónsson, 2013). Reynslan af þessari þjónustu hefur 

verið mjög góð og sýnt er að þörf fyrir þessa þjónustu innan skólanna er mjög 

brýn, en aðsókn í tíma hjá sálfræðingnum er mikil og stöðug og mælingar á 

líðan þeirra nemenda sem sækja námskeið í hugrænni atferlismeðferð sýna 

marktæka fækkun kvíða- og þunglyndiseinkenna eftir námskeið og verulega 

aukningu á sjálfstrausti og trú á eigin getu (Hjalti Jónsson, 2015, bls. 85-86). 

Þessi þjónusta er yfirleitt ekki í boði í framhaldsskólum og er því mjög 

áhugavert að fylgjast með því hvort þetta verkefni hafi áhrif á brotthvarf úr 

námi og líðan nemenda í framhaldsskóla. 

Nýverið var gefin út handbók um geðrækt í framhaldsskólum á vegum 

embættis landlæknis. Handbókin er hluti af verkefninu Heilsueflandi skóli sem 

allir íslenskir framhaldsskólar taka þátt í, og á hún að styðja skólana í 

geðræktarstarfi sínu. Þar segir í inngangsorðum að andlegur, líkamlegur og 

félagslegur þroski ungmenna sé ekki síður mikilvægur en námslegir þættir til 

að búa ungt fólk undir lífið. Þar er einnig fjallað um að skólar séu ekki 

eingöngu fræðslu– og menntastofnanir, heldur grundvallarstofnanir 

samfélagsins sem hafi það hlutverk að efla og styrkja æsku landsins í víðtækum 

skilningi (Sigrún Daníelsdóttir, 2015, bls. 2). 

Aðstoð við börn með sértækan vanda á Akureyri 

Akureyrarbær er með ýmsa þjónustu fyrir grunnskólana í bænum, og einnig 

sinna bæði Sjúkrahúsið á Akureyri og Heilbrigðisstofnun Norðurlands 

tilfellum sem vísað er til þeirra.  

Fjölskyldudeild sinnir sérfræðiþjónustu við grunn– og leikskóla hvað 

varðar málefni einstakra nemenda. Þangað geta foreldrar og starfsmenn skóla 

sótt um sérþjónustu fyrir börn sem eiga við einhvern vanda að etja, t.d. sértæka 

námserfiðleika, þroskafrávik, hegðunarvanda, einelti og tilfinningalega 

erfiðleika. Innan fjölskyldudeildar starfar skólateymi sem hefur 

sérkennsluráðgjafa og sálfræðinga fyrir leik– og grunnskóla. Fjölskyldudeild 

gæti þurft að leita eftir þjónustu víðar og talar þar um HSN (Heilbrigðisstofnun 

Norðurlands), SAk (Sjúkrahúsið á Akureyri), BUGL (Barna– og 

unglingageðdeild Landspítalans) og Greiningar– og ráðgjafarstöðvar ríkisins 

(Akureyri, öll lífsins gæði, e.d.).  
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Á Sjúkrahúsi Akureyrar er starfrækt BUG–teymi (Barna– og 

unglingageðteymi) sem er þverfaglegt teymi sem sinnir fjölþættum og 

alvarlegum vanda barna og unglinga á Akureyri og nágrenni. Í teyminu eru 

barnalæknir, félagsráðgjafi, sérfræðingur í geðhjúkrun, iðjuþjálfi og 

sálfræðingur. Helstu tilvísendur teymisins eru læknar, sérfræðiþjónusta skóla, 

barnavernd og stofnanir sem veita þriðja stigs þjónustu. Teymið sinnir börnum 

með fjölþættan og alvarlegan vanda og er litið á það sem þriðja stigs þjónustu, 

en hún er veitt á sjúkrahúsum eða öðrum sérhæfðum stofnunum og er eingöngu 

ætlað að sinna sérhæfðri þjónustu við börn með alvarlega geðrænan vanda. 

Teymið sinnir síðan fræðslu, ráðgjöf og stuðningi við fagaðila og stofnanir sem 

sinna börnum og unglingum með geðræna kvilla á Akureyri og nágrenni 

(Sjúkrahúsið á Akureyri, 2014). 

Á Heilbrigðisstofnun Norðurlands er fjölskylduráðgjöf og 

sálfræðiþjónusta. Öllum íbúum í umdæmi heilsugæslustöðvarinnar stendur 

þjónusta fjölskylduráðgjafarinnar til boða, forgangshópar eru þó verðandi 

foreldrar, foreldrar ungra barna, einstæðir foreldrar og fjölskyldur 

grunnskólabarna (Heilbrigðisstofnun Norðurlands, e.d.).  

2.5 Samantekt og rannsóknarspurningar 

Í þessum fyrsta kafla hefur verið gerð grein fyrir skilgreiningum á geðhvörfum 

og mismunandi birtingu þessarar röskunar hjá fullorðnum og börnum. Fjallað 

hefur verið um skóla án aðgreiningar með tilliti til barna með geðhvörf. Farið 

var yfir leiðir til að hjálpa börnum með geðhvörf við námið og gildir þar 

sveigjanleiki, tillitsemi og að geta mætt mismunandi þörfum nemanda með 

óeðlilegar skapsveiflur. Einnig var fjallað um þá fræðslu sem kennaranemar fá 

í sambandi við geðsjúkdóma og mikilvægi foreldrasamstarfs og 

upplýsingaflæðis milli heimilis og skóla. Minnst var á geðheilbrigði, 

stjórnsýslu og menntastefnu og hvernig aðstoð við börn með sértækan vanda 

er háttað á Akureyri. 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að athuga hvaða úrræði væru til staðar 

fyrir börn með geðhvörf á tveimur skólastigum á Akureyri. 

Rannsóknarspurningarnar tóku mið af markmiði rannsóknarinnar sem var 

þríþætt. Athugað var í fyrsta lagi hvort kennarar, námsráðgjafar og 

sálfræðingar í grunn– og framhaldsskólum á Akureyri þekktu einkenni 

geðhvarfa hjá unglingum; síðan hvort, og þá hvernig, þeir mættu námsþörfum 
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unglinga með geðhvörf og að lokum hvort þeir vissu hvert þeir ættu að leita 

eða gætu leitað eftir aðstoð ef og þegar grunur leikur á að um vanda af slíkum 

toga sé að ræða, eða til að mæta foreldrum sem segja frá áhyggjum sínum 

vegna unglinga.  

Rannsóknarspurningin var: Hvaða úrræði eru í boði fyrir ungmenni með 

geðhvörf í grunn– og framhaldsskólum á Akureyri?
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3. Rannsóknin 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir þeirri aðferðafræði sem notuð var við gerð 

rannsóknarinnar. Fjallað er um rannsóknaraðferðina, þátttakendur, 

gagnasöfnun og úrvinnslu gagna, réttmæti rannsóknarinnar og siðferðileg 

álitamál. 

3.1 Aðferðafræði 

Rannsóknaraðferðin var eigindleg og byggðist á viðtölum við valda 

einstaklinga. Með eigindlegum rannsóknum er unnið með veruleika 

einstaklinga. Eigindleg aðferðafræði byggist m.a. á viðtölum þar sem 

tilgangurinn er að kanna hugarheim og umhverfi þeirra sem verið er að skoða 

og reyna að skilja þeirra upplifun á veruleikanum. Í eigindlegum rannsóknum 

þarf að ríkja traust og samhygð, og því er mikilvægt að rannsakendur geti 

myndað tengsl við aðstæður og umhverfi einstaklinganna sem verið er að 

skoða (Sigríður Halldórsdóttir, 2000, bls. 57; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 

222).  

3.2 Val á viðmælendum 

Viðmælendur voru valdir með markmið rannsóknarinnar í huga. Til að finna 

þátttakendur leitaði ég til tveggja skóla á grunn– og framhaldsskólastigi og 

valdi þaðan sex einstaklinga sem féllu undir skilyrði rannsóknarinnar, þrjá í 

hvorum skóla. Notað var tilgangsúrtak/markmiðsúrtak (e. purposeful sample) 

við val á viðmælendum en það byggist á því að velja viðmælendur sem henta 

markmiði rannsóknarinnar og hafa persónulega reynslu og/eða þekkingu af 

viðfangsefninu (Morse, 1991, bls. 129; Sigríður Halldórsdóttir, 2003, bls. 252). 

Ég leitaði til þeirra skóla sem ég vissi að höfðu haft nemendur með 

geðhvörf. Þar voru kennarar sem kennt höfðu nemendum með geðhvörf og 

þekktu því eitthvað til sjúkdómsins. Jafnmörg viðtöl voru tekin á hvoru 
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skólastigi fyrir sig. Leitað var til umsjónarkennara á báðum skólastigum, þar 

sem þeir fást við flest mál sem varða nemendur sem eiga við einhvern vanda 

að etja og þurfa því bæði að vera með góða þekkingu á ýmsum frávikum 

nemenda og kunna að bregðast við á réttan hátt. Einnig talaði ég við 

námsráðgjafa í grunn- og framhaldsskóla þar sem þeir þurfa að vera til staðar 

til að leiðbeina nemendum við nám og benda þeim á sérúrræði og geta verið 

kennurum innan handar til ráðgjafar. Að lokum var talað við tvo 

skólasálfræðinga þar sem þeir eru oft greiningaraðilar þeirra barna og unglinga 

sem greinast með geðraskanir. 

Í eigindlegum rannsóknum eru þátttakendur beðnir að gefa af tíma sínum, 

segja hug sinn og hafa fyrir því að taka þátt í rannsóknum. Með þetta að 

leiðarljósi reyndi ég eftir fremsta megni að skapa jafnvægi í samskiptum milli 

mín og þátttakenda til að auðvelda samskiptin og auka gæði svaranna. Ég 

reyndi að skapa gott andrúmsloft í umhverfi sem viðmælanda leið vel í. Einnig 

lagði ég mig fram um að nýta virka hlustun í viðtölum sem felst í að hlusta vel 

á viðmælanda, fylgjast með svipbrigðum og líkamshreyfingum og spyrja 

spurninga um það sem viðmælandi var að tala um (Kristín Aðalsteinsdóttir, 

2013, bls. 27; Kvale, 1996, bls. 125 og 133). 

Viðmælendur mínir voru sex einstaklingar með mismunandi hlutverk innan 

skólanna og með misjafna þekkingu og menntun. Tekin voru viðtöl við 

kennara, námsráðgjafa og sálfræðinga sem unnu með annars vegar börn í 10. 

bekk og hins vegar í 1. bekk í framhaldsskóla. Viðmælendum voru gefin ný 

nöfn til að vernda nafnleynd. Tveir viðmælenda minna, þau Gerður og Geir, 

voru umsjónarkennarar, annað á grunnskólastigi og hitt á framhaldsskólastigi. 

Hildur og Helga voru námsráðgjafar á sitt hvoru skólastiginu, og Baldur og 

Birna voru sálfræðingar og einnig á sitthvoru skólastiginu.  

Starfsreynsla viðmælenda minna innan skólakerfisins og með nemendum á 

þeim aldri sem rannsóknin beinir sjónum að er töluverð. Flestir hafa unnið með 

einstaklingum í 10. bekk grunnskóla eða 1. bekk framhaldsskóla í þónokkur 

ár. 

Gerður er búin að kenna í grunnskóla í 22 ár. Hún hefur séð um 

unglingastigið, þ.e. 8.-10. bekk, en undanfarin ár hefur hún eingöngu verið með 

9. og 10. bekk. Hún er umsjónarkennari ásamt því að kenna sérgreinar.  

Geir er búinn að kenna í framhaldsskóla í 15 ár. Hann byrjaði sem 

viðskiptafræðikennari en fór svo í lífsleikni og stærðfræði. Hann hefur einnig 

verið að stýra félagslífinu, en hann gegnir hlutverki félagsmálafulltrúa. 
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Helga er félagsfræðingur í grunninn og er búin að starfa sem námsráðgjafi 

í grunnskóla í 10 ár. Hún er með BA próf í félagsfræði og meistarapróf í náms– 

og starfsráðgjöf. 

Hildur er með kennsluréttindi í ensku en fór svo í námsráðgjafann og er 

búin að vinna við það í framhaldsskóla í 11 ár, en hún kláraði 

námsráðgjafanámið 2004. Síðan þá hefur hún unnið sem námsráðgjafi en til að 

byrja með kenndi hún einnig lífsleikni. 

Birna er sálfræðingur í grunnskóla og grunnskólakennari. Hún hefur alls 

starfað við grunnskóla í u.þ.b. 7 ár. Hún hefur verið titluð sem skólaráðgjafi í 

fjögur ár. 

Baldur er búinn að vinna sem sálfræðingur í framhaldsskóla í u.þ.b. 5 ár. 

Hann er með kandídatspróf í sálfræði og fór beint að vinna við þennan 

framhaldsskóla. Hann var fyrst í 50% stöðu en er nú fastráðinn. 

3.3 Gagnaöflun og gagnagreining 

Viðtölin voru hálfstöðluð (e. semi–structured). Í slíkum viðtölum eru ákveðnar 

meginspurningar (sjá fylgiskjal 1) en síðan getur rannsakandi spurt 

viðmælendur spurninga sem ekki eru í viðtalsramma eftir því sem viðtalinu 

vindur fram. 

Við greiningu gagna var unnið samkvæmt greiningaraðferð Kvale (1996). 

Kvale gerir grein fyrir fimm mögulegum aðferðum til að greina gögnin: 

 Samþjöppun sem felur í sér leit að meginþáttum í viðtölunum  

 Flokkun sem felur í sér að flokka gögnin eftir því hvort fyrirbærið 

er eða ekki  

 Söguskoðun þar sem fundin er sagan sem sögð er í viðtalinu 

 Túlkun þar sem merking gagnanna er túlkuð 

 Greiningu í sérstöku augnamiði þar sem nokkrar aðferðir eru 

notaðar við skoðun viðtalsins og til að finna merkingu í ólíkum 

hlutum viðtalsins  

(Kvale, 1996, bls. 192-193).  

Aðferðin sem ég notaði til gagnagreiningar er svokölluð Ad hoc 

greiningaraðferð (e. ad hoc analysis). Þá finnur rannsakandinn mynstur og 

þemu við lestur viðtalanna, flokkar gögnin í þemu og leitar að dýpri skilningi 

á gögnunum, tengslum og samhengi (Kvale og Brinkmann, 2015, bls. 267-

268). 
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Viðtölin voru tekin vorið 2015 og völdu viðmælendur staðsetningu þeirra. 

Hvert viðtal tók um það bil 30-45 mínútur. Við úrvinnslu hlustaði ég á viðtölin, 

afritaði þau orðrétt og las nokkrum sinnum yfir til að finna sameiginleg atriði 

sem og ólík og fá dýpri þekkingu á upplýsingum sem samrannsakandi gaf mér. 

Þessi atriði voru síðan flokkuð í þemu (Creswell, 2014, bls. 262).  

Auk þess að taka viðtöl skimaði ég yfir bækur sem hafa á einhverju tímabili 

verið til grundvallar um geðraskanir í kennara− og kennsluréttindanámi. Þær 

bækur sem ég skoðaði voru: 

 Exceptional learners eftir D. P. Hallahan, J. M. Kauffman og P. C. 

Pullen. 

 Adolescence eftir L. Steinberg. 

 Þroskasálfræði – lengi býr að fyrstu gerð eftir Aldísi Unni 

Guðmundsdóttur. 

3.4 Réttmæti, áreiðanleiki og takmarkanir 

Réttmæti (e. validity) á í daglegu máli við sannleiksgildi, nákvæmni og styrk 

staðhæfingar. Réttmætar röksemdarfærslur eru traustar, vel byggðar, 

réttlætanlegar, sterkar og sannfærandi. Í félagsvísindum hefur hugtakið 

réttmæti beinst að því hvort aðferðin sem notuð er rannsaki í raun það sem 

henni er ætlað að rannsaka (Kvale og Brinkmann, 2015, bls. 282). 

Hversu trúverðuglega rannsakanda tekst að setja fram niðurstöður sínar 

hefur áhrif á réttmæti rannsóknarinnar. Rannsakandinn þarf að gera sér grein 

fyrir hlutverki sínu í rannsókninni og því að ólík reynsla, þekking og viðhorf 

hafa áhrif á túlkun og tveir rannsakendur sjá því fyrirbærið ekki sömu augum 

(Creswell, 2014, bls. 283). Til að auka réttmæti er mikilvægt að spyrja sig 

spurninga og rýna í eigin túlkun, vera meðvitaður um eigin persónu og gera sér 

grein fyrir eigin hlutdrægni (Kvale, 1996, bls. 290; Kvale og Brinkmann, 2015, 

bls. 284-285). 

Þær hugmyndir sem ég hafði um viðfangsefnið fyrirfram voru byggðar á 

reynslu minni sem móðir barns með geðhvörf og reyndi ég að takmarka áhrif 

þessara forhugmynda á framkvæmd rannsóknarinnar og úrvinnslu gagna. Þó 

er líklega aldrei hægt að komast hjá því að rannsóknin beri þess einhver merki. 

Ýmis siðferðileg álitamál tengjast rannsóknum með fólki. Allar upplýsingar 

sem safnast í rannsókninni þarf að meðhöndla af varkárni og gæta þess 

sérstaklega að persónueinkenni þátttakenda komi hvergi fram í niðurstöðum. Í 
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vísindarannsóknum er gerð krafa um upplýst samþykki þátttakenda og var gætt 

að því í rannsókninni, sem og öllum öðrum helstu siðferðisviðmiðum 

(Sigurður Kristinsson, 2003, bls. 171). Rannsóknin var tilkynnt til 

persónuverndar og leyfi fengið hjá skóladeild Akureyrarbæjar. Viðmælendum 

mínum var gerð grein fyrir trúnaði, þagnarskyldu, meðferð upplýsinga sem 

þeir veita, tilgangi rannsóknarinnar og af hverju áhugi minn á viðfangsefninu 

stafaði, bæði munnlega og skriflega (sjá fylgiskjal 2). Þá kom einnig fram að 

viðmælendum mínum var frjálst að draga þátttöku sína í rannsókninni tilbaka 

hvenær sem þeim hugnaðist svo. 

Ýmsir þættir takmarka rannsóknina. Úrtakið var lítið og þess vegna ekki 

hægt að alhæfa út frá rannsókninni. Einnig getur það verið takmarkandi þáttur 

að gagnasöfnunin byggir á samræðum tveggja einstaklinga og rannsakandi 

situr einn að gagnagreiningu og viðhorf hans getur því haft áhrif á túlkun hans 

á niðurstöðunum (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 148; Kvale og Brinkmann, 2015, 

bls. 284, 295). 

Rannsóknin getur haft hagnýtt gildi fyrir fræðimenn, kennara, 

skólastjórnendur og aðra sem láta sig málefni barna með geðhvörf varða. 

Rannsóknin gefur vísbendingar um það sem vel er gert í skólum varðandi þessa 

nemendur og hvað betur mætti fara. Rannsóknin getur vakið athygli á þessum 

hópi nemenda sem er nokkuð falinn. Hvers konar athygli varðandi þennan hóp 

nemenda væri til bóta, þó ekki væri nema í hugum viðmælenda 

rannsóknarinnar.
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4. Niðurstöður 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar sem eru 

byggðar á viðtölum við þátttakendur í rannsókninni. Kaflinn skiptist í níu hluta 

þar sem fjallað er um þau þemu sem fundust við greiningu viðtalanna. Við 

greiningu niðurstaðna komu fram níu meginþemu: 

 Þekking á geðhvörfum  

 Undirbúningur úr námi  

 Kennsla, vinna með nemendum 

 Foreldrasamstarf  

 Ferli 

 Stefna skólans/starfsreglur gagnvart nemendum með geðraskanir 

 Bjargir 

 Leiðir til bóta 

 Fordómar 

Starfsvettvangur viðmælenda minna var misjafn og raðaði ég því 

niðurstöðum hvers þema eftir starfsvettvangi viðmælenda. Hvert þema skiptist 

í niðurstöður frá umsjónarkennurum af hvoru stigi, síðan námsráðgjöfum og 

að síðustu sálfræðingum. 

4.1 Þekking á geðhvörfum 

Allir viðmælendur mínir höfðu einhverja þekkingu á geðhvörfum og þekktu til 

einhvers fullorðins sem var með geðhvörf, en aðeins einn þeirra hafði kynnst 

barni með geðhvörf.  

Gerður leitaði sér þekkingar um geðhvörf eftir að hún kynntist manneskju 

sem var með geðhvörf. Hún þekkti einstaklinga í sínu nánasta umhverfi sem 

voru með geðhvörf. 

Gerður hafði nokkra þekkingu á geðhvörfum, vissi að einstaklingurinn færi 

annað hvort hátt upp í maníu (oflæti) eða sykki í þunglyndi, og hún taldi 

sveiflurnar vera miklar. Hún talaði um að einstaklingurinn gæti fengið 

ranghugmyndir, bæði um sjálfan sig og aðra. Hún vissi að einkenni geðhvarfa 
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gætu verið mismunandi eftir einstaklingum og eftir því á hvaða aldri þeir væru. 

Hún taldi að einstaklingar með geðhvörf upplifðu flestir þunglyndi en ekki allir 

upplifðu maníu. Hún vissi að manía brytist út á mismunandi hátt hjá 

einstaklingum, stundum með alvarlegum afleiðingum, en minntist þó á að 

sumir virtust geta nýtt sér maníuna og ná að beisla orkuna: 

Það alvarlegasta í maníunni að þú ferð kannski í einhverja neyslu, 

einhvers konar fíkniefnaneyslu eða eitthvað slíkt, því þá náttúrulega 

kemur það svo ofan í allt annað. En sumir bara fara í framhjáhald eða 

fara í einhverja ofneyslu eða einhverja þú veist á mat eða einhverju slíku 

sumir fara í það að halda framhjá eða þú veist það er svo margt sem að 

fólk gerir í maníunni. Ég þekki eina sem að þú veist í maníunni lærði á 

hljóðfæri, þú veist í hverju maníukastinu lærði hún á nýtt hljóðfæri, bara 

þá bara vakti hún og bara spilaði og spilaði og spilaði, þangað til að hún 

var búin að læra á [hljóðfærið]. … Sumir ná að beisla þetta og svo veit 

ég líka til þess að það er til fólk sem að veikist bara einu sinni og nær 

síðan tökum á þessu og nær að halda þessu niðri með lyfjum og sem nær 

að stýra lífi sínu þannig með hvíld og matarræði og hreyfingu. 

Gerður talaði um að hún hefði sótt námskeið á vegum BUGL 

sem hún sóttist eftir sjálf, og áður hefði hún fengið fyrirlestra um 

þunglyndi en ekki geðhvörf:  

Við höfum fengið fyrirlestra um þunglyndi og eitthvað svona en ekki 

um geðhvarfasýki eða ég man ekki eftir því, ekki í gegnum sem sagt 

einhver námskeið eða eitthvað svoleiðis. En ég hef svo setið námskeið 

líka hjá hérna, hérna það var fyrir sunnan á Hótel Loftleiðum gamla á 

vegum hérna BUGL. 

Geir hafði ekki eins mikla þekkingu en hafði þó nokkra hugmynd um hvað 

geðhvörf snerust um: „það sem ég veit um þennan sjúkdóm er bara þetta 

birtingarform og svo sá ég hluta af fræðslumynd með hérna breska leikaranum 

Stephen Fry“. Hann hafði nokkra reynslu af því að umgangast manneskjur með 

geðhvörf og lýsti þeim sem heillandi manneskjum, sérstaklega þegar þær væru 

í maníu: 

Ég hitti manneskju sem er ofboðslega orkumikil, með mikinn vilja til að 

breyta heiminum nánast, það er svo stórt, hún sér tækifæri í öllu, hún, 

manneskjan vill gera og framkvæma, gera hlutina hratt og örugglega, 

þetta er manneskja sem heillar, upp úr skónum sko, hugmyndaauðgin er 

gríðarleg, orðaflæðið mikið, þetta er önnur hliðin svo kemur hin hliðin 

og hún er fullkomin andstaða þessa, manneskjan hverfur, að ná 

sambandi við slíka manneskju getur verið erfitt, hún lætur ekki sjá sig 
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hún svarar engu hún skilar engu, loforðin brotna og verða að engu, mikil 

vonbrigði gagnvart þeim loforðum sem voru gefin þetta eru fletirnir sem 

ég hef kynnst. 

Námsráðgjafi framhaldsskólans hafði einhverja þekkingu á geðhvörfum og 

hafði leitað sér þekkingar um sjúkdóminn og hafði einnig unnið með þó nokkra 

með þessa greiningu. Námsráðgjafinn í grunnskólanum hafði einhverja 

þekkingu á geðhvörfum en hafði ekki leitað sér frekari þekkingar á 

sjúkdómnum. Hún hafði ekki unnið með barni með þessa greiningu og vissi 

ekki til þess að nemandi hefði verið með þessa greiningu í þessum skóla síðan 

hún tók við starfinu. 

Hildur hafði kynnt sér geðkvilla bæði í tengslum við sína vinnu og í gegnum 

bækur. Hún hefur lesið mikið um þetta, þá helst bækur um einstaklinga með 

geðhvörf eins og Ómunatíð, saga um geðveiki eftir Styrmi Gunnarsson og 

Ljósu eftir Kristínu Steinsdóttur: 

Ég þekki ekki allar skilgreiningar skilurðu, þú veist ég veit ekki, hvað 

kallast geðhvarfasýki, hvenær ertu geðklofi, hvað er „skits“ hvað er 

„manía–depressive“ allt þetta, ég veit þessi orð en ég er ekki endilega 

alltaf klár á skilurðu hvað er hvað ég hef ekkert sérstaklega lagt mig fram 

um að vera viss um það. 

Hún talaði einnig um að efni um þetta væri ekki aðgengilegt: „ég var að 

skoða hjá endurmenntun, mér finnst ekki mikið hægt að ná sér í upplýsingar 

um þetta, þú veist, ofboðslega mikið fjallað um kvíða og þunglyndi“. 

Helga hafði ekki leitað sér aukaþekkingar um geðhvörf þar sem hún taldi 

ekki þörf á því fyrr en svona mál kæmi upp, þá myndi hún leita sér þekkingar 

eða fá leiðbeiningar: 

Ég auðvitað þekki þunglyndissjúklinga og auðvitað kemur ýmislegt upp 

á borðið hér en ég veit ekki til þess að ég hafi umgengist nemendur 

greinda með geðhvörf, það hafa farið nemendur auðvitað á BUGL og í 

geðlæknaviðtöl og slíkt, þannig að ég hef ekki persónulega mikla 

reynslu af því …eins og ég segi þá er ég ekki fagaðili í sjúkdómum, ég 

er ekki sálfræðimenntuð eða neitt slíkt þannig að ég hef bara þá 

þekkingu sem að fæst úr eins og símenntun að einhverju leyti eða mjög 

lítið farið í þetta í mínu námi þannig að hún er í rauninni ekki 

sérfræðiþekking… svona starf sem maður er í það byggist að miklu leyti 

upp á því að maður tekur á einhverjum málum þegar að því kemur, svo 

ef eitthvað kemur upp á, þá náttúrulega leitar maður sér þekkingar og 

leiðsagnar um það hvernig best er að haga sér, hvert best er að leita og 

slíkt en maður getur aldrei verið alfróður á öllum sviðum í svona starfi. 
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Sálfræðingarnir höfðu þekkingu á geðhvörfum úr sínu námi. 

Sálfræðingurinn á framhaldsskólastiginu hafði verið með einstaklinga í 

skólanum sem voru greindir með geðhvörf, sálfræðingurinn á 

grunnskólastiginu vissi ekki um einstaklinga sem hefðu verið greindir með 

geðhvörf í grunnskóla og hafði efasemdir um að börn gætu verið greind með 

geðhvörf á grunnskólastigi.  

Birna talaði um að hún hefði ágætis þekkingu á geðhvörfum en að börn 

væru að jafnaði ekki greind með geðhvörf á Íslandi. Hún talaði einnig um að 

hún vissi ekki til að börn hefðu verið greind með geðhvörf: „þetta er 

náttúrulega ekki það sem við greinum börn með hérna á Íslandi, almennt en ég 

kann heilmikið um þetta… ég hef aldrei vitað til þess að barn hafi verið greint 

með geðhvarfasýki“. 

Baldur taldi sig vita töluvert um geðhvörf, og talaði um algengi geðhvarfa 

og spáði í hvort tölur um þunglyndi og kvíðaraskanir gætu náð yfir einhverja 

sem væru með geðhvörf: 

Ég veit sitthvað um geðhvörf, sko hvað veit ég um þau, ég veit nú 

reyndar ekki hvert algengi geðhvarfa er ætli það sé í kringum ég hugsa 

svona 5%, maður hefur séð tölur sko um algengi þunglyndis og 

kvíðaraskana að það er alveg upp 25% á hverjum tíma og örugglega 

einhverjir þar inn eru með geðhvörf. 

Hann minntist á að hann hefði ekki fengið til sín einstaklinga sem væru 

yngri en 18 ára með geðhvörf, en hins vegar væri hægt að rekja afturvirkt hjá 

einstaklingum að líklega hefðu þeir sýnt einkenni fyrr og þá fyrir 18 ára aldur. 

4.2 Undirbúningur úr námi 

Námið hafði undirbúið viðmælendur mína mismikið undir að hafa nemendur 

með geðhvörf eða geðraskanir, enda menntun þeirra mismunandi. 

Umsjónarkennararnir eru báðir með mikla reynslu af kennslu. Þeir töldu báðir 

að námið hefði ekki undirbúið þá undir kennslu nemenda með alls konar 

raskanir. Námsráðgjafarnir hafa einnig mikla starfsreynslu á sínu sviði og töldu 

námið ekki hafa undirbúið þá til að fást við nemendur með geðhvörf. 

Sálfræðingarnir fengu báðir ágætis undirbúning í sínu námi, enda klínísk 

sálfræði í þeirra námi.  
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Báðir umsjónarkennararnir voru sammála um að þeir hefðu ekki verið búnir 

undir að kenna nemendum með geðhvörf í kennaranámi. Gerður sagði: „ekki í 

náminu mínu“, þegar hún var spurð hvort hún hefði lært eitthvað um geðhvörf 

í kennaranáminu. Geir svaraði sömu spurningu: „ég er engan veginn 

undirbúinn undir það faglega eða af skólanum eða af læknateymi eða einhverju 

slíku, það er bara hyggjuvit og reynsla í raun og veru“. 

Sama svar kom frá námsráðgjöfunum sem töldu sig ekki hafa fengið 

undirbúning til að vinna með nemendur með geðhvörf í sínu námi. Hildur 

talaði um að hún hefði fengið yfirborðsþekkingu á geðsjúkdómum og 

geðheilbrigði: 

Það er alltaf bara þetta almenna…halda geðheilsunni, en það er ekkert 

rosalega mikið fjallað um akkúrat þetta en þannig að mér finnst að það 

sem að sú þekking sem ég hef eiginlega náð mér í um þetta er eiginlega 

meira bara um eitthvað sem ég hef bara sjálf lesið mér til um, ekki sem 

ég hef farið á námskeið við eða fengið umfjöllun í náminu…hvorki í 

kennaradeildinni né námsráðgjafanáminu og finnst oft of mikið skautað 

yfir. 

Helga kom með annan vinkil á þá hugmynd að námið hennar hefði ekki 

undirbúið hana fyrir börn með geðhvörf: 

Sko skólar eru ekki meðferðarstofnanir og ég er ekki meðferðaraðili og 

ég er í rauninni ekkert undirbúin til þess að aðstoða barn með geðhvörf 

per se nema eins og aðra nemendur maður reynir að mæta þeim eins vel 

og það stendur og vísa þeim þangað sem þau eiga heima, þar sem þau 

geta fengið þá þjónustu sem þau þurfa…um leið er maður mjög 

meðvitaður um það að maður fari ekki í einhver hlutverk sem að maður 

ræður ekki við, þannig að þess vegna er ekki endilega mjög gott að 

maður sé mjög fróður í einhverju sem maður á ekki að vera fást við, 

heldur að maður þekki sitt hlutverk og reyni að koma málunum í réttan 

farveg sem fyrst. 

Sálfræðingarnir sem ég ræddi við töldu sig hafa fengið ágætis undirbúning 

til að vinna með nemendum með geðhvörf. Birna talaði þó um að það að fá 

fræðilegan undirbúning væri eitt, en að vita hvað ætti að gera með það í 

skólaumhverfinu væri annað: 

Ég veit ekki hvort ég væri mjög vel undirbúin, ég myndi náttúrulega 

bara, eitt er að vita nákvæmlega hvað um hvað málið snýst, DSM og 

öðru og annað er að geta eitthvað aðstoðað í skólakerfinu, við erum 

náttúrulega menntastofnun þannig að ég þyrfti þá bara að kynna mér það 
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frekar, hvernig væri, þetta er eins og með ADHD eitt er að kunna 

nákvæmlega greiningarskilmerki ADHD og hvernig það er annað er svo 

hvernig maður getur hjálpað innan skólakerfis þannig að barn nái sem 

bestum árangri, það er náttúrulega allt annar handleggur, þannig að ég 

hef ekki séð neitt útfært um þetta þannig að ég þyrfti þá bara að finna 

slíkt, ég þyrfti þá bara að kynna mér það ef að slíkt kæmi upp að 

sjálfsögðu. 

Birna talaði um að hún myndi kynna sér hvernig hún gæti hjálpað innan 

skólakerfisins þannig að þessir nemendur næðu sem bestum árangri. Sama 

viðhorf kom hjá hinum viðmælendum mínum, allir töldu sig tilbúna til að leita 

sér þekkingar þegar og ef tilfelli kæmu upp sem kölluðu á þekkingu á 

geðhvörfum. 

4.3 Kennsla, vinna með nemendum 

Umsjónarkennarar ræddu um einstaklingsnámsskrá sem leið til hjálpar 

nemendum með geðhvörf. Gerður talaði um að mæta nemenda þar sem hann 

er: 

Auðvitað bara mætum við nemenda þar sem hann er ef hann er veikur, 

hvort sem hann er andlega veikur eða líkamlega … við myndum þá bara 

setja upp prógramm fyrir þennan einstakling og mæta á hans forsendum 

… það er eiginlega það eina sem við getum gert að láta honum líða vel 

og mæta honum á hans forsendum sem einstaklingi.  

Við ræddum lítillega um að nemendur með geðhvörf gætu verið með truflun í 

tíma, hún líkti því við nemendur með ADHD: 

Þá svona reynir maður bara að svona sjá svona í gegnum fingur með 

það, ég meina við erum með ADHD börn og það eru skýringar á öllu 

það eru alltaf skýringar á af hverju þú lætur illa, það er ekki bara svona 

af því bara, þú veist af því að ég fékk þá frábæru hugmynd í dag að vera 

óþægur þetta er ekki svoleiðis það er alltaf einhver skýring á þessu… 

stundum eru þau bara illa étin og ósofin og þú veist…þau koma ekki 

með það markmið að vera óþæg í dag það er ekki þannig. 

Geir talaði um mikilvægi þess að vera til staðar fyrir þau og hlusta: 

Af því að þú vilt ræða um ýmislegt í tengslum við geðræn atriði þá eru 

þetta oft krakkar sem að foreldrar eða ættingja hafa ekki nennt að hlusta 

á í nokkurn tíma og það er nýtt fyrir þeim að það sé einhver sem hlustar 
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á þau og ræðir við þau af áhuga fyrir þeirra stöðu og mér finnst það miklu 

dýrmætara heldur en að þurfa að fylgja því að þau séu bara í 

hefðbundnum verkefnum og í hefðbundinni dagbók sem að þau eru raun 

og veru búin að gera alla sína tíð, þó það sé klárlega þörf fyrir þetta þá 

finnst mér það að þá hef ég aðrar áherslur þarna. 

Hann talaði einnig um að sýna nemendum virðingu og koma á trausti, 

einnig að koma til móts við þau þannig að þau geti lokið við það sem krafist er 

af þeim án þess að setja þau í aðstæður sem þau ráða ekki við: „Þau þurfa 

stundum bara meira spjall um daginn og veginn og bara virðingu“. Geir telur 

sveigjanleika gilda mikið í samskiptum við nemendur, eins og að lengja 

skilafresti á verkefnum án þess að lækka einkunn: 

Ég er með skilafrest á verkefnum en hann en ef það dregst og nemendur 

koma og segja: Ég hef ekki skilað neinum heimadæmum, má ég skila, 

þá segi ég já, lækkar einkunn, nei, nei vegna þess að þó tækifæri sé til 

þess að svindla og ég ætti að lækka, bara sanngjarnt handa þeim sem 

skilar á réttum tíma, þá er það þannig að sá sem ætlar að fara rangt að, 

ég næ honum alltaf á lokaprófunum. Þau verða líka bara að læra inn á 

kennarana, sumir eru það er bara núna eða ekki aðrir eru ekki þannig og 

krakkarnir verða bara að læra inn á kennarana, það er tilfellið, lífið er 

bara þannig, þetta er flóran í lífinu. Sums staðar er slaki, annars staðar 

ekki. 

Námsráðgjafarnir töluðu um að persónuleg ráðgjöf væri fyrirferðarmikil í 

vinnu þeirra með nemendum, þó námsráðgjafi grunnskólans talaði um að 

persónuleg ráðgjöf ætti ekki að vera stór hluti í hennar starfi samkvæmt 

starfslýsingu. 

Ástæðu þessa taldi Helga vera vegna langra biðlista til sálfræðings á 

fjölskyldudeild og þess vegna lenti það á námsráðgjafa að hjálpa nemendum 

meðan þeir biðu eftir aðstoð. Hún talaði um að hlutverk hennar sem 

námsráðgjafa væri nokkuð skýrt en hún reyndi samt að hjálpa meðan beðið 

væri eftir viðeigandi aðstoð: 

Því miður þá bara eru langir biðlistar í ýmsu eins og við þekkjum og þá 

lendum við oft í þessari stöðu og kannski þess vegna er maður með 

svona stóran hluta af þessu, af þessum tíma sínum í persónuleg 

vandamál, því maður er að reyna að þó það sé ekki nema til að láta 

nemendum líða betur að aðstoða við það án þess að reyna að vera 

skilurðu með einhverja meðferð í gangi og oft þurfa nemendur bara 

hreinlega að komast frá, þú veist geta slakað á, þú veist fá smá 

einstaklingsnæði, það er náttúrulega ekki mikið um það í bekkjakennslu 

… mitt hlutverk náms− og starfsráðgjafa er alveg nokkuð skýrt og það 
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er mjög mikilvægt að stíga ekki út fyrir það þó maður reyni að svo 

kannski velta hlutunum kannski einhvern veginn áfram. 

Hildur sagði að persónuleg ráðgjöf væri mikil í starfi námsráðgjafa í 

framhaldsskóla sem er í mótsögn við það sem Helga talaði um, sem getur verið 

vegna mismunandi skólastigs, Hún talaði um að þær væru tvær sem sæju um 

almenna ráðgjöf til nemenda: „Við tökum báðar alveg rosalega mikla 

persónulega ráðgjöf, erum mikið með nemendur sem eru bara að droppa inn, 

erum mikið að tala við foreldra, bæði foreldra 10. bekkinga og foreldra 

nemenda okkar, sérstaklega undir 18“. Hún sagði að þau töluðu við alla 

nemendur innan skólans, ekki eingöngu yngri en 18 ára. Kennarar eru duglegir 

að benda þeim á nemendur sem þyrftu kannski að fá ráðgjöf og reyna þær þá 

að ná í þá með þeim skilaboðum að kennarar hafi beðið þær um að tala við þá. 

Hún tók fram að það væri ekki náð í nemendur í tíma nema það væri algjörlega 

nauðsynlegt. Hlutverk þeirra felst einnig í að kynna námið í skólanum fyrir 

nemendum, hjálpa nemendum með námsval og vera með námskeið, þannig að 

hlutverk þeirra er mjög fjölbreytt innan skólans: 

Við sjáum um allar kynningar fyrir skólann … vinnuálagið er svolítið 

mismunandi, það fer svona í bylgjum, núna er búið að vera rosalega 

mikið út af því að nemendur eru að ganga frá námsvali sínu og á sama 

tíma er ofsalega mikið álag vegna þess að þetta er líka þungt álag 

andlega sko þau eru að detta út, sérstaklega eftir haustönnina.  

Hún minntist á að námsráðgjafarnir væru alltaf að berjast fyrir nemendurna, 

hafa milligöngu við kennara, reyna að fá að skila verkefnum seinna og semja 

um hvað þurfi að gera til að nemendur geti klárað námskeið. Hún minntist 

einnig sérstaklega á velvilja kennara við nemendur og hvað þeir væru til í að 

hjálpa: 

Við reynum að vera þeim megin þannig að við þurfum stundum að fara 

og ræða við eða kvarta undan kennurunum við stjórnendur … og við 

förum með mál nemenda þangað, við reynum að ekki vera milliganga 

endilega alltaf nema það sé alveg bara augljóst mál … og mér hefur 

fundist kennarar taka okkur alveg ótrúlega vel, en þeir hafa sýnt okkur 

ótrúlegt umburðarlyndi, miðað við það að við erum svolítið að tuða í 

þeim fyrir nemendur okkar og að reyna halda nemendum inni í áföngum 

sem að þeir kannski búnir að missa fótanna í og auðvitað er þetta þannig 

að stundum eru nemendur of veikir til að vera í skóla, það er bara 

þannig“.  
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Hún ítrekar svo að skólinn sé menntastofnun en ekki sjúkra– eða 

meðferðarstofnun sem þau þurfi að passa að gleymist ekki vegna löngunar 

fólks að hjálpa: 

Nei, við erum ekki meðferðastofnun, við erum skóli og við erum hér til 

þess að láta þig fúnkera í skólanum, það er sko kannski líka 

útgangspunktur þá líka sem maður þarf að passa sig á og við gleymum 

stundum af því að þetta er svo ofboðslega, mann langar svo að bjarga og 

hjálpa svo mikið og eitthvað skilurðu að stundum er það bara þú ert 

kannski bara of lasinn og þyrftir að vera á sjúkrastofnun og kannski 

þegar það er búið þá. 

Sálfræðingarnir eru með einstaklingsviðtöl við nemendur og halda utan um 

teymi sem varðar nemendur. Þeir eru einnig með námskeið fyrir annað hvort 

nemendur (framhaldsskólinn) eða kennara (grunnskólinn). 

Birna útskýrði teymi sem heldur utan um nemendur og einstaklingsviðtöl: 

Það er teymi utan um ákveðna aðila og það er mismunandi hverjir sitja 

í því, við erum með sérkennsluráðgjafa í sumum málum frá 

fjölskyldudeild, stundum erum við með foreldra inni í, stundum er það 

ekki eins létt að eiga við, þannig að þetta er bara alls konar en 

umsjónarkennari er alltaf inni, inni í málum.  

Hún talaði um mismunandi þjónustu sem hún veitir: 

Ef að það eru einstaklingsviðtöl, þá bjóðum við upp á það hjá mér, ef 

það þarf sérkennslu þá metum við þörfina á því, við erum með 

sérkennsluhópa þannig að, stundum vísum við í námsráðgjafa, það er 

bara mjög mismunandi, einstaklingsbundið, hvernig við vinnum svona 

mál. 

Baldur er með einstaklingsviðtöl fyrir nemendur og námskeið í hugrænni 

atferlismeðferð (HAM) sem nemendur geta skráð sig í: 

Ég er með viðtalstíma og svo er ég með hópmeðferðir, bara svona HAM 

hópa þar sem að krakkarnir koma í … þau verða bara að senda mér póst, 

mig langar að taka þátt, þá legg ég samt fyrir í upphafi og í lok 

meðferðar, eða námskeið svona lista til að meta líðan og þá hef ég bara 

svona grunnlínu í upphafi og svo get ég komið með samanburð í lok 

meðferðar þannig að þau sjái hvort það sé einhver hreyfing og þá líka sé 

ég, þeir sem eru að taka þátt ef þeir eru í mikið í krísu þá get ég vísað 

þeim eitthvað annað eða boðið þeim viðtöl eða hvernig sem það er og 

svo fer ég inn í lífsleiknitíma hjá öllum nýnemum þannig að ég fer og 

hitti alla nýnema.  
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Hann talaði um aldur nemenda sem koma til hans, hann mundi ekki eftir 

nemendum yngri en 18 ára með geðhvörf sem hefðu verið í viðtölum hjá 

honum:  

Ég man ekki eftir neinum sem að ég hef sérstaklega tekið eftir á sem er 

yngri en 18 ára sem hefur verið í [viðtölum hjá honum], en aðallega eldri 

nemendur [sem eru búnir að flækjast] alls staðar í öllu kerfinu og alltaf 

dettur botninn úr, taka kannski að sér allt of mikið af verkefnum og svo  

ráða þau ekki við eitt einasta af þeim, eru komin bara með alltof mikið 

og svo fara þau niður og gera ekki neitt. 

Hann lítur á starf sitt innan skólans eins og fyrstu hjálp og forvarnir: 

Ég lít á það svolítið sem fyrstu hjálp og svo sem fræðslu og 

forvarnarfræðslu fyrstu hjálp, ég held að það sé svona mitt hlutverk og 

svo ætti heilsugæslan að vera þá svona annars stigs þar sem að vandinn 

er kannski ekki mjög bráður en það er vandamál til staðar sem hefur 

hamlandi áhrif á daglegt líf einstaklingsins sem á þá að sinna þeim 

málum og svo á sjúkrahúsið að sinna þessum þriðja stigs málum, þessum 

alvarlegu málum. 

Allir viðmælendur mínir sýndu mikinn vilja til að koma til móts við 

nemendur, hvort sem það væri til að bæta líðan eða veita persónulega ráðgjöf, 

innan þess ramma sem menntastofnun veitir þeim. Viðhorfið var: nemanda 

sem líður vel gengur betur í námi. 

4.4 Foreldrasamstarf 

Foreldrasamstarf er mikill hluti af starfi umsjónarkennara og töluðu þeir báðir 

um mikilvægi þess.  

Gerður talaði um að foreldrasamstarf væri lykilatriði: „algjört lykilatriði, 

það er auðvitað alltaf það fyrsta sem við gerum það er að hafa samband við 

foreldrana, getur þurft að passa, við upplifum þetta svona er, hvað segir þú“. 

Allur gangur er á því hvort talað er við foreldra áður en talað er við 

hjúkrunarfræðing ef grunur vaknar um að eitthvað sé að angra nemanda, en 

alltaf er haft samband við foreldra og hvort sem samstarf við þá fæst eða ekki 

þá er haft samband við barnaverndarráð ef vissa er um vandamál hjá barninu: 

Ef að við erum ekki alveg viss hvort það á við og við þekkjum til 

foreldranna, þá náttúrulega hringjum við bara í foreldra og segjum ég 
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hef áhyggjur af þessu er þetta eitthvað sem þú heldur að við þurfum að 

hafa áhyggjur af, þannig að ef að foreldrarnir vinna með okkur þá er 

þetta ekkert mál að vinna en svo aftur á móti ef foreldrar segja nei það 

er ekkert nei ég vil ekki að það sé neitt gert, þá get ég ekki gert neitt … 

en hins vegar ef ég held að barnið sé í vanda, þá náttúrulega fer ég með 

þetta í hjúkrunarfræðinginn og nemendaverndarráðið hvort sem að 

foreldrarnir segja já eða nei skilurðu, það getur orðið að 

barnaverndarmáli, hvort sem að foreldrarnir vilja vinna með mér, að þá 

fer ég samt með þetta áfram því það getur verið að foreldrið sé 

vandamálið. 

Geir telur sig vera í góðu sambandi við foreldra sem umsjónarkennari og 

telur sig vera nemenda megin. Hann hefur þá sýn að stundum þurfi foreldrar 

ekki að vita allt og betra sé að nálgast nemandann án afskipta foreldra: 

Ef ég er umsjónarkennari, þá er ég í sambandi við heimilið, en stundum, 

hér kemur grátt svæði, við erum kannski með nemenda sem er ekki í 

góðu sambandi við heimilið, þá stundum gerum við samninga við 

nemendur ef að hegðun hefur verið slæm og allt svona, þá Jón við 

skulum vinna þetta hér innanhúss, við vitum um aðstæður heima við 

vitum að þar er ekki allt alveg nógu gott, gerum þá samninginn hér 

innanhúss, ég á að hringja heim Jón en við skulum, eigum við að vinna 

þetta innanhúss, sem sagt það er talað við nemandann eins og fullorðinn 

mann eða konu og hann samþykkir þetta, hann veit hvað er að veði, hvað 

gerist ef að þetta er brotið, þetta er grátt svæði og stundum gerum við 

þetta, heimilið fær þá ekki alltaf að vita, en það er mjög mikilvægt samt, 

það er prinsipmál að halda heimilunum upplýstum.  

Námsráðgjafar og sálfræðingar skólanna töluðu um foreldrasamstarf á 

almennum nótum, en allt sem viðkemur barninu fer í gegnum foreldra eða 

forráðamenn. Námsráðgjafi framhaldsskólans talaði um að hann þyrfti að hafa 

samband við foreldra, sérstaklega þegar vandræði með mætingu kæmu upp. 

Mæting sé oft fyrsta merki þess að eitthvað sé að. Persónuleg ráðgjöf sem 

námsráðgjafar veita setur þá í mikið sambandi við foreldra: „[Við 

námsráðgjafar skólans] erum mikið að tala við foreldra, bæði foreldra 10. 

bekkinga og foreldra nemenda okkar, sérstaklega undir 18“. Sálfræðingur 

framhaldsskólans talaði um samstarf við foreldra þegar nemendur væru komnir 

í ráðgjöf til hans, sérstaklega þegar hann teldi nemandann vera í 

sjálfsvígshættu: „[Ef nemandi] er í hættu þá hef ég samband við forráðamenn 

og ef hann er eldri en 18 ára þá hef ég nú oft bara líka samband við foreldra“. 

Hann talaði einnig um að foreldrar gætu haft samband og beðið um aðstoð fyrir 
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barnið sitt og svo gætu nemendur komið til hans og hann haft samband við 

foreldra í kjölfarið. 

4.5 Ferli 

Ég ræddi við viðmælendur mína um það ferli sem fer í gang þegar grunur 

vaknar um að nemandi sé með geðhvörf eða þegar það er eitthvað sem hamlar 

nemandanum að sinna námi sínu. Mig langaði að vita hvort kennarar og 

starfsfólk vissu hvert ferlið væri og hvert þau gætu leitað. Allir viðmælendur 

mínir þekktu það ferli sem skólarnir höfðu varðandi nemendur með 

geðraskanir og allir treystu sér til að hjálpa einstaklingi með geðhvörf innan 

síns starfsramma. Viðmælendur mínir minntust þó allir á skort á sálfræðingum 

til að mæta þörf. 

Umsjónarkennararnir voru með nokkuð skýra mynd af ferlinu.  

Gerður talaði um nemendaverndarráð og hjúkrunarfræðing í sambandi við 

það ferli sem hún þekkir: 

Já, við erum náttúrulega með hérna nemendaverndarráð hérna og þegar 

að við erum að tala um einhver svona veikindi eða einhvers konar 

sjúkdóma, þá erum við náttúrulega með hjúkrunarfræðing hérna 

innanborðs og ef það eru einhver andleg veikindi, við myndum sem sagt 

byrja á henni allaf hreint með svona veikindi, og svo er námsráðgjafinn 

og þær sitja báðar í nemendaverndarráði þannig að svo í framhaldinu þá 

sem sagt tekur þetta nemendaverndarráð sem sagt ákvarðanir um hvert 

skal vísa og hvert skal senda viðkomandi mál, í hvaða farveg, þú veist 

erum við að fara sækja um sálfræðiaðstoð erum við að fara að senda 

viðkomandi til læknis eða hvað erum við að fara að gera, bara hvert erum 

við að fara með það, þannig að já ég held að hinn almenni kennari sé 

alveg með það á hreinu hvert svona málum er vísað. 

Hún talaði einnig um það öryggi sem nemendaverndarráðið gæfi kennurum.  

Það bara skiptir öllu máli, við erum með eineltisteymi, við erum með 

nemendaverndarráð, við erum með alls konar og svo þú getur alltaf vísað 

öllum svona málum, þú veist maður þarf ekki að standa einn og vita allt 

og svona, maður fer inn í teymi og segir heyrðu ég er hérna með mál, 

getið þið hjálpað mér og þá þú veist það er allt annar pakki, þetta er allt 

annað að vera kennari í dag heldur en fyrir 20 árum þegar ég byrjaði.  

Hún minntist einnig á að kennarar á unglingastiginu hittust reglulega til að 

fara yfir málin. 
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Við á unglingastiginu hittumst einu sinni í viku og förum bara hringinn, 

þú veist er ekki, hvað segið þið um þennan og þennan, hvernig gengur 

þetta, við vorum að ræða þetta í síðustu viku, hvað hefur þetta eitthvað 

breyst eða þurfum við að, þú veist við hittumst alltaf, það eru alls konar 

net sko um þessi börn þau eiga ekki að sleppa frá okkur. 

Geir vissi hvert hann myndi leita þó enginn hefði sagt honum það: 

Mér hefur aldrei verið sagt það…þannig að ég er ekki vel lesinn með 

reglur og hvernig þær eru en ég er mjög læs á hvaða kerfi virkar, það er 

samskipti við hjúkrunarfræðing, sálfræðing sem að síðan tekur við og 

kemur nemandanum annað hvort áfram niður á SAk eða vinnur með 

nemandanum hér. 

Námsráðgjafarnir vissu vel hvernig þeir myndu bregðast við og hvert ferlið 

væri. Hildur talaði um hvernig þau brygðust við þegar leitað væri til þeirra, 

sem oft er þegar allt er komið í hnút og nemandinn kominn á endastöð. 

Ef að það kemur eitthvað upp á hjá okkur þá reynum við, þá förum við 

með þau bara niður á bráðamóttöku, hringjum bara og segjum, ég er bara 

að koma með hérna einstakling sem þarf að hitta, sálfræðing eða 

geðlækni núna og þá sko, vandamálið er að þetta er oft tengt einhvers 

konar sjálfsvígstilraunum eða eitthvað svoleiðis hjá okkur, þetta er 

langoftast einhvers konar bara „breakdown“ eða eitthvað þannig eða 

þetta hefur verið sjálfsvígstilraun eða eitthvert áfall, og þá bara förum 

við með þau niður eftir og sálfræðingurinn gerir þetta líka…en annars 

höfum við bara reynt að fá þau til að hafa samband við heimilislækni og 

þau panta tíma í gegnum hann. 

Hún talaði einnig um nemendur sem eru búnir að vera í meðferð eða eru í 

meðferð og hvert þau leita til að hjálpa þeim. 

Sum þeirra eru búin að vera í meðferð og ef þau eru undir 18, þetta er 

líka spurningin þú veist er einhver á fjölskyldudeildinni sem þú veist þú 

hefur verið í sambandi við, geturðu haldið áfram, geturðu verið í 

tengslum við þennan nema. Sum þeirra eru í meðferð. Einhvers konar 

löngu búin að fá einhverja hjálp en vilja ekki nýta hana eða eru á 

einhvern hátt, hún er ekki að nýtast.  

Helga talaði um biðlista á fjölskyldudeild og til sálfræðings. 

Já, en því miður þá bara eru langir biðlistar í ýmsu eins og við þekkjum 

og þá lendum við oft í þessari stöðu og kannski þess vegna er maður 

með svona stóran hluta af þessu, af þessum tíma sínum í persónuleg 

vandamál, því maður er að reyna að þó það sé ekki nema til að láta 
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nemendum líða betur að aðstoða við það án þess að reyna að vera 

skilurðu með einhverja meðferð í gangi og oft þurfa nemendur bara 

hreinlega að komast frá, þú veist geta slakað á, þú veist fá smá 

einstaklingsnæði, það er náttúrulega ekki mikið um það í bekkjakennslu 

að nemendur geti, þannig að það er einhvern veginn þannig sem að 

maður reynir að aðstoða nemendur í miklum vanda. 

Hún talaði um ferlið sem hún er viss um að kennarar skólans þekki vel: 

Það er náttúrulega þessi farvegur að leita til okkar sem erum í eins og 

fagráði í nemendaverndarráði, sem að eru námsráðgjafi, 

skólahjúkrunarfræðingur, stjórnendur, sérkennslufulltrúi, þarna 

yfirmaður sérkennsluráða og þar á þetta samráð sér stað eins og ég segi, 

hvert leitum við, hvernig getum við leitað aðstoðar. Þannig að ég held 

að kennarar viti það, já. 

Hún talaði einnig um að nemendur leituðu til þeirra sem þeim leist best á 

að leita til, þess sem er sýnilegur: 

Þar er umsjónarkennari oftast valinn þar sem þau eru í mestu sambandi 

við hann og hann er mest inni í málefnum nemandans. Ef 

hjúkrunarfræðingurinn er sá sem þeim finnst þau geta nálgast best þá 

leita þau þangað. Hjúkrunarfræðingur er með fræðslu í 9. bekk um 

andlega líðan og það getur opnað á að einhverjir leiti til hennar eftir þá 

fræðslu, námsráðgjafinn er ekki mjög sýnilegur innan skólastarfsins, 

hann er ekki með regluleg viðtöl fyrr en í 10. bekk svo að þau sjá hann 

kannski ekki mikið og leita því síður til hans.  

Helga talaði svo um mikilvægi nemendaverndarráðs og hversu mikið þessar 

starfsreglur hjálpa við vinnu með nemendum með einhver vandamál: 

Það er náttúrulega bara liggur við því að segja miður alveg nauðsynlegt, 

vegna þess að það er bara ofboðslega margt sem þarf að huga að á svona 

stofnun, svo mikið af erfiðum málum, þetta á að vera þessi farvegur að 

sko já að það gleymist enginn að þetta fari síður framhjá okkur. 

Umsjónarkennarinn er alltaf í lykilstöðu með dagleg samskipti við sína 

nemendur en svo að það sé þá næsta skref í gegnum þetta teymi, þannig 

að…já það sama hlýtur bara að eiga við alla nemendur ef þeir eru nógu 

frískir til að vera í skóla að ef að eitthvað kemur upp á þá er þetta 

náttúrulega trúnaðarteymi sem að á að vera svona síðasti punkturinn 

innan skólans og eiga samráð…það er náttúrulega algert lykilatriði að 

eiga samráð ekki síst þegar málin eru svo alvarleg sem að þau eru oft í 

nemendaverndarráði, þannig að það er ekki á nokkurn hátt að þetta geti 

hindrað mig. 
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Sálfræðingarnir kunnu ferlið vel í sínum skóla og voru nokkuð vissir um að 

bæði starfsfólk og kennarar kynnu það einnig. Birna fór í gegnum það ferli sem 

viðhefst í hennar skóla: 

Þá ræðum við um það í nemendaverndarráði og svo vísa, okkar fyrsta er 

að vísa niður á fjölskyldudeild því að þar eru náttúrulega sálfræðingar 

sem framkvæma frumgreiningu, ég framkvæmi líka sjálf 

frumgreiningar, svo vísum við líka stundum á Pál Tryggvason 

[geðlækni], við vísum líka suður á þroska- og hegðunarstöð og við 

vísum líka á fjölskyldudeild með það í huga að koma því í bugteymið 

upp á sjúkrahús, þessu er vísað á Bug eins og einhver sagði sem er 

kannski ekki alveg nógu gott orðalag. 

Baldur talaði um verklagið í sínum skóla: 

Nemendaþjónustuteymi, við hittumst, það er s.s. ég, við erum þrír 

námsráðgjafar, það er svo forvarnarfulltrúi og skólahjúkrunarfræðingur, 

þannig að við hittumst einu sinni í viku…það getur það er allur gangur 

[til hverra nemendur leita], algengt er að námsráðgjafarnir vísi, það er 

það sem ég sé og svo líka skólastjórnendur, þannig að nemendur sem 

koma til þeirra útaf mætingarveseni eða eitthvað svoleiðis, þá fara þeir í 

viðtal svo kannski kemur eitthvað upp úr krafsinu það sem er að orsaka 

þessa lélegu mætingu er ekki leti eða eitthvað svoleiðis heldur bara 

vanlíðan sem er mjög algengt þá fæ ég þá til mín og við reynum að græja 

eitthvað. 

Baldur minntist einnig á hlutverk skólans eins og námsráðgjafarnir gerðu: 

Já, [skólinn er] ekki sjúkrastofnun, þannig að við eigum ekki að sinna 

eiginlegri meðferð, en við eigum að vera svona fyrsta stigs þjónusta, þar 

sem að fólk getur komið, fengið aðstoð við væg einkenni á því sem þau 

eru að díla við og svo vísa áfram í úrræði þá úti í bæ eða spítalann…við 

þurfum líka bara að vera vakandi, þekkja einkenni, vita hvernig við 

eigum að bregðast við. 

Ferlið sem fer í gang, ef það er eitthvað sem hindrar nám nemanda, er 

nokkuð skýrt hjá báðum skólum en skólinn sem menntastofnun var það sem 

bæði námsráðgjafar skólanna og sálfræðingur framhaldsskólans lögðu áherslu 

á.  
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4.6 Stefna skólans/starfsreglur gagnvart 

nemendum með geðraskanir 

Viðmælendur mínir voru nokkuð vissir um að það væri engin sérstök stefna 

varðandi nemendur með geðraskanir. Viðmælendur í grunnskólanum töluðu 

um að það stefnu um heilbrigði almennt hlyti að vera fylgt, en ekki þyrfti að 

tilgreina sérstaklega að það væri andlegt eða líkamlegt heilbrigði. 

Hvorugur umsjónarkennaranna kannaðist við sérstaka stefnu hjá skólunum 

gagnvart nemendum með geðraskanir. 

Gerður minntist á stefnu um heilbrigði nemenda almennt: 

Ég held það sé ekki, auðvitað náttúrlega um, sem sagt heilbrigði 

nemenda almennt … já ég held, já bara, auðvitað náttúrulega er 

geðheilbrigði hluti af heilbrigði skilurðu. Ég veit ekki til þess að við 

séum með sér, þú veist annað heldur en þú veist eineltisáætlun það 

kemur inn á svona andlega heilsu vissulega en ég held að það sé engin 

svona sérstök geðheilbrigðisstefna hjá okkur þá allavega þekki ég hana 

þá ekki … en þú veist svo eru bara landslög sem okkur ber bara að fara 

eftir og þetta er eitt af því, að við þurfum að hérna, okkur ber að tilkynna 

ef að og að vinna með foreldrum að heilbrigði barna. 

Geir vissi ekki af stefnu gagnvart nemendum með geðraskanir en hann hafði 

þann fyrirvara á að þó hann vissi það ekki þá gæti það samt verið: 

Ég veit það ekki, veistu það að það þarf ekki endilega að vera skólanum 

að kenna það getur vel verið að ég sé bara ekki búinn að leita hana uppi, 

það getur verið að það sé mér að kenna, ég bara veit það ekki. 

Námsráðgjafar tóku undir með umsjónarkennurum og könnuðust ekki við 

sérstaka stefnu um nemendur með geðraskanir: 

Helga: „Nei það er held ég ekkert sérstaklega tekið út, ekkert frekar en 

önnur heilsufarsleg vandamál eða annars konar, það er bara reynt að bregðast 

við hverju tilfelli fyrir sig, það getur náttúrulega verið allt mögulegt“. 

Hildur talaði um að það væri engin sérstök stefna varðandi nemendur með 

geðraskanir, en hins vegar ynnu þau eftir reglum frá menntamálaráðuneytinu 

um hvernig vinna eigi með langveika: 

Það er held ég örugglega engin opinber stefna akkúrat með þetta … nei 

það held ég ekki sem slíka, sem geðveikir eða með geðröskun, hins 

vegar er þetta bara sem langveikir, við vinnum bara eftir þessum reglum 

frá menntamálaráðuneytinu, hvernig á að vinna með þá sem eru 
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langveikir, þeir eru bara undir þeim hatti, við höfum ekki tekið neinar 

raskanir út sérstaklega … það er mikil áhersla lögð á réttindi þeirra sem 

eru langveikir og í sambandi við fjarvistir og annað og réttur þeirra til 

þess að vera í skóla þrátt fyrir að vera, geta kannski ekki mætt og við 

vinnum mjög fast eftir því, þeir nemendur sem eru greindir langveikir, 

þeir fá öðruvísi meðferð og þetta er mjög skýrt ákveðið í framhaldsskóla 

eða í lögum um framhaldsskóla, aðalnámskrá framhaldsskóla. 

 Hún minnist einnig á að hvergi væri minnst á andlega heilsu í könnun sem 

skólinn er að taka þátt í um brotthvarf úr skóla: 

Við erum með svona brottfallskönnun að hausti til hjá okkur sem að við 

fengum í gegnum menntamálaráðuneytið … það er svolítið sérstakt í 

þessum spurningalista, við erum búin að leggja þetta fram þrisvar núna, 

það er hvergi fjallað um andlega heilsu. Ég ræddi þetta einhvern tímann 

við [höfund könnunarinnar] og þá sagði hún, hún kemur fram í svo 

mörgu öðru. 

Hildur minntist á að kennarar skimuðu reglulega eftir líðan nemanda í 

gegnum lífsleikni: 

Þau skima oft fyrir þessu líka svolítið í gegnum [lífsleikni], mér finnst 

þetta sérstaklega koma á haustin, af því að þau láta nýnemana skrifa oft 

svona svolítið um sig í íslensku, og ef að það koma sögur sem að þau 

hafa áhyggjur af, þá tala þau við krakkana og svo benda þau á þessa 

stoðþjónustu sem að við erum með. Það er ein af þessum leiðum sem 

við höfum til þess að leita eftir.  

Hún tók þó fram að það væri sérstök stefna í skólanum varðandi nemendur 

með greiningar: 

Ef að þau koma með greiningar þá er það algjörlega þeirra vald sett hvort 

þau skila okkur þeim eða hvernig sem það er, hvort að við erum látin 

vita af því og ef að þau fá greiningar, þá geymum við þær hjá [annar 

námsráðgjafi innan skólans] vegna þess að þær eru þess eðlis að þær eru 

þá til að veita einhver sérúrræði hvað varðar námsmat eða 

námsframvindu … við látum ekki kennara vita af greiningum nema að 

beiðni foreldra eða nemenda og ef ég sendi póst til kennara þá geri ég 

það á meðan nemandinn er hér eða foreldrið. Það er líka hægt að merkja 

nemendur í Innunni sem sagt með athugasemdum að greining sé hjá 

[annar námsráðgjafi] og kennarar mega fara og skoða greiningu 

nemanda“.  
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Ef kennarar leita til hennar með áhyggjur af nemenda þá getur hún ekki sagt 

þeim að hann sé með greiningu ef nemandi og eða foreldri vill ekki að kennarar 

viti, hún sagðist þó fara aðeins í kringum hlutina: 

Þá má ég ekki segja það, en ég segi þá samt þetta, ég segi oft sko hann 

er að glíma við mjög alvarlegan vanda eða það er miklu meira á bak við 

þetta, það eru mjög alvarleg veikindi í gangi eða eitthvað svoleiðis sem 

að þarf að taka tillit til, þú veist ég segi og þetta er eins og þegar foreldri 

hringir eldri en 18 og allt í steik í mætingum þá má ég ekki gefa 

upplýsingar um þetta, þá segi ég, ef ég væri þú þá myndi ég hafa 

áhyggjur, barnið býr ennþá heima og þú veist og fólk er að hringja vegna 

þess að það hefur áhyggjur og það er eitthvað til að hafa áhyggjur af, 

hann er kannski ekki í lífshættu og ég má í rauninni ekki endilega segja 

frá þessu en ég segi þetta yfirleitt. 

Henni fannst þessar starfsreglur bæði hindra og hjálpa í starfi með 

nemendur: 

Meðan þær eru loðnar þá gefa þær manni kannski pínu frelsi, þá getur 

maður svolítið metið þetta hjá hverjum og einum af því þetta er ekki 

eitthvað meitlað í stein … við reynum alltaf að vinna þetta bara með 

þeim. Þetta er auðvitað bara að sumu leiti frísónið þeirra skilurðu, þau 

eru ekki sjúklingar hér, þó þau glími við sjúkdóm og maður þarf alltaf 

svolítið að passa sig á því að þau séu ekki sjúklingar heldur fólk með 

einhvern alvarlegan sjúkdóm eða með sjúkdóm þó hann sé kannski 

misalvarlegur eða misvirkur. Þannig að meðan þau eru hér þá reynum 

við alltaf að láta þau fúnkera í þessu umhverfi þangað til það gengur ekki 

upp og þá er alltaf spurningin einmitt með hvernig við notum þessar 

upplýsingar og við reynum alltaf að nota þær þá þannig að það sé þeim 

til bóta en vera ekki að dreifa þeim endilega bara af því að það er einhver 

regla eða prinsip sem að við höfum sett okkur að þeir kennarar sem að 

kenna þér fái að vita. Ég held að þetta sé ofsa mikilvægt fyrir þau að 

finna það að það sé líka bara hægt að vera þannig af því að þau eru alveg 

nógu oft á stofnun einhvers staðar með eitthvað sem sjúklingur. 

Sálfræðingarnir töluðu ekki sérstaklega um stefnu vegna geðraskana en 

voru nokkuð ánægðir með þær starfsreglur sem tíðkuðust í þeirra skóla.  

Birna sagði að starfsreglan væri sú að hún tæki á móti greiningum barna og 

þær raskanir væru svo kynntar fyrir kennurunum á haustin: 

Ef að það kemur greining á barn þá kemur hún beint til mín og ef að 

foreldri kemur til umsjónarkennara með einhverja pappíra þá kemur 

umsjónarkennari bara beint til mín og ég er alltaf á hverju hausti með 

kynningu á, fyrir öll stigin, þeim röskunum sem að eru að angra eða há 
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börnin hér í skólanum, fer yfir hvert og eitt tilfelli, þannig að ég myndi 

þá bara gera það ef að svona kæmi upp. 

 Hún sagðist jafnframt vera ánægð með þessar starfsreglur sem henni fannst 

hjálpa starfinu frekar en hindra: „mér finnst þetta bara fínar starfsreglur“. 

Baldur taldi starfsreglur skólans hjálpa til við hans vinnu að hjálpa 

nemendum: „Ég rekst ekki á neina veggi hvað þetta varðar“. Hann taldi þær 

starfsreglur sem gilda í hans skóla hjálpa því starfi sem þar færi fram: 

Þetta hjálpar bara, þú veist, mér finnst skólinn taka mjög mikið tillit til 

nemenda sem að sýna frumkvæði og biðja um aðstoð og skólinn er að 

fylgjast rosalega grannt með mætingu, þannig að það er, það er kannski 

það sem maður sér fyrst sérstaklega þegar ef að við erum að tala um 

geðhvörf þegar menn eru að fara niður þá bara hætta þeir að mæta í allt.  

Hann talaði um að í lok hverrar viku væru teknar saman skráningar á 

mætingum og svo væri reglulega „tekin staða á nemendum sem eru farin að 

blikka rauð ljós hjá og þá er hægt að svona kippa þeim út“. Hann minntist 

einnig á þróunarverkefni sem námsráðgjafarnir eru með sem heitir „risk 

detector“. Þar er „spurningalisti sem að allir nemendur taka og þá er svona búið 

að þáttagreina þá niður á marga þætti, þá ef að þú skorar eitthvað lágt á 

einhverjum þremur þáttum þá ertu boðaður í viðtal þannig að það eru allir 

skannaðir“. Þessi spurningalisti getur sýnt vanlíðan hjá nemendum og talaði 

Baldur um að þá væri hægt að grípa inn í án þess að nemendurnir þyrftu að 

biðja um hjálp. Hins vegar sagði hann að ef nemendur sýndu frumkvæði og 

sæktust eftir hjálp hjá honum þá væri skólinn allur af vilja gerður að hjálpa. 

4.7 Bjargir 

Námsráðgjafar þurfa oft að leita út fyrir skólana eftir aðstoð og þá er það 

skóladeild hjá börnum yngri en 18 ára og Barna– og unglingageðteymi (BUG– 

teymi) Sjúkrahúss Akureyrar (SAk). 

Helga talaði um að þau vinni mikið saman í skólanum og eigi gott samstarf 

við skólaþjónustu Akureyrarbæjar og félagsþjónustu bæjarins: 

Við auðvitað vinnum mikið saman í stofnuninni og höfum náttúrulega 

reglulega fagráðsfundi sem við köllum og þar höfum við náttúrulega 

mikið og gott samráð og líka við skólaþjónustu Akureyrarbæjar og 

félagsþjónustu svo er skólahjúkrunarfræðingur sem er tengdur við 
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heilsugæsluna þannig að þar auðvitað reynum við að finna besta farveg 

fyrir hvert mál. Ef að nemendur eru í brýnni þörf fyrir mikla fagaðstoð 

þá reynum við auðvitað að aðstoða eins vel og við getum en um leið er 

maður mjög meðvitaður um það að maður fari ekki í einhver hlutverk 

sem að maður ræður ekki við, þannig að þess vegna er ekki endilega 

mjög gott að maður sé mjög fróður í einhverju sem maður á ekki að vera 

fást við, heldur að maður þekki sitt hlutverk og reyni að koma málunum 

í réttan farveg sem fyrst … það er náttúrulega hægt að leita til 

einkarekinna sérfræðinga eins og sálfræðinga og það er auðvitað 

stundum gert og hérna og bara einkastofur með geðlæknum þú veist það 

er eitthvað hægt á þeim vettvangi en ekki innan kerfis ekki innan 

heilbrigðis eða skólakerfis. 

Hún talaði um að þau reyni að forgangsraða málum til að koma þeim að hjá 

skólasálfræðingi, og svo minntist hún á önnur úrræði eins og Hlíðarskóla: 

Við reynum auðvitað stundum að koma málum í forgang eins og til 

skólasálfræðings, þú veist við reynum í samstarfi við starfsmenn 

fjölskyldudeildar að þoka mjög alvarlegum málum fram fyrir, ef að 

staðan er þannig, eins náttúrulega er Hlíðarskóli sko, það er náttúrulega 

ekki fyrir veika einstaklinga, það er svona fyrir þá sem eru með miklar 

greiningar á einhverju rófi, hugsanlega einhvers konar andleg veikindi 

með en ekki kannski alvarleg veikindi … það eru biðlistar þar líka en 

þar er hægt að mæta einstaklingum með miklar sérþarfir miklu betur en 

í hefðbundnum skóla, þar er miklu meiri einstaklingsáhersla, unnið með 

fjölskyldunum, stuðningur við fjölskyldur og annað slíkt sem að er mjög 

takmarkað hér hjá okkur. 

Sálfræðingar þurfa einnig að leita út fyrir skólana ef nemendur eru í þannig 

ástandi að þeir geti ekki meðhöndlað þá, enda er skólinn ekki 

meðferðarstofnun heldur menntastofnun, eins og kom fram bæði hjá 

námsráðgjöfum og sálfræðingum. Baldur tilgreindi hvert hann leitaði með 

nemendur sem kæmu til hans í alvarlegum vanda: 

Ef ég er hræddur um líðan nemandans eða um líf nemandans og ég sé 

og það kemur fram að hann er bara í sjálfsvígshættu að þá fæ ég nú alltaf 

leyfi hjá viðkomandi til þess að hafa samband við foreldra, en ef hann 

er yngri en 18 ára og hann er í hættu þá hef ég samband við forráðamenn 

og ef hann er eldri en 18 ára þá hef ég nú oft bara líka samband við 

foreldra ef hann býr hjá þeim og ef að svo er þá segi ég þeim að fara 

niður á slysó og fá hérna bara pantaðan tíma, vilja fá að tala við geðlækni 

á vakt og þá tekur spítalinn við því máli. 
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Hann minntist á að hans starf ætti að vera fyrsta hjálp og forvörn en 

heilsugæslan ætti að vera annað stig og sjúkrahúsið ætti svo að sinna þriðja 

stigs málum: 

Ég lít á mig svolítið sem fyrstu hjálp og svo sem fræðslu og 

forvarnarfræðslu, ég held að það sé svona mitt hlutverk og svo ætti 

heilsugæslan að vera þá svona annars stigs sem að vandinn er kannski 

ekki mjög bráður en það er vandamál til staðar sem hefur hamlandi áhrif 

á daglegt líf einstaklingsins sem á þá að sinna þeim málum og svo á 

sjúkrahúsið að sinna þessum þriðja stigs málum, þessum alvarlegu 

málum. 

Hann talaði einnig um að það að hafa gjaldfrjálsa námsráðgjafa og 

sálfræðinga við framhaldsskólana gerði það að verkum að margir sem annars 

leituðu sér ekki hjálpar fengju hjálp: 

Það eru margir sem að fara ekkert bara, þetta kostar alveg skelfilega 

mikið, það hefur enginn efni á því sem er í framhaldsskóla að borga 10 

þúsund kall á klukkutíma, þú ert kannski að hitta einhvern sálfræðing 

sem til að gera góða vinnu, hitta hann svona 6 sinnum það gerir 60 

þúsund kall, það er bara verið að gera greinarmun á geðsjúkdómum og 

öðrum sjúkdómum. 

Baldur vildi helst festa í lög að sálfræðingar væru í öllum framhaldsskólum 

svo nemendur geti sótt sér sálfræðiráðgjöf á staðnum og án kostnaðar. 

4.8 Leiðir til bóta 

Flestir viðmælenda minna voru með einhverjar hugmyndir um leiðir sem gætu 

hjálpað nemendum þeirra og þeirri vinnu sem unnin væri með þeim. 

Viðmælendur mínir nefndu skort á sálfræðingum sem hægði á allri vinnu með 

nemendum, því langir biðlistar kæmu í veg fyrir að hægt væri að taka strax á 

málunum. Þeir reyndu samt að vera til staðar og nálgast nemendurna þar sem 

þeir væru. 

Umsjónarkennarar töluðu um að vera til staðar fyrir börnin og kenna þeim 

þar sem þau væru, heima hjá sér eða á sjúkrastofnun, og töluðu um að koma til 

móts við nemandann á allan þann hátt sem þeir gætu, innan þess ramma sem 

starfið veitti þeim.  

Gerður talaði um þær takmarkanir sem hún hefði í starfi sínu: „það er bara 

þannig og það er eiginlega það eina sem við getum gert að láta honum líða vel 
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og mæta honum á hans forsendum sem einstaklingi hvernig sem“. Hún talaði 

um möguleikann á að hafa sálfræðing innan skólans sem henni fannst að gæti 

verið til bóta. Hún setti þó fyrirvara á þessa ósk sína: 

Það væri auðvitað hið fullkomna líf, auðvitað væri það rosa fínt að geta 

haft bara sinn eigin sálfræðing hérna en og hérna bara staðsett hann í 

húsi bara eins og hjúkrunarfræðinginn, en svo líka kannski, ég sé líka 

alveg kostina að hann sé ekki starfandi hérna innanhúss vegna þess að 

þú veist hérna krakkarnir fá alveg spurningar hvað varstu að gera hjá 

hjúkkunni en það væri rosa gott ef hann kæmi á fundi með okkur eða 

eitthvað svona, væri hérna okkur innan handar en við höfum aðgang að 

okkar skólasálfræðingi sem við vísum til en náttúrulega við deilum 

sálfræðingnum með öðrum. 

Geir leit til þess hvað hann gæti gert til bóta fyrir nemendur frekar en á ytri 

umgjörð: 

Sveigjanlegur skilatími á gögnum, leyfa þeim að nota sína tónlist, leyfa 

þeim að taka hlé þegar það á við, stofan er ekki fangelsi hún er miklu 

frekar vinnustaður sem þú mátt fara út úr þegar þú vilt. Að samskipti 

kennara séu skilningsrík og hann þarf að skilja og samþykkja ástand 

nemandans. Kennari þarf að vera sveigjanlegur og ég held að flestir 

kennarar séu það upp að vissu marki. Það er ljóst að við eigum markmið 

sem eru þessi lokapróf og það er mjög mikilvægt að missa ekki sjónar á 

því.  

Hann gagnrýndi hvernig framhaldsskólinn væri orðinn eftir að 

sjálfræðisaldur var færður úr 16 ára í 18 ára: 

Framhaldsskólinn er orðinn nokkurs konar súpergrunnskóli eftir að 

fullorðinsaldurinn var færður úr 16 í 18 ára og framhaldsskólinn er ekki 

búin að aðlagast þessu. Fyrir 20 árum voru þeir krakkar sem koma inn 

núna í framhaldsskólann ekki að koma inn og ef þessi 25 ára regla 

gengur eftir þá verðum við enn meira súpergrunnskóli. Ef ég er með 

manneskju í góðu jafnvægi þá get ég kennt henni en ef hún er ekki í 

jafnvægi þá get ég ekki kennt, það fer ekkert inn. Ég þarf að samþykkja 

einstaklinginn eins og hann er og virða hann fyrir það, ég bið um 

nákvæmlega það sama af hverju ætti hann þá ekki að fá það sama hjá 

mér. 

Námsráðgjafar litu í eigin barm um hvað mætti bæta en námsráðgjafi 

grunnskólans talaði líka um þjónustuna sem fjölskyldudeild veitti. 

Helga talaði um að ef hver námsráðgjafi væri ekki með of marga nemendur 

á stöðugildi þá gætu þeir betur mætt hverju sem væri: 
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Það er náttúrulega mikilvægt að hver og einn námsráðgjafi sé ekki með 

allt of marga nemendur á hvert stöðugildi, það má kannski segja að, með 

því að það væru færri nemendur á þetta stöðugildi að þá náttúrulega, 

kannski hefði maður meiri möguleika til að mæta þá hverju sem er, þar 

á meðal geðhvarfasýki, en þetta er svolítið ógreinilegt allt saman. 

Hún sá ekki mun á því hvort það væri sálfræðingur við skólann eða á 

fjölskyldudeild: 

Það þyrfti náttúrulega að vera stærra hlutfall … Mér finnst mikilvægt að 

skólastofnanir séu skólastofnanir og að heilbrigðisþjónusta sé 

heilbrigðisþjónusta og ef við ætlum að hafa þetta allt undir sama þaki og 

hafa þetta allt sem starfsmenn skóla, þá veit ég ekki alveg sko hvort við 

erum að stíga rétt skref eða við þurfum að minnsta kosti að hugsa það 

mjög vel en aðalmálið er það auðvitað að það stórvantar alla aðstoð, 

varðandi andlega velferð, hvort sem að það er geðsýki eða það er 

náttúrulega bara svo rosalega margt sem að vantar aðstoð með, líka 

greiningar og allt þetta sko, það mætti náttúrulega stórbæta úr því.  

Hún minntist í sambandi við þetta á skort á barnageðlæknum: 

Ég myndi náttúrulega segja að það þyrfti að vera þannig að við kæmum 

krökkunum miklu hraðar að, bara strax og það þyrfti líka að vera í boði 

þar einhvers konar meðferðarþjónusta sem er ekki í dag. Þetta finnst mér 

mjög alvarlegt fyrir utan það auðvitað hvað það er erfitt að komast að 

bara hjá geðlækni í bænum og á landinu, barnageðlæknir er bara á sinni 

stofu ekki á vegum sjúkrahússins eins og áður.  

Hún minntist á BUG–teymið hjá SAk, koma þess sé til mikilla bóta: 

Það er komið BUG–teymi sem er nýlega búið að mynda hér í bænum 

sem að samanstendur af sérfræðingum sem að vinna hér við háskólann 

og sjúkrahúsið sem að er það sem er búið að gerast jákvætt þó, en þessir 

hroðalegu biðlistar t.d. til skólasálfræðinga eru algjörlega óþolandi, við 

erum að vísa kannski í nóvember og það er svona spurning hvort þau 

komast að fyrir næsta skólaár … börnin eru ekkert að fá þá þjónustu sem 

þau þurfa og eins og ég segi mitt hlutverk náms− og starfsráðgjafa er 

alveg nokkuð skýrt og það er mjög mikilvægt að stíga ekki út fyrir það 

þó maður reyni að so kannski velta hlutunum kannski einhvern veginn 

áfram. 

Hildur hafði ekki mikið fram að færa til að bæta þá þjónustu sem hún veitir, 

en sagði að þau væru alltaf að velta fyrir sér hvað þau gætu gert betur fyrir 

nemendur sem gengur illa og hverfa frá námi. Hún talar um að þau reyni allt 

til að hjálpa nemendum að stunda sitt nám og biðji kennara að halda nemendum 
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inni í áföngum. Hún ítrekar, eins og Helga, að þetta sé skóli en ekki 

meðferðarstofnun: 

Við erum ekki meðferðarstofnun, við erum skóli og við erum hér til þess 

að láta þig fúnkera í skólanum, það er sko kannski líka útgangspunktur 

þá líka sem maður þarf að passa sig á og við gleymum stundum af því 

að þetta er svo ofboðslega, mann langar svo að bjarga og hjálpa svo 

mikið og eitthvað skilurðu að stundum er það bara þú ert kannski bara 

of lasinn og þyrftir að vera á sjúkrastofnun og kannski þegar það er búið 

þá. 

Sálfræðingar voru sammála kennurum og námsráðgjöfum um að bæta 

þyrfti aðgengi að sálfræðingum og geðlæknum. 

Birna talaði um skort á þjónustu við nemendur sem ættu í vanda: 

Það er náttúrulega þetta, þessi skortur á eða það er náttúrulega þetta er 

svona skortur á þjónustu þó að þetta BUG–teymi sé nú komið og það 

þarf náttúrulega barna– og unglingageðlækni við sjúkrahúsið það segir 

sig sjálft, þannig að það er nú kannski helst það, þó að auðvitað sé 

starfandi barna– og unglingageðlæknir á stofu, þá bara hefur þjónustan 

minnkað, minnkað sko í kjölfarið. 

Hún talaði um þörf á fleiri sálfræðingum á fjölskyldudeild: „Það eru alltof 

fáir sem sinna þessu, biðin er alltof löng, það er alltof langur biðlisti og alltof 

mikið álag á sálfræðinga líka“. 

Baldur talaði um samstarf sitt við utanaðkomandi aðila og gagnrýndi skort 

á barnageðlæknum og sálfræðingum: 

Svo er maður í miklu samstarfi við spítalann, ég fer þangað svona sirka 

einu sinni í mánuði og spjalla við BUG–teymið þar, barna– og 

unglingageðteymið þar, það kemur einu sinni í mánuði að sunnan þannig 

að ég fæ svona aðeins að fylgjast með, það er bara mjög fínt, mætti vera 

oftar, það myndi alveg þola það, það er líka svo mikill skortur á 

barngeðlæknum og sálfræðingar ættu bara að vera í sjúkratryggingum, 

sálfræðiþjónusta, þannig að fólk geti sótt um endurgreiðslu. 

Hann telur það til bóta að vera með sálfræðing innan skólans: 

Það var brotthvarfsverkefni eða rannsókn á brotthvarfi og [hans skóli] 

var í þessari rannsókn og fleiri skólar og það kom í ljós að það var 

marktækt munur að það voru færri sem hættu vegna andlegra veikinda í 

[hans skóla] heldur en öðrum, það var eini skólinn sem að var með 

sálfræðing svo það getur leitt líkur að því að það hafi skipt einhverju 

máli. Hann var eini skólinn með sálfræðiþjónustu og þarna voru fæstir 
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sem hættu og þetta er skóli sem tekur á móti öllu þjóðfélaginu, er ekki 

bara fyrir einhverja elítu eða einhverjum nemendum sem að hafa 

uppfyllt einhver ákveðin skilyrði til þess að geta komið í skólann. 

Námsráðgjöfum og sálfræðingum skólanna varð tíðrætt um þörf á aukinni 

sál− og geðheilbrigðisþjónustu. Biðtími væri alltof langur, og talaði 

sálfræðingur framhaldsskólans sérstaklega um kostnað vegna sálfræðiþjónustu 

sem væri til mikillar skammar fyrir okkur. Þessi þjónusta væri ekki innan 

sjúkratryggingakerfisins og þess vegna gætu ekki allir notað sér hana. 

4.9 Fordómar 

Nokkrir viðmælenda minna töluðu um fordóma, fyrirmyndir og framkomu 

gagnvart nemendum. 

Umsjónarkennararnir, Gerður og Geir, töluðu um að koma fram við 

nemendur sína af virðingu og um mikilvægi sjálfsmyndar nemenda. 

Gerður talaði um mikilvægi þess að nemendum liði vel með sjálfa sig: 

Mér er sko meira í mun að börnunum líði vel hérna hjá mér, heldur en 

að þau læri eitthvað, veistu að ég er ekki að grínast mér finnst bara miklu 

meira virði að þau séu sátt við sjálf sig og þau geti, þú veist þau geta þá 

bara lært náttúrufræði og stærðfræði einhvern tímann seinna ef þeim 

sýnist svo það skiptir ekki alveg öllu máli, en mér finnst það meira um 

vert að þeim líði vel og að þau standi í fæturna.  

Hún vildi forðast að beina athygli að ferðum nemenda til t.d. 

hjúkrunarfræðings eða sálfræðings: „þú veist hérna krakkarnir fá alveg 

spurningar hvað varstu að gera hjá hjúkkunni skilurðu þannig að ég sé alveg 

líka kostina við það að hann [sálfræðingur]sé ekki hérna inni í húsinu“. 

Geir talaði um mikilvægi þess að láta eigin fordóma ekki vera hindrun í 

vinnu sinni með nemendum: 

Ég má aldrei tala niður til neinnar manneskju sama hvernig ástandið er, 

allt á jafnréttisgrundvelli og samskiptin eru húmorísk létt jákvæð án þess 

að dæma. Fordómar eru klárlega í öllum en þau mega bara ekki vera 

hindrun, það verður að beisla fordóma til þess að þeir hindri mann ekki 

og já og maður þarf að vinna traust hjá þessu fólki þegar þetta fólk kemur 

hingað 16 ára gamalt þá er það búið að lenda á alls konar veggjum og 

hindrunum og viðhorfum og sjónarmiðum og samskiptin hafa verið alla 

vega.  
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Sálfræðingurinn Baldur taldi sýnileika sinn innan skólans minnka 

feluleikinn og skömmina við það að fara til sálfræðings, fordómar séu að 

minnka með aukinni umræðu og eftir því sem fleiri þjóðþekktir einstaklingar 

komi fram með sögur um geðröskun eins og geðhvörf minnki þeir enn meir: 

Svo eru krakkarnir hérna heyrðu hérna, ég átti að vera í tíma á 

föstudaginn, hvar varst þú, þú veist bara kalla þetta bara ofan í gryfju 

sko, bara fyrir framan alla og hjá mörgum er þetta engin skömm og mér 

finnst alltaf vera að minnka svona feluleikurinn.  

Hann talaði um sýnileika sinn innan skólans: 

Já, sýnilegur og vera að fíflast kannski eitthvað í þeim og er bara að sýna 

að ég er bara eðlilegur og eða svona já … svo er líka svo frábært að 

vinna með unga fólkinu, því að þar er boltinn, það er ekkert svo langt 

síðan hann fór að rúlla og hann er ekkert, kannski ekki orðinn svo stór. 

Þá er hægt að grípa fyrr inn í og með því að hafa sálfræðing labbandi um 

skólann og taka þátt í svona lífinu í skólanum, þá sjá nemendurnir að 

hann er ekkert hræðilegur, svona líka partur í að eyða fordómum. 

Hann talaði um aukna umræðu um geðraskanir:  

Ég held að fordómarnir séu aðeins að minnka, bara með aukinni 

umræðu, það hefur verið mikil umræða, þú margir að skrifa greinar um 

sína líðan og hvernig þetta er og þessi eineltisumræða og afleiðingar 

eineltisins og ég meina það er allt miklu opnara. 

Við ræddum um hvort það að vera með geðhvörf væri farið að teljast fínt 

og hvort það væri betra að fá greininguna geðhvörf á barn heldur en 

hegðunarröskun: „þú veist, það eru svo flottir listamenn með geðhvarfasýki, 

Stephen Fry, þú veist hann er náttúrulega bara þú veist táknmynd, hann er 

náttúrulega bæði samkynhneigður og manískur“. Íslendingarnir Högni og 

Ragnheiður Gröndal hafa einnig talað um sín geðhvörf: „og þetta er fólk sem 

fúnkerar í samfélaginu, þau taka þátt og … þú veist opnari umræða eyðir 

fordómum“.



59 

5. Umræður og samantekt 

Markmið þessarar rannsóknar var að athuga þekkingu á úrræðum fyrir 

ungmenni með geðhvörf á tveimur skólastigum á Akureyri. 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður úr viðtölum við umsjónarkennara, 

námsráðgjafa og sálfræðinga dregnar saman og þær skoðaðar í ljósi fræðilegrar 

vitneskju. 

5.1 Þekking á geðhvörfum og undirbúningur úr 

námi 

Samkvæmt greiningarflokkunarkerfi Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar 

(WHO), ICD‒10 (1992), og bandarískri greininga– og tölfræðihandbók 

geðsjúkdóma, DSM‒5 (fimmta útgáfa, 2013), upplifa fullorðnir einstaklingar 

með geðhvörf reglulega skapsveiflur, allt frá oflæti (sem felur í sér hraða 

hugsun og virkni, aukna kynhegðun og minnkaða svefnþörf) til þunglyndis 

(sem felur í sér erfiðleika með ákvarðanatöku, röskun á svefni, minni orku, 

minnkandi matarlyst og löngun til kynlífs og erfiðleika með einbeitingu og 

athygli), með nokkrum tímabilum vellíðunar eða skapstöðugleika á milli 

oflætis– og þunglyndistímabila (American Psychiatric Association, 2013, bls. 

123-154; World Health Organization, 1992 bls. 97-99;1993 bls. 91-94).  

Þekking viðmælenda minna á geðhvörfum var mismunandi og aðeins einn 

af þeim hafði verið með barn með geðhvörf sem nemanda. Sá kennari hafði 

einnig víðtækustu þekkinguna af viðmælendum mínum sem ekki höfðu 

sálfræðimenntun. Þekking hans var í takt við þá greiningarstaðla sem farið er 

eftir og eru tilgreindir hér að ofan. Kennarinn minntist á maníu (oflæti), 

þunglyndi og ranghugmyndir og einnig að einstaklingar væru misjafnir og 

einkenni kæmu ekki eins fram eftir aldri einstaklingsins.  

Rannsóknir sem gerðar hafa verið sýna einmitt mismunandi einkenni eftir 

aldri einstaklingsins og gefa til kynna að börn og unglingar með geðhvörf sýni 

ekki sömu einkenni og fullorðnir (American Psychiatric Association, 2013, 

bls. 130; Dagbjörg B. Sigurðardóttir, 2005, bls. 13; Volkmar, 2002, bls. 894). 
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Þekking annarra var yfirborðskennd. Þeir vissu að geðhvörf lýstu sér í oflæti 

og þunglyndi en eins og einn viðmælenda minna sagði þá var hann ekki viss 

um hvað hver geðröskun héti, hvað væri geðhvörf og hvað „skitsó“ (geðklofi, 

e. schizophrenia), eins og hún nefndi það.  

Námsráðgjafi grunnskólans taldi ekki þörf á að hann hefði mikla þekkingu 

á geðhvörfum, þar sem hann vissi ekki til að nemandi með þessa greiningu 

hefði verið í skólanum. Hann sagðist myndu sækja sér leiðbeiningu og 

þekkingu þegar og ef nemendi með þessa greiningu kæmi inn á borð til hans. 

Eins væri með aðrar greiningar. Rök hans voru þau að starfslýsing 

námsráðgjafa væri mjög skýr, þ.e. að veita náms− og starfsráðgjöf. Hins vegar 

kom einnig í ljós að persónuleg ráðgjöf væri mikill hluti af því sem hann sinnti, 

sem orsakast af bið eftir sálfræði− og geðlæknaþjónustu á fjölskyldudeild. Það 

er því spurning hvort þessi þekking á ýmsum röskunum þurfi ekki að fylgja í 

þessu starfi, eða að sálfræðingar hafi hlutverk innan skólanna. Aðgengi að 

geðheilbrigðisstarfsfólki virðist alla vega þurfa að aukast mikið.  

Sálfræðingurinn í grunnskólanum starfar innan skólans. Hann taldi ekki 

mikilvægt að þekking um geðhvörf væri innan grunnskólanna þar sem börn 

væru ekki greind með geðhvörf á Íslandi, en sem sálfræðingur myndi hann hins 

vegar taka á því ef hann fengi barn með þessa greiningu frá barnageðlækni til 

sín. Það er rétt að börn eru ekki oft greind með geðhvörf á Íslandi, enda skiptar 

skoðanir um geðhvörf barna og mismunandi greiningarviðmið milli Evrópu og 

Ameríku (Dagbjörg B. Sigurðardóttir, 2005, bls. 13; Volkmar, 2002, bls. 894). 

Oftast eru börn greind á unglingsaldri, 12 til 14 ára en ekki fyrir 12 ára aldur, 

eins og Duffy komst að í yfirlitsgrein sinni (2007, bls. 409-410). Sá aldur er 

enn í grunnskóla svo grunnskólinn hlýtur að þurfa að gera ráð fyrir að þangað 

komi nemendur með þessa greiningu. Þá hlýtur að vera gott að hafa sálfræðing 

innan skólanna eða gott aðgengi að slíkum.  

Viðhorf námsráðgjafa og sálfræðings grunnskólans vekja upp hugleiðingar 

um of− eða vangreiningu geðhvarfa hjá börnum eins og grein Fields og Fristad 

bendir á. Þau tala um að mörgum einkennum geðhvarfa hjá börnum geti svipað 

til einkenna annarra raskana eins og ADHD, mótþróaþrjóskuröskunar, 

þunglyndis og hegðunarröskunar (Fields og Fristad, 2009, bls. 175). Í ljósi 

þeirra niðurstaðna er því hugsanlegt að sumir sem greindir eru með þessar 

raskanir séu vangreindir og séu kannski með geðhvörf. 

Undirbúningur viðmælenda minna úr námi þeirra varðandi geðhvörf var 

lítill sem enginn hjá kennurum og námsráðgjöfum, en sálfræðingarnir höfðu 
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fengið ágætis undirbúning. Þetta er í samræmi við þær athuganir sem ég gerði 

á námsbókum kennara sem fá í námi sínu aðeins kynningu á undirstöðuatriðum 

almennrar sálfræði og einungis lítillega fræðslu um geðsjúkdóma.  

Þær kennslubækur sem ég skoðaði í sambandi við geðraskanir minntust 

ekki á geðhvörf. Eitthvað var fjallað um þunglyndi og talað var um út– og 

innhverfar raskanir en ekki talað um geðhvörf í sambandi við þessar flokkanir, 

en miðað við lýsingar ættu geðhvörf að geta fallið undir báða þessa flokka. 

Aðeins var minnst á fíknivanda en eins og kemur fram í rannsókn Wilens o.fl. 

(2004) og í upplýsingariti Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (2004), sem 

ætlað er kennurum og öðru starfsfólki í skólum, þá eru unglingar með geðhvörf 

í miklum áhættuflokki varðandi hann (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007, bls. 

396-398 og 357-361; Hallahan, Kaufman og Pullen, 2009, bls. 268 og 284; 

Steinberg, 2011, bls. 426 og 403-404; Landlæknisembættið, 2004, bls. 10; 

Wilens o.fl., 2004, bls. 1383-1384). 

Einn viðmælenda minna, Gerður grunnskólakennari, hafði farið á námskeið 

á vegum BUGL til að afla sér meiri þekkingar á geðhvörfum. Námsráðgjafarnir 

töluðu báðir um að enginn sérstakur undirbúningur hefði verið í þeirra námi 

varðandi nemendur með geðhvörf eða andlega erfiðleika. Taldi námsráðgjafi 

grunnskólans það eðlilegt, þar sem starfslýsing námsráðgjafa snerist um náms– 

og starfsráðgjöf. Námsráðgjafi framhaldsskólans hefði viljað meiri kynningu á 

geðhvörfum í sínu námi og var meira leitandi varðandi geðsjúkdóma.  

Sálfræðingar höfðu fengið góðan undirbúning úr námi. Sálfræðingur 

grunnskólans talaði þó um að eitt væri að kunna skilgreiningar á geðhvörfum 

og vita um hvað málið snerist, en annað væri að geta aðstoðað í skólakerfinu. 

5.2 Kennsla, vinna með nemendum og 

foreldrum 

Salamanca yfirlýsingin leggur áherslu á að menntun sé frumréttur hvers barns 

og menntakerfið þurfi að taka mið af þessum ólíku þörfum og koma á móts við 

þær (Menntamálaráðuneytið, 1995, bls. 8). Viðmælendur mínir virtust hafa 

þetta að leiðarljósi, þeir höfðu allir mikla starfsreynslu og töldu sig tilbúna til 

að vinna með nemendum hvort sem þeir væru með geðhvörf eða eitthvað 

annað sem hamlaði þeim í námi. Ef nemendur greindust með geðhvörf og þeir 

þyrftu að bregðast við því, sáu þeir fram á að leita sér þekkingar og 

leiðbeininga. 
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Báðir skólar vinna samkvæmt aðalnámskrá um skóla án aðgreiningar og 

kom það vel fram í viðtölum við umsjónarkennara. Grunnskólakennarinn 

talaði um einstaklingsmiðað nám til að koma til móts við nemendur og 

framhaldsskólakennarinn talaði um að koma fram við nemendur af virðingu, 

hafa sveigjanleika á skiladögum og vera tilbúinn að hlusta. Það samrýmist 

kennsluhættum í skóla án aðgreiningar sem eiga að einkennast af 

einstaklingsmiðuðu námi. Eins og kemur fram í lögum um grunnskóla og í 

aðalnámskrá grunnskóla, þá eiga nemendur rétt á að komið sé til móts við 

námsþarfir þeirra í almennum grunnskóla án aðgreiningar (lög um grunnskóla 

nr. 91/2008; Mennta– og menningarmálaráðuneytið, 2011b, bls. 30). Ekki er 

gengið eins langt í lögum um framhaldsskóla, en allir nemendur eiga þó rétt á 

kennslu við sitt hæfi og það er sérstaklega talað um nemendur með sérþarfir. 

Nemendum með tilfinningalega eða félagslega örðugleika á að veita sérstakan 

stuðning í námi. Í aðalnámskrá framhaldsskóla kemur þó fram að leggja skuli 

áherslu á skóla án aðgreiningar í öllu skólastarfinu og koma eigi á móts við 

mismunandi námsþarfir ólíkra einstaklinga og stuðla að alhliða þroska, velferð 

og menntun hvers og eins (lög um framhaldsskóla nr. 92/2008; Mennta– og 

menningarmálaráðuneytið, 2011a, bls. 10 og 20).  

Einstaklingsmiðað nám byggist meðal annars á því að notast er við 

fjölbreytta kennsluhætti þar sem ólíkum nemendum er kennt saman og hafa 

sama viðfangsefni, sem hver og einn vinnur á sínum forsendum. Hjá 

einstaklingum sem glíma við einhvers konar skerðingar, hvort heldur sem eru 

líkamlegar eða andlegar, er notuð einstaklingskennsla þar sem hægt er að  

beina allri athyglinni að nemandanum (Elín G. Ólafsdóttir, 2004, bls. 10-11 og 

43). Hægt er að velta fyrir sér hvort leiðbeiningar Killu og Grundwell (2008) 

eigi ekki samleið með einstaklingsmiðuðu námi. Þau leggja til ýmsar 

breytingar á skólastofu og samskiptum sem gætu auðveldað kennurum að 

koma til móts við nemendur með tilfinninga− og hegðunarerfiðleika. Þetta eru 

aðferðir eins og að hafa umhverfi skólastofunnar einfalt og öruggt, kenna 

nemendum að setja sér lang− og skammtímamarkmið, hafa skipulag dagsins 

myndrænt og brjóta verkefni niður í litlar einingar (Killu og Grundwell, 2008, 

bls. 248). 

Mismunur virtist vera á hlutverki námsráðgjafa innan grunnskólans og 

framhaldsskólans. Námsráðgjafi framhaldsskólans talaði um að mikil 

persónuleg ráðgjöf til nemenda væri hluti af hennar hlutverki en námsráðgjafi 

grunnskólans talaði um að persónuleg ráðgjöf væri mikil en ætti ekki að vera 
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það. Námsráðgjafi framhaldsskólans talaði um að álag á námsráðgjafa skólans 

hefði minnkað mikið við komu sálfræðingsins. Hann tæki við alvarlegri 

tilfellum sem áður komu til kasta námsráðgjafa, eins og sjálfsmorðstilfellum 

og alvarlegri geðrofstilfellum. Hægt er að velta því fyrir sér hvort hluti þessara 

alvarlegri tilfella sé ekki ungt fólk með geðhvörf, en rannsókn Goldstein o.fl. 

(2005, bls. 529-533) á börnum og unglingum á aldrinum 7-17 ára með 

geðhvörf sýndi að sjálfsmorðstíðni hjá þeim sem voru með geðhvörf 1 og í 

eldri hópnum var mjög há. Námsráðgjafi framhaldsskólans talaði einnig um 

vandamál sem kæmu inn á borð til hennar varðandi nemendur sem ættu í 

fíknivanda eða væru í fíknimeðferð. Leiða má að því líkur að einhverjir þeirra 

nemenda séu með geðhvörf, þar sem ungt fólk með geðhvörf er líklegra en 

aðrir unglingar til að ánetjast fíkniefnum (Dagbjörg B. Sigurðardóttir, 2005, 

bls. 14; Killu og Grundwell, 2008, bls. 245-246; Lofthouse og Fristad, 2004, 

bls. 84; McIntosh og Trotter, 2006, bls. 455-458; Papolos og Papolos, 1999, 

bls. 295-297). 

Sálfræðingar skólanna virtust sinna ráðgjöf og vera með námskeið innan 

skólanna, sálfræðingur grunnskólans með námskeið fyrir kennara og 

sálfræðingur framhaldsskólans fyrir nemendur.  

Foreldrasamstarf er mikill hluti af vinnu kennara og námsráðgjafa. Munur 

var þó á því starfi eftir skólastigi og nándin er meiri í grunnskólanum. 

Umsjónarkennari grunnskólans talaði um að samstarf við foreldra væri 

nauðsynlegt, sérstaklega ef eitthvað kæmi upp á. Fyrsta verk kennara sem hefði 

áhyggjur af nemanda væri að hafa samband við foreldra og athuga hvort 

áhyggjurnar væru eitthvað sem þau könnuðust við. Hún talaði einnig um að 

stundum kæmi það fyrir að foreldrar annað hvort væru vandamálið eða vildu 

ekkert af því vita. Í þeim tilfellum þyrfti að kalla til barnavernd og fara framhjá 

foreldrum. 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla ber foreldrum skylda til að veita 

grunnskóla upplýsingar um barnið sem kunna að skipta máli fyrir skólastarfið 

og velferð þess (Mennta– og menningarmálaráðuneytið, 2011b, bls. 51). 

Foreldrasamstarfið er frábrugðið þegar börnin fara í framhaldsskóla en þar ber 

þeim ekki að upplýsa um greiningar sem barnið hefur, eins og kom fram í 

viðtali við námsráðgjafa framhaldsskólans. Ef nemandi og/eða foreldrar vilja 

ekki að neitt fylgi nemenda úr grunnskóla þá er ekki upplýst um það. Ef 

kennarar leita svo til námsráðgjafa vegna þess að nemandi er í vandræðum þá 

er ekki hægt að gefa neitt upp nema með leyfi. Þessar reglur vekja upp 
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spurningar um hvort er mikilvægara, að kennarar viti hvað er í gangi hjá 

nemandanum svo þeir geti brugðist við eða persónuvernd. Í einhverjum 

tilvikum hlýtur að vera betra að kennarar fái að vita hvað ber að varast varðandi 

nemanda og eftir hverju þarf að taka eftir, sérstaklega ef nemandinn hefur sögu 

um sjálfsvígshættu. Hins vegar þurfa nemendur stundum bara að fá að vera 

þeir sjálfir án þess að vera alltaf merktir sjúkdómi sínum.  

Gott samstarf við foreldra hlýtur þó alltaf að vera til bóta. Eins og Nanna 

Kristín Christiansen talar um í grein sinni um foreldrasamstarf, þá eru foreldrar 

lykilpersónur í lífi barna sinna og þátt fyrir góða menntun og færni verða 

fagmenn alltaf fyrst og fremst góð viðbót við framlag foreldranna. Hún talar 

einnig um að ein besta leiðin til að bregðast við hvers kyns samfélagsvanda, 

eins og agaleysi, ofbeldi og fíkniefnaneyslu, sé að efla foreldra og gera þeim 

grein fyrir hversu mikilvægt hlutverk þeirra sé (Nanna Kristín Christiansen, 

2007). Þetta hlýtur að eiga við í framhaldsskóla eins og í grunnskóla. 

5.3 Ferli og stefnur 

Skólarnir voru báðir með ákveðið ferli til að fást við nemendur með vandamál 

og virtust viðmælendur mínir vera með það ferli nokkuð á hreinu. 

Það kom fram hjá viðmælendum að ferlið sem farið er í gegnum þegar 

nemendur eiga í vandræðum er ekki eins á grunn– og framhaldsskólastigi. 

Viðmælendur mínir sem starfa á grunnskólastiginu töluðu um 

nemendaverndarráð eða hjúkrunarfræðing sem fyrsta stig vegna vandræða 

nemenda. Viðmælendur mínir á framhaldsskólastigi töluðu einnig um 

hjúkrunarfræðing, en námsráðgjafar voru líka þeir sem leitað var til og svo 

sálfræðingurinn. Þau töluðu um nemendaráð sem líkist að einhverju leyti 

nemendaverndarráði grunnskólans.  

Eins og kom fram hjá viðmælendum mínum í grunnskólanum þá er 

nemendaverndarráð það ferli sem notað er þegar vaknar grunur um einhvern 

vanda hjá nemendum. Nemendaverndarráð er í grunnskólalögum í 4. mgr. 40. 

gr. Þar eru samræmd störf þeirra sem sjá um málefni einstakra nemenda er lúta 

að sérfræðiþjónustu, námsráðgjöf og skólaheilsugæslu (lög um grunnskóla nr. 

91/2008). Þessi vinnubrögð eru til mikilla bóta, enda talaði 

grunnskólakennarinn um mikinn mun á vinnu með nemendur eftir að þau 

byrjuðu. Allir viðmælendur mínir í grunnskólanum töluðu um kosti þess að 
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hafa nemendaverndarráð, að þessar vinnureglur hentuðu mjög vel og gerðu alla 

vinnu með nemendur með vanda skilvirkari.  

Fram kom hjá viðmælendum mínum í framhaldsskólanum að nemendaráð 

væri starfrækt í skólanum þar sem ýmis mál í sambandi við nemendur væru 

tekin fyrir, þar á meðal mál varðandi námsmat eða sérúrræði. Í aðalnámskrá 

framhaldsskóla kemur einmitt fram að hver skóli þurfi að setja verklagsreglur 

varðandi námsmat þar sem komi fram m.a. réttindi nemenda á sérúrræðum við 

námsmat, eins og aðgangur að sérsniðnum prófgögnum og 

umsóknarmöguleikar fatlaðra og langveikra nemenda um frávik frá 

hefðbundnu námsmati. Þar er tekið fram að aðstoðin feli þó ekki í sér að dregið 

sé úr námskröfum (Mennta– og menningarmálaráðuneytið, 2011a, bls. 59). 

Viðmælendur mínir við framhaldsskólann töluðu um mikinn mun eftir að 

sálfræðingurinn kom inn í skólann. Námsráðgjafinn minntist á að álag hefði 

minnkað mikið hjá námsráðgjöfum skólans og að mikill léttir væri að geta 

vísað nemendum til sálfræðings innan skólans. Sálfræðingurinn talaði um 

mikilvægi þess að nemendur gætu sótt sér sálfræðiþjónustu án endurgjalds. 

Framhaldsskólanemendur hefðu ekki efni á því að borga fyrir þessa þjónustu 

og það þyrfti að koma sálfræði– og geðheilbrigðisþjónustu inn í 

sjúkratryggingar því andleg heilsa ætti að vera jafnmikilvæg og líkamleg. 

Hvorugur skólinn hafði einhverja sérstaka stefnu varðandi nemendur með 

geðraskanir. Hins vegar var stefna í grunnskólanum sem laut að almennu 

heilbrigði og stefna í framhaldsskólanum varðandi langveika nemendur. Í 

reglum framhaldsskólanna um langveika nemendur er talað um réttindi 

nemenda á sérúrræðum, eins og aðgang að sérsniðnum prófgögnum og 

umsóknarmöguleika fatlaðra og langveikra nemenda um frávik frá hefðbundnu 

námsmati (Mennta– og menningarmálaráðuneytið, 2011a, bls. 59). 

Námsráðgjafi framhaldsskólans minntist á þessar reglur og sagði að langveikir 

nemendur hefðu t.d. undanþágu vegna mætinga og nemendur með geðhvörf 

og/eða aðrar geðraskanir féllu undir þá skilgreiningu og væru þess vegna 

yfirleitt með undanþágu á mætingu.  

Námsráðgjafinn talaði um að hann ásamt sálfræðingi og hinum 

námsráðgjöfum skólans væru mikið í sambandi við kennara fyrir hönd 

nemenda sem væru búnir að lenda í vandræðum varðandi skilafresti, til að þeir 

fengju að ljúka námskeiði þrátt fyrir að hafa ekki skilað á réttum tíma.  
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5.4 Úrræði, viðhorf og framtíðarsýn 

Viðmælendur mínir tilgreindu þær bjargir sem þeir hefðu þegar nemendur 

þyrftu hjálp. Hjá grunnskólanum var það fjölskyldudeild, en hún sinnir 

sérfræðiþjónustu við grunn– og leikskóla að því er varðar málefni einstakra 

nemenda. Þangað er hægt að sækja um sérþjónustu fyrir börn sem eru með 

einhvern vanda, t.d. sértæka námserfiðleika, þroskafrávik, hegðunarvanda, 

einelti og tilfinningalega erfiðleika. (Akureyri, öll lífsins gæði, e.d.). 

Framhaldsskólinn leitar til slysadeildar Sjúkrahúss Akureyrar (SAk), sem vísar 

þá á geðdeild eða þangað sem við á. BUG−teymi (Barna– og 

unglingageðteymi) SAk sinnir börnum með fjölþættan og alvarlegan vanda og 

þangað leita fjölskyldudeild og slysadeild með alvarleg tilvik (Sjúkrahús 

Akureyrar, 2014). Viðmælendur mínir töluðu sérstaklega um að biðlisti væri 

mikill á báðum stöðum og mikið þyrfti að bæta við þjónustu varðandi 

geðheilbrigðisfólk. 

Bæði námsráðgjafarnir og sálfræðingur framhaldsskólans töluðu þó um að 

stundum væri ekki hægt að gera meira, skólinn væri menntastofnun en ekki 

sjúkra– eða meðferðarstofnun, stundum þyrfti að leita annarra leiða og 

einstaklingurinn gæti ekki alltaf stundað skóla vegna veikinda. Innan 

grunnskólans eru reyndar aðrar leiðir enda skólaskylda á því stigi, en þar er 

hægt að leita í sérskóla eins og Hlíðarskóla sem getur hjálpað nemendum þegar 

reynt hefur verið til þrautar að mæta þörfum þeirra í heimaskóla. Hlíðarskóli 

er fyrir nemendur sem eru með verulegan hegðunar– og aðlögunarvanda, 

félags– og tilfinningaleg vandamál, og fjölskyldur þeirra (Hlíðarskóli, 2015). 

Viðmælendur mínir, sérstaklega námsráðgjafar og sálfræðingar skólanna, 

gagnrýndu hvað mikil vöntun er á sálfræðingum og geðlæknum í opinbera 

kerfinu og hve biðlistar væru langir. Námsráðgjafi grunnskólans talaði 

sérstaklega um þetta og sagði að biðin væri það löng að hann gæti sótt um tíma 

fyrir nemanda í nóvember sem gæti þá hugsanlega fengið tíma næstu haustönn. 

Bæði námsráðgjafi og sálfræðingur grunnskólans töldu að fjölgun sálfræðinga 

á fjölskyldudeild væri nauðsynleg og ráðning barnageðlæknis aftur á 

Sjúkrahús Akureyrar yrði til mikilla bóta. Þeir töldu þó að BUG–teymið sem 

tekið er til starfa á SAk væri til mikilla bóta. Biðin eftir fyrsta viðtali til 

sálfræðings væri hins vegar alltof löng.  

Sálfræðingur framhaldsskólans minntist á nauðsyn þess að fjölga 

sálfræðingum og geðheilbrigðisfólki á Sjúkrahúsi Akureyrar og 
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Heilbrigðisstofnun Norðurlands. Hann talaði einnig um nauðsyn þess að 

meðhöndla andleg veikindi eins og líkamleg í kerfinu og niðurgreiða heimsókn 

til sálfræðings.  

Umsjónarkennarar beggja skólastiga litu í eigin barm þegar spurt var um 

leiðir til bóta. Þeir vildu leita leiða til að láta nemenda líða vel, vera 

sveigjanlegir á skilafresti verkefna og mæta nemandanum þar sem hann væri 

staddur. Enda kemur fram í sameiginlegum kafla aðalnámskráa grunn– og 

framhaldsskóla að skólarnir skuli leitast við að haga störfum sínum í sem 

fyllstu samræmi við stöðu og þarfir barna og ungmenna (Mennta– og 

menningarmálaráðuneytið, 2011b, bls. 8). Möguleiki væri fyrir þessa kennara 

að líta til áðurnefndra leiðbeininga Killu og Grundwell (2008), þar sem 

tilgreindar eru leiðir til að koma betur til móts við nemendur með tilfinninga– 

og hegðunarerfiðleika, og einnig að skoða tillögur McIntosh og Trotter (2006) 

um hvernig best er að takast á við oflæti hjá börnum og unglingum og minnka 

áhættuhegðun (Killu og Grundwell, 2008, bls. 248; McIntosh og Trotter, 2006, 

bls. 455-458). 

Sumir viðmælenda minna minntust á umræðu um geðsjúkdóma og hvað sú 

umræða gerði til að minnka fordóma. Umsjónarkennari framhaldsskólans var 

meðvitaður um hvernig hann kæmi fram við nemendur sína og að hann þyrfti 

að þekkja eigin fordóma svo þeir kæmu ekki niður á nemendum hans. 

Sálfræðingur framhaldsskólans reyndi að vera sýnilegur til að minnka 

fordóma, þannig að nemendur ættu auðveldara með að leita til hans.  

Bæði umsjónarkennari og námsráðgjafi grunnskólans töldu að það gæti 

skapað vandræði ef sálfræðingur væri staðsettur í skólanum. Börnin væru oft 

spurð af hverju þau hefðu farið til hjúkrunarfræðingsins og það gæti skapað 

fordóma og einelti ef það væri sýnilegt að nemendur væru að sækja tíma hjá 

sálfræðingi í skólanum. Þessar áhyggjur þeirra sýna hve djúp hræðsla okkar 

við að vera öðruvísi er og hve nauðsynleg öll umræða um geðsjúkdóma er.  

Umræða um geðhvörf hefur verið að breytast á síðustu árum og nokkrir 

þekktir einstaklingar komið fram og sagst vera með geðhvörf. Bæði 

umsjónarkennari og sálfræðingur framhaldsskólans minntust á leikarann 

Stephen Fry sem góða fyrirmynd fyrir fólk með geðhvörf. Hann hefur gert 

heimildaþætti um geðhvörf þar sem hann fjallar opinskátt um sína eigin baráttu 

við sjúkdóminn og talar við fleiri þekkta einstaklinga. Söngvarinn Högni í 

Hjaltalín sagði frá sinni baráttu í viðtali við fréttatímann 2012 og hefur opnað 
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umræðuna hér á Íslandi um geðhvörf (Ég er með sjúkdóm sem heitir 

geðhvarfasýki – Högni í opinskáu viðtali, 2012; Wilson, R., 2006).  

Á síðasta ári hafa ýmsar tilraunir verið gerðar til að vekja athygli á 

geðsjúkdómum. Þar má nefna forvarnaverkefnið Útme‘ða sem Geðhjálp og 

Hjálparsími Rauða krossins fóru fram með gegn sjálfsvígum ungra karla á 

Íslandi (Þórunn Kristjánsdóttir, 2015). Stuttu síðar tóku þrjár konur sig til og 

stofnuðu Facebook síðuna Geðsjúk þar sem þær hvöttu fólk til að tjá sig um 

geðsjúkdóma sína og merkja það með myllumerkinu, #égerekkitabú á 

samfélagsmiðlunum Facebook og Twitter (Íslensk Facebook–bylting um 

baráttuna við geðsjúkdóma slær í gegn: #égerekkitabú, 2015; Tara Ösp 

Tjörvadóttir, 2015).  

Það er vonandi að þessi vitundarvakning haldi áfram þannig að fólk með 

geðsjúkdóma tali óhrætt um eigin sjúkdóm og sé tilbúnara að leita sér hjálpar. 

5.5 Samantekt 

Helstu niðurstöður voru að þrátt fyrir mismunandi þekkingu á geðhvörfum, 

voru skólarnir tilbúnir að taka við og aðstoða nemendur með geðhvörf. Ferlið 

sem fer í gang ef nemandi er greindur með geðhvörf, eða eitthvað annað sem 

hindrar hann í námi, er nokkuð skýrt. Hins vegar kom einnig í ljós að erfitt er 

að vinna áfram með nemendum vegna biðlista sem myndast vegna skorts á 

geðheilbrigðisþjónustu bæði á fjölskyldudeild Akureyrarbæjar og á Sjúkrahúsi 

Akureyrar. 

Það voru greinilega ólík viðhorf til geðhvarfa hjá börnum hjá viðmælendum 

mínum eftir því hvort þeir unnu við grunnskóla eða framhaldsskóla. Bæði 

námsráðgjafinn og sálfræðingurinn sem ég talaði við í grunnskóla sáu ekki 

ástæðu til að tala um börn með geðhvörf í skóla. Sálfræðingurinn sagði að hann 

vissi ekki til að svo ungir nemendur hefðu verið greindir með geðhvörf á 

Íslandi. Umsjónarkennarinn sem ég talaði við í grunnskólanum var reyndar 

opinn fyrir því að börn gætu fengið geðhvörf, en ég tel það skýrast af reynslu 

hans af því að hafa verið með nemanda með þessa greiningu. Viðmælendur 

mínir sem störfuðu við framhaldsskóla töldu geðhvörf vera flóru sem þeir 

þekktu, þó þeir hefðu ekki séð marga einstaklinga undir 18 ára með geðhvörf, 

þá var þetta möguleiki í þeirra augum. 
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Þrátt fyrir ólík viðhorf voru viðmælendur mínir sammála um að þeir myndu 

afla sér frekari upplýsinga um geðhvörf, eins og aðrar raskanir sem börn geta 

verið með, fengju þeir slíkan einstakling til sín. 

Námsráðgjafarnir töluðu báðir um að skólinn væri ekki meðferðarstofnun 

eða sjúkrastofnun heldur menntastofnun og sálfræðingur framhaldsskólans tók 

undir þetta.
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6. Lokaorð 

Eins og áður hefur komið fram var markmið þessarar rannsóknar að fá 

upplýsingar um úrræði fyrir börn með geðhvörf í skóla. Eigin reynsla og 

upplifun af því að eiga barn með geðhvörf sem bæði hefur verið í 10. bekk 

grunnskóla og 1. bekk framhaldsskóla, hefur óhjákvæmilega haft áhrif á þessa 

rannsókn og var reyndar kveikjan að henni. 

Reynsla mín gaf mér þann kost að bera saman upplifun mína og þá 

þekkingu sem fékkst úr rannsókninni. Þegar dóttir mín var að ganga í gegnum 

grunnskólann var ekki nemendaverndarráð eins og er núna og tel ég þetta ráð 

vera til mikilla bóta. Verkreglur virðast hafa batnað til muna og öll vinna orðin 

skilvirkari og umræða innan skólanna virðist einnig vera að batna. Þó kom 

viðhorfið sem ég fékk frá námsráðgjafa og sálfræðingi grunnskólans mér á 

óvart. Ég var svo upptekin af því að eiga barn sem hafði verið greint með 

geðhvörf að mér datt ekki í hug að viðhorfið gæti verið að börn greindust ekki 

með þennan sjúkdóm. Ég gerði mér vissulega grein fyrir að það væri sjaldgæft 

en bjóst ekki við að fá afgerandi neitun á þeim möguleika að barn gæti verið 

með geðhvörf. Mér fannst viðhorf starfsmanna í framhaldsskólanum annað 

sem útskýrist kannski af meiri reynslu af eldri nemendum, enda algengara að 

fólk fái geðsjúkdóma eftir 18 ára aldur. 

Þegar ég lýk þessu verkefni núna verður mér hugsað til þrautagöngu dóttur 

minnar. Það hafa vissulega orðið framfarir síðan við stóðum í þessu. Eins og 

komið hefur fram þá tel ég það til mikilla bóta að hafa nemendaverndarráð 

innan skólans, það hefði hjálpað okkur á sínum tíma. Einnig held ég að 

BUG−teymið sé góð viðbót við geðheilbrigðisþjónustuna, þó eftirsjá sé í að 

hafa ekki barnageðlækni við sjúkrahús Akureyrar, en það hefði verið gott að 

hafa bæði. Það kom greinilega í ljós í niðurstöðum þessarar rannsóknar að 

biðlistar til sálfræðinga væru langir og til trafala allri vinnu sem unnin væri 

með nemendum. Þessi þjónusta virðist ekki hafa aukist mikið síðan við biðum 

í marga mánuði eftir þjónustu enda enduðum við á því að leita okkur aðstoðar 

utan skólans á okkar kostnað, sem ég gæti trúað að væri raunin fyrir marga enn 

í dag. Þjónustu sálfræðinga og aðgang að geðheilbrigðisfagfólki við 

grunnskólana þarf, miðað við þessa rannsókn, að auka og er það er von mín að 
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það eigi eftir að gerast, hvort sem fleiri munu þjónusta innan fjölskyldudeildar 

eða að sálfræðingar fari inn í grunnskólana. Einnig vona ég að sálfræðings− og 

geðheilbrigðisþjónusta fari inn í sjúkratryggingar svo hægt sé að niðurgreiða 

eða fá endurgreidda þjónustu þeirra. Það er með ólíkindum að þessi þjónusta 

sé ekki niðurgreidd eins og önnur heilbrigðisþjónusta fyrir börn. Einnig kom í 

ljós í þessari rannsókn ávinningur þess að hafa sálfræðing í 

framhaldsskólunum sem er gjaldfrjáls nemendum. Vonandi helst það, þrátt 

fyrir að niðurskurður í skólakerfinu virðist alltaf vera að aukast, og breiðist út 

meðal annarra framhaldsskóla. Helst þyrfti að setja í lög að sálfræðingar eigi 

að vera innan skólanna. 

Umræða hefur aukist síðustu ár varðandi hina ýmsu geðsjúkdóma, sem er 

bæði þeim sem eiga geðsjúkdóm að lífsfélaga til hjálpar sem og fjölskyldum 

þeirra. Það er ekki svo langt síðan litið var á geðsjúkdóma sem skömm og 

aumingjaskap. Geðsjúkdómar eiga ekki að vera tabú og vona ég að í 

framtíðinni verði hægt að umgangast sjúkdóma á sálinni eins og líkamlega 

sjúkdóma. Kannski heyrir maður í framtíðinni einhver spyrja „hvernig ertu í 

geðveikinni?“ eins og þegar spurt er „hvernig ertu í bakinu?“.
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Fylgiskjal 1 Viðtalsrammi 

 

Hvaða úrræði eru í boði fyrir ungmenni með geðhvörf í grunn– og 

framhaldsskólum á Akureyri? 

Viðtalsrammi 

 Bakgrunnur: 

o Hver er menntun þín? 

o Hvert er hlutverk þitt innan skólans? 

o Hvað hefurðu unnið lengi við skólann? 

 Hvað veist þú um geðhvörf? 

o Þekkirðu til einhvers með geðhvörf? 

o Hefur þú reynslu af samskiptum við nemenda með geðhvörf? 

 Hvernig finnst þér þú undirbúin til að kenna/hjálpa barni með 

geðhvörf? 

o Hvernig fannst þér nám þitt undirbúa þig? 

o Hvernig hefur starf þitt undirbúið þig? 

o Hvernig hefur líf þitt undirbúið þig? 

 Veit hinn almenni kennari til hvers á að leita ef grunur vaknar um 

geðhvörf hjá nemanda? 

o Er eitthvert ferli sem farið í er í eða nefnd sem málið er sett 

til? 

 Hverjar eru starfsreglur í skólanum varðandi einstaklinga með 

greiningar eins og geðhvörf? 

o Finnst þér þær starfsreglur hjálpa þér eða hindra þig í vinnu 

með nemendur? 

 Veistu hvort skólinn er með einhverja stefnu gagnvart nemendum með 

geðraskanir/geðhvörf? 

o Er eitthvað sem þér finnst að þyrfti að breyta til að þú getir 

mætt einstaklingum með geðhvörf betur? 
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Fylgiskjal 2 Kynningarbréf um rannsóknina 

 
 Hug– og félagsvísindadeild 

Kennarardeild 

Meistaranám í menntunarfræði til M.A. prófs 40 eininga 

Unnur A. Kristjánsdóttir 

Leiðbeinandi: Dr.Gisli Kort Kristófersson 

gislik@unak.is, sími: 8409598 

 

 

Upplýsingar vegna rannsóknarinnar: 

Börn með geðhvörf í skóla 

Þekking á úrræðum fyrir ungmenni með geðhvörf; Eigindleg athugun á 

tveimur skólastigum á Akureyri 

Ágæti viðtakandi 

Tilefni þessa bréfs er að óska eftir þátttöku þinni í rannsókninni Börn með 

geðhvörf í skóla. Tilgangurinn rannsóknar er að fá upplýsingar um hvernig 

kennurum finnst þeir vera undirbúnir til að taka á móti og kenna nemendum 

með geðhvörf. Rannsóknin er svokölluð eigindleg rannsóknaraðferð þar sem 

gögnum verður safnað með viðtölum við fólk sem hefur annars vegar reynslu 

af vinnu/kennslu á efsta stigi grunnskóla og hins vegar í 1. bekk 

framhaldsskóla.  

Gögnum verður safnað með viðtölum sem verða tekin á þeim stöðum sem 

viðmælendur velja. Alla jafnan verður tekið aðeins eitt um það bil 30 – 45 mín. 

langt viðtal við hvern þátttakenda. Viðtölin verða hljóðrituð og eftir að þau 

hafa verið afrituð orðrétt er upptakan eyðilögð. Í afrituninni er nöfnum og 

staðháttum breytt til að ekki sé unnt að rekja niðurstöður rannsóknarinnar til 

ákveðinna einstaklinga.  

Allar upplýsingar sem þátttakendur veita í viðtölunum, verða 

meðhöndlaðar samkvæmt ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd og farið 

að íslenskum lögum varðandi persónuvernd, vinnslu og eyðingu frumgagna. 

Rannsóknargögn verða varðveitt á öruggum stað á meðan á rannsókn stendur. 

Frumgöngum, ljósritum, hljóðupptökum og tölvugögnum verður eytt að 

rannsókn lokinni. Niðurstöður rannsóknarinnar verða allar 

ópersónugreinanlegar. 
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Tekið skal fram að þátttakendum er ekki skylt að taka þátt í rannsókninni 

og geta hætt án útskýringa á ákvörðun sinni til rannsakenda.  

 

Kær kveðja, 

með von um góðar undirtektir, 

Unnur Kristjánsdóttir 

ha070398@unak.is, sími: 8652315 


