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Útdráttur 

Embætti landlæknis hefur komið á fót heildstæðu heilsueflingarverkefni sem 

nefnt er Heilsueflandi framhaldsskólar og er geðrækt einn þáttur þess. 

Meginmarkmiðið með því er að stuðla að enn betri geðheilsu nemenda og 

starfsfólks í framhaldsskólum en til þess að ná því eru skólar hvattir til að móta 

sér langtímastefnu um eflingu heilbrigðis og vellíðunar. Þar sem langflest 

íslensk ungmenni hefja framhaldsskólanám ætti að vera ljóst að skólinn er 

mikilvægur vettvangur fyrir geðrækt. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna hver sé reynsla og þekking stjórnenda 

framhaldsskóla á geðrækt í skólum. Áherslan er þar á þá þætti sem helst skipta 

máli í geðrækt ungmenna og snúa að hlutverki skólastjórnenda í 

geðheilsueflingu. 

Eigindleg rannsóknaraðferð var valin með nálgun grundaðar kenningar. 

Samkvæmt þeim felur gagnagreining með aðferðum grundaðrar kenningar í 

sér að minnsta kosti tvö þrep, opna kóðun (e. initial coding) og markvissa 

kóðun (e. focused coding). Notast var við viðtöl við gagnasöfnun út frá 

hálfstöðluðum viðtalsramma. Alls voru tekin viðtöl við níu stjórnendur. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að allir skólastjórnendur sögðu að 

geðheilsa og vellíðan nemenda væri nauðsynleg til þess að skólinn nái því 

meginmarkmiði sínu að stuðla að alhliða þroska. Skólastjórnendur töldu 

jákvæðan skólabrag vera eitt mikilvægasta verkefni geðræktar. Þeir telja hins 

vegar að geðræn vandamál hafi aukist á síðari árum og hafi veruleg áhrif á 

suma nemendur. Ánægja með verkefnið Heilsueflandi framhaldsskóli var 

almenn en skólastjórnendur taka þó ýmsir fram að utan að komandi stuðningur 

hefði þar mátt vera meiri hvað varðar fjármögnun og mannafla. Allir skólarnir 

buðu upp á ýmis konar námskeið tengd geðrækt á geðræktarárinu og flestir 

flétta hana í áfangann um lífsleikni en samt í mismiklum mæli.  

Rannsakandi telur að með því að festa verkefnið Heilsuefland framhaldskóli 

enn frekar í sessi innan framhaldsskóla geti það stuðlað að betri geðheilsu 

nemenda og bættum námsárangri og undirbúið þá enn frekar undir þær 

áskoranir sem fylgja leik og starfi. 

 



 

Abstract 

The Directorate of Health in Iceland has started a coherent health promotion 

project called Health-promotion for upper secondary schools which includes a 

mental health promotion component. The main objective is to promote mental 

health for students and staff in upper secondary schools, but in order to achieve 

this, schools are encouraged to formulate a long-term policy on health and 

well-being. Since the vast majority of Icelandic youthattends upper secondary 

educational institutions, it should be clear that the school is an important forum 

for mental health promotion. 

The purpose of the research is to investigate the school principals experience 

and knowledge of mental health promotion in schools. The focus is on the most 

important aspects of young people's mental health and the role of school 

directors in mental health promotion. 

A qualitative research method is applied using a grounded theory approach 

where the data collection consists of interviews based on a semi-standardized 

interview frame. In total, nine directors were interviewed. 

The main conclusion of the research indicates that all school directors state that 

mental health and well-being of students are essential for the school to achieve 

its main goal of working for their maturity in all areas. The school directors 

consider positive school culture as one of the most important tasks of mental 

health promotion. Nevertheless, they believe that psychiatric problems have 

been increasing in recent years in their schools and are having a significant 

impact on some students. The school directors are generally pleased with the 

Health-promotion for upper secondary schools project, but some of them state 

that they still need much more support from the outside, particularly in terms 

of funding and manpower. All schools offer different types of mental health 

courses during the mental health year and most of them combine it with a 

course of life skills, but to a varying degree. 

The researcher believes that if this project Health-promotion for upper 

secondary schools becomes a regular part of the upper secondary school 

system, it will help achieving better mental health among the students and more 

successful studies and preparing them for the various challenges they will face 

in life. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

When I was 5 years old, my mother always told me that happiness was the 

key to life. When I went to school, they asked me what I wanted to be when I 

grew up. I wrote down ‘happy’. They told me I didn’t understand the 

assignment, and I told them they didn’t understand life.  ― John Lennon 
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Inngangur  

 

Rannsóknin er um reynslu og þekkingu skólastjórnenda í framhaldsskólum á 

Íslandi af geðræktarstarfi í skólum. Fjallað er um bakgrunn rannsóknarinnar 

og viðfangsefnið greint. Gildi hennar og tilgangi er gerð skil, 

rannsóknarspurningar kynntar og rök færð fyrir vali á rannsóknaraðferð. Loks 

eru meginhugtök skilgreind og helstu takmarkanir tilgreindar. 

 

Bakgrunnur og greining viðfangsefnis 

 

Geðheilsa (e. mental health) og vellíðan (e. wellbeing) eru meðal lykilatriða í 

lífi hvers einstaklings og þjóðfélags. Farsæl samfélagsleg þróun, jákvæð 

félagsleg samskipti, almenn lífsgæði og félagslegt réttlæti er allt m.a. komið 

undir góðri geðheilsu (Sigrún Daníelsdóttir, 2015). Á síðari árum hefur orðið 

mikil vitundarvakning í þessum efnum og því hafa margvísleg verkefni komið 

fram til að auka vellíðan einstaklinga og samfélagsins alls (Kalra o.fl., 2012).  

 

Geðrækt (e. mental health promotion) þykir sérstaklega mikilvæg hjá ungu 

fólki sem er að fara í gegnum umbrotatíma frá barnæsku yfir á fullorðinsár. 

Margvísleg þroskaverkefni einkenna þennan tíma eins og að öðlast sjálfstæði 

frá foreldrum og forráðamönnum, mótun sjálfsmyndar, tengjast öðrum nánum 

tilfinningaböndum og ákvarða menntun og framtíðarstörf (Stengård og 

Appelqvist-Schmidlechner, 2010).  

 

Embætti landlæknis skilgreinir geðrækt sem samfélagslegar aðgerðir, 

lífsvenjur, hegðun og viðhorf sem hafa jákvæð áhrif á geðheilsu og vellíðan 

(Embætti landlæknis e.d.). Það styrkir geðheilsu manna og vellíðan þegar þeir 

ná að þroska með sér færni til að takast á við áskoranir og mótlæti, byggja upp 
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sjálfstraust með jákvæðum hætti og öðlast félagsfærni (O’Connell, Boat og 

Warner, 2009). 

 

Miklar félagslegar breytingar hafa orðið á samfélaginu síðustu áratugi. Upp 

eru runnir tímar þjóðfélaga sem nefnd eru postmodernísk (e. postmodern) og 

einkennast af skjótum samskiptum, risafjölmiðlum, netnotkun, gríðarlegu 

upplýsingastreymi og alþjóðavæðingu. Þetta upplýsingasamfélag nútímans að 

meðtöldum sýndarveruleika þess getur hæglega haft áhrif á sjálfsmat okkar og 

veruleikaskynjun en fyrir vikið höfum við þurft að endurskilgreina tilvist 

okkar, atvinnuhætti, ástina og fjölgun mannkyns (Lehtinen, 2008). Í ljósi þess 

hversu mjög samfélagslegar breytingar geta haft áhrif á fólk og grafið undan 

öryggistilfinningu þess er þeim mun mikilvægara að geðheilsa sé ræktuð. Þar 

sem framlag manna til samfélagsins er í auknum mæli háð hugarstarfsemi 

þeirra í stað líkamlegrar vinnu fyrr á tímum er geðheilsa í raun forsenda 

velmegunar ekki bara hvers einstaklings fyrir sig heldur vinnustaða þeirra og 

samfélagsins alls. Vegna alls álagsins sem þessu fylgir verður geðheilsa sífellt 

meira virði fyrir upplýst nútíma efnahagssamfélag (Wahlbeck, 2015).  

Breytingum í lífi ungmenna getur fylgt andlegt álag og ýmis konar 

geðheilsuvandi (e. mental health problem) sem getur sett mark sitt á líf þeirra 

með alvarlegum hætti. Geðheilsuvandi í einni eða annarri mynd er það 

heilsuvandamál sem er algengast meðal ungs fólks í þróuðum löndum. Fram 

hefur komið í ítarlegum rannsóknum sem gerðar hafa verið í mismunandi 

heimshlutum að algengast sé að geðraskanir komi fyrst fram hjá unglingum og 

ungu fólki á aldursbilinu 13 til 24 ára, eða um 75% allra geðraskana. Fram 

kemur í vel rökstuddum rannsóknum að á hverju ári glími u.þ.b. fjórðungur 

ungmenna á þessu aldursbili við geðraskanir af einhverju tagi (Purcell o.fl., 

2015; Rickwood, 2015). Þrátt fyrir að geðraskanir séu algengar hjá 

ungmennum eru þeir sem betur fer mun fleiri sem glíma ekki við þennan 

vanda. En þá má spyrja hvort þeir sem ekki hafa geðraskanir teljist þar með 

sjálfkrafa geðheilbrigðir? Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni er 

geðheilbrigði ekki aðeins það að vera laus við geðraskanir heldur einnig það 

„ástand þar sem okkur líður vel, getum nýtt hæfileika okkar til fulls, tekist 

farsællega á við verkefni daglegs lífs og átt uppbyggileg og ánægjuleg 

samskipti við fólkið í kringum okkur“ (WHO, 2004). 

Í nýrri skýrslu á vegum Evrópuverkefnisins Joint Action for Mental Health and 

Well-Being, sem hefur það m.a. að markmiði að stuðla að og efla geðrækt og 
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almenna vellíðan, kemur fram að skólar og menntun eru almennt taldir til 

helstu áhrifavalda geðheilbrigðis barna og ungmenna (Rampazzo o.fl., 2016). 

Heilsueflandi framhaldsskólar er heildstætt heilsueflingarverkefni sem 

Embætti landlæknis kom á fót árið 2007. Meginmarkmið þess er að stuðla að 

enn betri heilsu nemenda og starfsfólks í framhaldsskólum og eru skólarnir 

sjálfir hvattir til að móta sér þar langtímastefnu. Ný menntastefna var sett fram 

í nýrri aðalnámskrá framhaldsskóla árið 2011 en þar eru dregnir fram sex 

grunnþættir sem ná til starfshátta, inntaks og námsumhverfis og eiga að marka 

allt daglegt skólastarf. Meðal þessara grunnþátta eru heilbrigði og velferð. Með 

nýrri aðalnámsskrá er heilbrigði og velferð ungmenna því sett á oddinn í 

heilsueflingu innan framhaldsskóla (Embætti landlæknis, 2015; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012). 

Alls eru fjögur viðfangsefni í verkefninu Heilsueflandi framhaldsskóli og er 

eitt þeirra geðrækt. Einungis eitt málefni er tekið fyrir á hverju ári og þar sem 

allir framhaldsskólar landsins hafa nú verið þátttakendur um tíma hafa þeir allir 

náð að fara í gegnum eitt geðræktarár. Lagt er upp með heildarskólanálgun. Þá 

er geðræktarverkefnið samtvinnað við annað starf í skólasamfélaginu auk þess 

sem tengslin við foreldra og nærsamfélag er styrkt (Embætti landlæknis, 2015). 

 

Í starfi mínu sem framhaldsskólakennari í yfir tuttugu ár hef ég séð marga 

nemendur hverfa frá námi vegna ýmissa geðrænna og persónulegra vandamála. 

Sjálfur hef ég upplifað töluverðan vanmátt í þeim efnum og tel að aðgerðir 

skólanna hafi einkennst um of af stefnuleysi í geðrækt og geðforvörnum en ég 

er þess samt fullviss að hægt sé að gera mun betur. Því fagna ég hinu 

framsækna lýðheilsuverkefni Heilsueflandi framhaldsskóli sem Embætti 

landlæknis hefur haft forystu um. Sú tíð á að vera liðin að nemendur séu 

sjálfkrafa afgreiddir sem „tossar“ og „trassar“ komi eitthvað upp á.  

 

Mér er því efnið hugleikið og þar sem menntun mín og kennslugrein er sálfræði 

brennur það á mér hvernig hægt sé að hagnýta fræðin nemendum til góðs. 

Skólar eru ásamt fjölskyldunni einn besti vettvangurinn til að vernda og efla 

geðheilsu. Skólinn nær til flestra þátta daglegs lífs hvers nemanda og veitir 

fjölbreytilega reynslu sem getur hjálpað honum á margþætta vegu, stuðlað að 

góðri geðheilsu og vellíðan, byggt upp heilbrigða sjálfsmynd, myndað 

innihaldsrík félagstengsl og þroskað með honum færni á borð við frumkvæði 

og aga. 
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Tilgangur rannsóknar og rannsóknarspurningar 

 

Þar sem langflest íslensk ungmenni hefja framhaldsskólanám ætti að vera ljóst 

að skólinn er þeim mikilvægur vettvangur fyrir geðrækt. Það eru þó 

skólastjórnendur í samvinnu við kennara og annað starfsfólk sem bera ábyrgð 

á því að grunnþættir geðræktar séu innleiddir og endurspeglist í stefnu skólans 

og starfsháttum (Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla 

Kristjánsdóttir, 2013). Skólum ber að stuðla að andlegri og félagslegri vellíðan 

nemenda og verða því kennarar og aðrir almennir skólastarfsmenn að afla sér 

þekkingar og þjálfunar á fagrænni miðlun geðræktar. 

 

Markmiðið með þessari rannsókn er að kynnast reynslu og þekkingu 

stjórnenda af geðrækt í framhaldsskólum og skoða hvert er hlutverk þeirra í 

geðheilsueflingu innan framhaldsskóla. 

 

Meginrannsóknarspurningin er:  

Hver er reynsla og þekking stjórnenda framhaldsskóla á geðrækt í 

framhaldsskskólum? 

Undirspurningar: 

Hvaða hugmyndir hafa stjórnendur um geðræktarstarf fyrir ungmenni í 

framhaldsskólum? 

Hvert er hlutverk framhaldsskólans í geðrækt? 

Þurfa stjórnendur og starfsmenn framhaldsskóla á fræðslu að halda varðandi 

geðræktarstarf nemenda? 

 

Val á rannsóknaraðferð 

 

Rannsóknin felst í því að skrásetja reynslu og þekkingu stjórnenda íslenskra 

framhaldsskóla og skoða reynslu og þekkingu þeirra í tengslum við geðrækt 

ungmenna þar. Um er að ræða eigindlega rannsókn með nálgun grundaðar 
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kenningar. Gagnasöfnun er byggð á viðtölum við alls níu stjórnendur í 

framhaldsskólum. Viðtölin eru greind í yfirþemu og undirþemu. Gengið var út 

frá aðferðum Kathy Charmaz (2006) en samkvæmt þeim felur gagnagreining 

með aðferðum grundaðrar kenningar í sér að minnsta kosti tvö þrep, opna 

kóðun (e. initial coding) og markvissa kóðun (e. focused coding). 

 

Viðfangsefnið er afmarkað við geðrækt ungs fólks á framhaldsskólaaldri og þá 

einkum hvað skólinn og þá sérstaklega skólastjórnendur geta gert til að stuðla 

að farsælli andlegri velferð nemenda og koma þeim til hjálpar sem þurfa á því 

að halda. Rannsókninni er því ætlað að vera fyrsta skrefið í átt að frekari 

rannsóknum á geðrækt í skólum. 

 

Skilgreiningar meginhugtaka 

 

Geðrækt: 

Margvíslegar leiðir sem stuðlað geta að geðheilsu og gert fólki það auðveldara 

að tileinka sér og viðhalda heilsusamlegum lífsstíl við jákvæðar aðstæður á 

eigin heimilum og í samfélaginu öllu. 

 

Framhaldsskóli: 

Framhaldsskólar starfa samkvæmt lögum um framhaldsskóla nr. 92/2008. Ekki 

er skylt að stunda nám í framhaldsskóla en hver sá sem hefur lokið 

grunnskólanámi hefur rétt á að hefja nám í framhaldsskóla. Nemendur eru að 

jafnaði á aldrinum 16-19 ára.  

 

Skólastjórnendur:   

Stjórnendur í framhaldsskólum eru þeir sem hafa starfsheitið 

skólameistari/rektor, aðstoðarskólameistari/konrektor og 

áfangastjóri/kennslustjóri. 

 

Geðheilsa: 

Að einstaklingar búa við vellíðan sem gerir þeim kleift að takast á við það álag 

sem fylgir þátttöku í samfélaginu, nýta hæfileika sína, njóta sín í leik og starfi 

og leggja sitt af mörkum til samfélagsins (WHO, 2005).  
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Takmarkanir rannsóknar 

 

Þar sem rannsóknin er tiltölulega lítil og einskorðast við reynslu níu 

skólastjórnenda á framhaldsskólastigi er ekki hægt að yfirfæra niðurstöðurnar 

á allt skólakerfið. Í eigindlegum rannsóknum er mikilvægt að rannsakendur séu 

vakandi fyrir þáttum sem skekkt geta eða bjagað niðurstöður enda er sjaldnast 

unnt að hafa stjórn á utan að komandi breytum (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). 

Rannsakandi hefur starfað í framhaldsskólum sem kennari í rúm tuttugu ár og 

hefur því myndað sér ákveðnar skoðanir um hlutverk og áhrif geðræktar á 

nemendur. Slíkt getur reynst bæði neikvætt og jákvætt fyrir rannsóknina en til 

að gæta hlutlægni í þessum efnum hefur rannsakandinn leitast við að vera 

meðvitaður um vandann og forðast að láta eigin fyrirfram mótuð viðhorf stýra 

tilhögun rannsóknarinnar og niðurstöðum hennar. Þar er gengið út frá nálgun 

grundaðar kenningar (e. grounded theory) við greiningu og úrvinnslu gagna. 

Aferðir Kathy Charmaz (2006) eru notaðar, samkvæmt þeim felur 

gagnagreining í sér tvö þrep, opna kóðun (e. initial coding) og markvissa kóðun 

(e. focused coding). 
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Fræðileg umfjöllun 

Fyrst verða mismunandi birtingarmyndir geðheilbrigðis og vellíðunar 

skilgreindar og gerð grein fyrir fræðilegum forsendum viðfangsefnisins. Þá 

verður sú þróun tekin fyrir sem átt hefur sér stað með heilsueflandi skólum og 

megineinkenni þeirra og fræðileg markmið dregin fram en sérstaklega verður 

hugað að geðrækt í skólum. Loks verða helstu þættir heildrænnar nálgunar í 

geðrækt teknar til umfjöllunar.  

 

Lýðheilsa 

 

Náðst hefur mikill árangur í að bæta heilsu almennings með markvissu 

lýðheilsustarfi, sérstaklega á síðari hluta síðustu aldar. Þessar framfarir þykja 

yfirleitt sjálfsagðar nú á tímum en þær varða m.a. bólusetningar, hollustufæði, 

líkamsrækt, fækkun ungbarnadauða, umhverfisvernd, reyklaus svæði, reglur 

um bílbeltanotkun og umferðaöryggi. Þrátt fyrir þessar framfarir var hugtakið 

lýðheilsa lítt þekkt utan heilbrigðiskerfisins fyrr en á síðasta áratug aldarinnar 

(Liamputtong, 2016). 

Lýðheilsa er þverfaglegt hugtak með breitt merkingarsvið sem nær til 

þverfaglegs samstarfs, víðtækrar samfélagslegrar samvinnu, félagsmála, 

efnahagsmála og umhverfismála. Lýðheilsustarf snýr að því að viðhalda og 

bæta heilbrigði, líðan og aðstæður jafnt almennings sem mismunandi 

þjóðfélagshópa með heilsueflingu, heilbrigðisþjónustu, rannsóknum og 

forvörnum (Velferðarráðuneytið, 2016). 

Á síðustu árum hefur færst í vöxt innan heilbrigðis- og félagsvísinda að 

lýðheilsuvísindum sé beitt til að takast á við geðheilsuvanda og efla geðheilsu 

og vellíðan fólks. Stórfelldar framfarir hafa orðið í líkamlegri heilsueflingu 

fólks víða um heim undanfarna öld en það sama verður því miður ekki sagt um 

geðheilsuvanda fólks (Wahlbeck, 2015). Lýðheilsustarf þar sem unnið er með 

geðheilsu ungmenna er því frekar nýtt af nálinni. Þar sem mikill fjöldi 

ungmenna glímir við geðheilsuvandamál og hlutfallslega fáir fá faglega aðstoð 

hefur áherslan verið sú að stuðla að almennri geðlýðheilsu, koma í veg fyrir 

geðraskanir og efla geðheilsu ungs fólks á lýðheilsugrunni. Fyrir vikið er 

horfið frá því að einblína á einstaklingsmeðferðir einar (Graetz, o.fl. 2008). 
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Í þessu samhengi hefur verið unnið út frá vistkerfanálgun (e. social-

ecological model) í anda kenninga þroskasálfræðingsins Urie Bonfenbrenner. 

Þar er talið mikilvægt að öðlast sem heilstæðastan skilning á einstaklingnum 

og umhverfi hans til að ná sem bestum árangri í lýðheilsustarfi meðal barna og 

ungmenna. Gengið er út frá því að heilsa sé að stórum hluta komin undir 

umhverfi fólks, fjárhagsstöðu þess, félagslegum aðstæðum og menningu. Því 

má segja að helsti vettvangur lýðheilsustarfs meðal ungmenna sé heimili, skóli 

og nærsamfélagið eða með öðrum orðum það umhverfi þar sem ungmennin 

verja tíma sínum og þroskagöngu í leik, nám og mannleg samskipti (Dooris, 

2009; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2016). 

Þetta er komið undir því að yfirvöld gæti að því hvað hafi jákvæð og 

neikvæð áhrif á heilsu og vellíðan fólks og beiti sér í þágu þess. Ríkisvaldið 

þurfi því að stýra neyslu fólks og móta gildismat þess til að draga úr 

áhættuþáttum og styrkja þá þætti sem talist geti verndandi fyrir almenning. 

Auk almennrar fræðslu og vitundarvakningar af ýmsum toga megi ná slíku 

með lagasetningum, reglugerðum og álagningu á vörum sem þykja neikvæðar, 

svo sem sykurvörum, áfengi og tóbaki (Sigrún Daníelsdóttir og Dóra Guðrún 

Guðmundsdóttir, 2016a). Hér er því gengið út frá því að þjóðfélagsþegninn 

þurfi á bæði stuðningi og aðhaldi að halda svo bæði hann og þjóðfélagið í heild 

nái að dafna sem best. 

Embætti landlæknis lítur svo á að í lýðheilsustarfi beri að huga að 

umhverfinu, draga með skipulögðum hætti úr heilsuspillandi ójöfnuði og 

stuðla að heilbrigðum lífsháttum. Á þeim forsendum hefur embættið staðið að 

verkefninu Heilsueflandi samfélag í þágu sem flestra hópa samfélagsins á 

öllum aldri og er heilsa manna og líðan höfð í fyrirrúmi í allri stefnumótun á 

sem flestum sviðum (e. Health in All Policies). Öll verkefni af slíkum toga eru 

unnin í samstarfi við sveitarfélög, atvinnurekendur og skólastofnanir og reynt 

að stuðla að góðri heilsu og vellíðan með víðtækum hætti. Unnið er markvisst 

með grunnþætti á borð við næringu, hreyfingu, geðrækt og tóbaks-, áfengis- 

og vímuefnavarnir (Embætti landlæknis, 2016; Sigrún Daníelsdóttir og 

Guðrún Dóra Guðmundsdóttir, 2016a).  

Annað verkefni Embætti landlæknis er Heilsueflandi skólar en í því taka 

þátt leikskólar, grunnskólar og framhaldsskólar landsins. Þar eru þessir 

grunnþættir fléttaðir inn í skólastarfið til að stuðla að bættri heilsu og aukinni 

vellíðan jafnt nemenda sem kennara og annars starfsfólks. Það auðveldar 
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skólum að innleiða grunnþátt menntunar um heilbrigði og velferð (Sigrún 

Daníelsdóttir, 2015).  

Í skýrslu á vegum Evrópusambandsins um geðheilsu og skóla sem er hluti 

af Joint Action for Mental Health and Well-Being, evrópsku samstarfsverkefni 

um geðheilsu og vellíðan, er áhersla lögð á hversu gríðarlega mikilvægt 

hlutverk skóla sé í eflingu almennrar geðheilsu (Rampazzo o.fl., 2016). 

 

Heilsuefling 

 

Árið 1986 stóðu Alþjóðaheilbrigðisstofnunin og kanadísku 

lýðheilsusamtökin fyrir fyrstu alþjóðlegu ráðstefnunni um lýðheilsu í Ottawa í 

Kanada. Þar var lagður fram sáttmálinn Ottawa Charter for Health Promotion 

sem skilgreinir heilsueflingu sem ferli sem gerir fólki kleift að hafa betra vald 

á eigin heilbrigði og leiðum til að efla það (WHO, 1986).  

Heilsuefling í formi lýðheilsu felur í sér fjölmargar leiðir, allt frá 

hefðbundnum aðferðum við að ná stjórn á veikindum og fyrirbyggja þau til 

hagnýtrar fræðslu og valdeflingar. Vitundarvakning níunda áratugarins um 

mikilvægi heilsu og mismunandi leiðir til að rækta hana varð fólki mikilvæg 

hvatning til að taka sjálft á málunum. Þetta sýnir hversu mikilvægir félagslegir 

umhverfisþættir geta verið fyrir heilsueflingu fólks. Þessi nýja 

vitundarvakning um mikilvægi almennrar heilsu kristallast í Ottawa 

sáttmálanum (Sallnow, Richardson, Murray og Kellehear, 2016). Þar er 

áherslan ekki síst á að stuðla að aukinni færni jafnt einstaklinga sem hópa til 

að efla eigin heilsu og vellíðan með m.a. heilbrigðum lífsháttum, bættu 

heilsulæsi og auknum skilningi en slíkt þýðir að þeir geri sér betur grein fyrir 

helstu áhættuþættum heilbrigðis og öðlist þannig vald á aðstæðum sínum. Til 

að geta liðið vel þarf fólk að átta sig á helstu áhrifavöldum heilbrigðis í 

umhverfi sínu, uppfylla grunnþarfir sínar og verða fært um að geta breytt 

aðstæðum sínum eða ráðið við þær. Samkvæmt þessu er heilbrigði fyrst og 

fremst fólgið í færni til að lifa daglegu lífi. Í sáttmálanum er lögð áhersla á að 

heilsuefling náist aðeins með samræmdum þverfaglegum aðgerðum. Þetta 

þýðir að heilsuefling er víðtækari en starfssvið heilbrigðiskerfisins eitt og sér 
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og nær allt eins til heilsusamlegs lífernis. Heilsuefling snýst um virka þátttöku 

almennings, valdeflingu hans, félagslega virkni og félagslegt réttlæti. Hún þarf 

að vera eftirsóknarverð til að hún nái árangri (Tremblay, Richard, Brousselle 

og Beaudet, 2014). 

 

Heilsufélagsfræðingurinn Aron Antonovsky hefur haft mikil áhrif á 

rannsóknir innan heilsueflingar. Antonovsky var frumkvöðull í rannsóknum á 

þá þætti sem efla heilsu og velferð manna (e. salutogenic) í stað þeirra sem 

skerða hana. Hann velti því fyrir sér hvernig á því stæði að ýmsir væru áfram 

fullkomlega heilsuhraustir þó svo að þeir ættu við verulegar erfiðar aðstæður 

að stríða og væru undir miklu álagi meðan aðrir létu fljótlega bugast og heilsa 

þeirra gæfi sig. Hann sannfærðist um að svarið væri að finna í öllu því jákvæða 

sem stuðli að heilsu og vellíðan fremur en því að leita uppi rót alls þess sem 

þjakar viðkomandi, svo sem uppruna sjúkdóma hans (Eriksson og Lindström, 

2008). 

Samkvæmt kenningu Antonovskys eru meginstoðir heilsueflingar og 

lífsgæða þrenns konar. Í fyrsta lagi þarf viðkomandi að öðlast þekkingu og 

skilning á því hvað hafi áhrif á heilsu hans og líðan. Þar þarf að gæta 

sérstaklega að því hvað styrki heilsuna eða dragi úr henni í því sem viðkomandi 

gerir eða í þeim aðstæðum sem hann býr við. Í öðru lagi þarf að öðlast trú á 

eigin getu og hæfni til að leggja rækt við hana. Og í þriðja lagi þarf viðkomandi 

að gæta að eigin gildismati varðandi allt sem hefur áhrif á heilsu og vellíðan, 

þ.e. hugmyndir sínar um tilgang, merkingu og gildi alls þess sem um ræðir. 

Antonovsky lítur svo á að læsi á eigið heilbrigði og færni til að efla eigin heilsu 

haldist í hendur við getuna til að sinna öðrum og vinna með þeim að almennri 

heilsueflingu. Heilsulæsi snýr að aðgengi að upplýsingum, skynsamlegri 

greiningu með hliðsjón að aðstæðum og þekkingu og færni til að nýta það allt 

í eigin þágu og annarra (Jensen, Dür og Buijs, 2017).  

 

Geðheilsuíhlutunarferlið 

 

Bandaríska stofnunin Institute of Medicine (IOM) hefur birt tvær 

mikilvægar skýrslur um forvarnir á sviði geðheilsu og kom sú fyrri út árið 1994 

(Mrazek og Haggerty, 1994) en sú síðari árið 2009 (O'Connell, Boat og 
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Warner, 2009). Megináherslan í báðum þessum skýrslum er á mikilvægi 

forvarna, þ.e. að ná til einstaklinga áður en geðraskanir ná að þróast. Í fyrri 

skýrslunni er sett fram heildstætt geðheilsuíhlutunarferli (e. mental health 

intervention spectrum) sem lýst er í þremur þáttum frá forvörnum til meðferðar 

og loks bataferlis. Með forvörnum er átt við inngrip sem ætlað er að koma í 

veg fyrir eða draga úr áhættu á að einstaklingar þrói með sér geðræn vandamál. 

Í upphafi meðferðar eru geðraskanir greindar og viðeigandi úrlausnarferli veitt. 

Í bataferlinu er leitast við með ýmis konar íhlutunum eins og endurhæfingu að 

koma í veg fyrir eða draga úr líkum á því að skjólstæðingurinn rati í sama farið 

á nýjan leik (Mrazek og Haggerty, 1994). 

Innan forvarna eru þrjú stig eftir því að hverjum þeim er beint. Fyrsta stigs 

forvarnir (e. universal  interventions) beinast að almenningi eða stórum 

þjóðfélagshópum og snúast um það að koma í veg fyrir víðtæk geðræn 

vandamál án þess að sérstakir áhættuþættir séu sérstaklega greindir. Annars 

stigs forvarnir (e. selective interventions) beinast að sérstökum áhættuhópum 

vegna þess að þar er vitað um ýmis eða mörg tilfelli eða gert ráð fyrir að þar 

geti vandi verið til staðar vegna margvíslegra aðstæðna, svo sem vegna áfalla, 

ástvinamissis eða bágra kjara. Forvarnir á þriðja stigi (e. indicated 

interventions) beinast að einstaklingum sem sýnt hafa merki um að geðræn 

vandamál gætu verið að koma fram án þess þó að viðkomandi uppfylli tiltækar 

skilgreiningar samkvæmt faglegri greiningu (Mrazek og Haggerty, 1994). 

Í síðari skýrslu IOM frá árinu 2009 endurskoðar sérfræðinefndin 

íhlutunarferlið og bætir þar við geðrækt (e. mental health promotion) með 

áherslu á að draga þurfi úr líkum á geðröskunum og stuðla að vellíðan í stað 

þess eins að koma í veg fyrir þær (O'Connell, Boat og Warner, 2009). Fram 

kemur að í fyrri skýrslunni hafi sérfræðinefndin komist að þeirri niðurstöðu að 

markmið og aðferðir forvarna og geðræktar skarist það mikið að best fari á því 

að hafa geðrækt sem hluta af forvörnum en gæta þurfi samt að því að í 

samanburði við forvarnir séu rannsóknir á gildi geðræktar enn fáar. Í síðari 

skýrslunni hefur afstaða sérfræðinefndarinnar til geðræktar þó breyst. 

Nefndarfulltrúar eru sammála um að nú beri að aðskilja geðrækt frá forvörnum 

sem sérstökum þætti íhlutunar þar sem áherslan sé á bætta heilsu, aukna hæfni 

og vellíðan og hafi það allt sérstakt gildi fyrir viðkomandi einstakling. 
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Mynd 1 : Geðheilsuíhlutunarferlið 

Einnig er þeim rannsóknum stöðugt að fjölga sem sýna fram á að efling 

jákvæðrar geðheilsu sé mikilvæg aðferð til að draga úr geðröskunum og 

vandamál tengdum þeim (Bohlmeijer, Lamers og Fledderus, 2015; Keyes, 

Dhingra og Simoes, 2010; Wood og Joseph, 2010). Í IOM skýrslunni frá árinu 

2009 er geðrækt skilgreind sem leiðir sem styrkir fólk í að takast á við krefjandi 

verkefni með gefandi hætti og öðlast þannig heilbrigða sjálfsvirðingu, verklega 

og félagslega færni og vellíðan sem gera aðeins frekari áskoranir 

eftirsóknarverðar. Áhersla er lögð á það í skýrslunni að geðrækt sé mikilvægur 

hluti af lýðheilsustarfi þar sem forvarnir gegn sjúkdómum nægi ekki einar sér 

(O'Connell, Boat og Warner, 2009).  

 

Geðheilsa sem viðfangsefni lýðheilsustarfs  

 

Eftir síðari heimstyrjöld var sú krafa sett á oddinn að alþjóðasamfélagið 

yrði að tryggja lýðheilsu og almenn mannréttindi. 

Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni var komið á fót árið 1948 til að tryggja 

heilsufarslega velferð almennings um allan heim. Stofnsáttmáli 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar kom með nýja skilgreiningu á heilsu þar sem 

áhersla var lögð á að hún yrði að vera jákvæð (Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, 
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2011). Heilsa er ekki bara sögð tilvera án sjúkdóma eða vanheilsu heldur er 

hún skilgreind sem líkamleg, andleg og félagsleg vellíðan. 

Geðlæknirinn Brock Chisholm, fyrsti framkvæmdastjóri 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar, barðist mjög fyrir geðheilsumálefnum og 

var leiðandi í því að færa þau undir lýðheilsu. Þau orð hans urðu víðkunn að 

„án geðheilsu næðist engin raunveruleg líkamlega heilsu“ (Wu, 2015). 

Því miður er það svo nú um miðjan annan áratug 21. aldar að enn eru við 

lýði þær hugmyndir að aðskilja beri líkamlega heilsu og geðheilsu í stað þess 

að horfa heildrænt á málið í samræmi við stofnsáttmála 

Alþjóðaheilbrigðsstofnunarinnar. Þetta andheildræna sjónarmið á djúpar rætur 

í vísindahyggju og menningu liðinna aldar og veldur því m.a. að stjórnvöld 

víða um heim verja mun minna til geðheilbrigðismála en annara 

heilbrigðisþátta. Lítið hefur breyst í því hvernig samfélög um allan heim líta á 

og bregðast við geðsjúkdómum og geðvandamálum og mikið er um fordóma 

og staðalmyndir í allri umræðu um þessi málefni og þá sem um er að ræða. 

Fólk sem glímir við geðheilsuvanda á mun frekar hættu á því en aðrir 

þjóðfélagshópar að verða heimilislaust eða lokað inni á stofnunum gegn vilja 

sínum. Slíkt stuðlar að jaðarsetningu þessa fólks og gerir það varnarlausara 

(Chisholm o.fl, 2016; Kolappa, Henderson og Kishore, 2013). 

Geðraskanir urðu ekki að lýðheilsuviðfangsefni hjá stjórnvöldum fyrr en 

með niðurstöðum fyrstu skýrslu WHO um sjúkdómsbyrði í heiminum (e. 

Global Burden of Disease) sem kom út 1996. Í dag er þunglyndi helsta orsök 

örorku í heiminum og er hún nú í fjórða sæti hvað varðar sjúkdómsbyrði. 

Áætlar WHO að árið 2020 verði þunglyndi komið í annað sætið (Keyes, 2013; 

Williams, Saxena og McQueen, 2005).  

Því má segja að um aldamótin hafi geðheilbrigðismál komið út úr 

skugganum og vægi þeirra loks viðurkennt. Nokkrar mikilvægar skýrslur og 

greinar, sem mörkuðu stefnuna í þessum málaflokki, komu út um þetta leyti, 

svo sem skýrslan World Health Report 2001; Mental Health: New 

Understanding, New Hope frá Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni. Þar er geðheilsa 

skilgreind sem vellíðan þar sem hver og einn fær notið hæfileika sinna og geti 

tekist á við þau vandamál sem upp kunna að koma í lífinu, unnið, náð árangri 

og séð sér fært að gefa af sér til samfélagsins (WHO, 2001). 

Einnig sendi bandaríska landlæknisembættið frá sér mikilvæga skýrslu um 

geðheilbrigðismál rétt fyrir aldamót þar sem óskað var eftir víðtækari nálgun í 

lýðheilsumálum og áréttað að hún ætti ekki að einskorðast við klíníska 
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greiningu og meðferð heldur yrði hún einnig að ná til eftirlits, rannsókna og 

eflingu geðheilsu (General, U. S., 1999). Frá Evrópusambandinu kom síðan 

skýrslan Mental Disorder Prevention: A Policy for Europe (Williams, Saxena 

og McQueen, 2005). 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin var þó áfram leiðandi á heimsvísu í 

geðheilbrigðismálum og kom með tvær skýrslur á fyrsta áratugi þessarar aldar. 

Önnur er um forvarnir gegn geðröskunum en hin um geðrækt, sú fyrsta af þeim 

toga frá Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni. Áherslan á geðrækt markaði tímamót 

en þar er því haldið fram að geðheilsa snúist ekki bara um það að vera án 

geðsjúkdóma heldur sé hún samofin líkamlegri heilsu og því hluti almennrar 

heilsu (Barry, 2013; Mehta, Croudace og Davies, 2015). 

Í áætlun sinni um bætta geðheilsu fyrir tímabilið 2013-2020 leggur 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin áherslu á fjölda gagnreyndra, lýðgrundaðra og 

þverfaglegra forvarnaraðgerða til að efla geðheilsu einstaklinga og fyrirbyggja 

geðraskanir. Skapa þurfi aðstæður og umhverfi sem stuðli að geðheilbrigði og 

veiti möguleika á heilsusamlegum lífsstíl. Til þess að ná því fram þurfi 

markvissa stefnumörkun opinberra aðila, fjárframlög og aðgerðaráætlanir í 

samvinnu við hagsmunasamtök og einkageira atvinnulífsins (WHO, 2013). 

 

Geðheilsa og andleg vellíðan 

 

Hugmyndir um geðheilsu hafa breyst á síðustu árum. Áður fyrr var 

geðheilsa skilgreind sem líf án geðraskana en á síðari árum hafa fræðimenn 

hallast í ríkari mæli að því að geðheilsa einkennist frekar af ákveðnum þáttum 

sem teljast jákvæðir (Hides o.fl., 2016; Hone, Jarden, Schofield og Duncan, 

2010). Þessi afstaða kemur skýrt fram í skilgreiningu 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar á geðheilsu en þar er talað um geðheilbrigði 

og eðlilega virkni jafnt í einkalífi sem samfélaginu öllu (WHO, 2005). 

Stjórnvöld hafa jafnan brugðist við geðheilbrigðisvanda með því að leggja 

megináherslu á lyf og samtalsmeðferð. Á Íslandi fara aðeins 1,6% útgjalda til 

heilbrigðismála í forvarnir (Karl Andersen og Vilmundur Guðnason, 2013). 

IOM hefur farið fram á þá stefnubreytingu í heilbrigðismálum að forvarnir og 

geðrækt verði viðtekinn hluti þeirra á öllum sviðum (O'Connell, Boat og 

Warner, 2009). 
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Miklar framfarir hafa orðið á sviði velferðar og geðheilsu undanfarin 30 ár 

á grundvelli fræðigreina á borð við sálfræði, félagsfræði og læknisfræði. Það 

er þó ekki fyrr en rétt nýverið sem þess hefur séð einhver merki í stefnumótun 

stjórnmálamanna á landsvísu og á alþjóðlegum vettvangi. Ýmis verkefni og 

skjöl á vegum alþjóðastofnana eins og OECD og ríkisstjórna eins og Bretlands 

og Frakklands sýna að geðheilsumál eru farin að skipta stjórnmálamenn máli 

(OECD, 2011a). Stjórnvöld í Bhútan lýstu því yfir fyrir fáeinum árum að 

meginmarkmið þeirra væri að stuðla að almennri hamingju meðal þegna 

landsins. Stjórnmálamenn finna hversu jákvæð áhrif það hefur fyrir þá að beina 

sjónum að hinu jákvæða í þágu einstaklinga og almennings í heild. Velmegun 

landa er meira að segja mæld m.a. eftir hamingju þjóðfélagsþegnanna af 

ýmsum rannsóknarstofnunum og metin með hliðsjón af efnahagi þeirra 

(Herrman og Jané-Llopis, 2012).  

Fram kemur hjá Huppert og So (2013) að þeim rannsóknum fjölgi sem sýni 

að andleg vellíðan (e. mental wellbeing) sé til hagsbóta fyrir alla og allt 

samfélagið í heild. Í ljós hefur komið að jákvæður árangur er mikið til háður 

andlegri vellíðan, sem svo námsárangur, afkastageta, sköpunarhæfni, traust 

félagstengsl, uppbyggileg félagshegðun, góð heilsa og auknar lífslíkur. Þessi 

sjónarmið hafa fengið stjórnvöld til að beina áhersluninni í auknum mæli að 

eflingu geðheilsu og geðheilbrigðis (Adler og Seligman, 2016). 

Ákveðin viðmiðsbreyting (e. paradigm shift) varð þegar jákvæða sálfræðin 

kom fyrst fram á sjónarsviðið í lok tíunda áratugs síðustu aldar, en 

upphafsmenn hennar voru sálfræðingarnir Martin Seligman og Mihaly 

Csikszentmihalyi. Áherslan færðist frá sjúkdómsnálgun (e. pathology) og 

neikvæðum hliðum hvers einstaklings yfir á mikilvægi þess að reyna eftir bestu 

getu að draga fram það góða og jákvæða í fari hans og hlúa að styrkleika hans. 

Jákvæð sálfræði leggur ríka áherslu á að geðheilsa snúist ekki eingöngu um að 

vera laus við geðsjúkdóma heldur mun frekar um vellíðan. Markmið hennar er 

að greina og rækta þá þætti sem gera einstaklingum og samfélögum það kleift 

að dafna (Adler og Seligman, 2016; Kobau o.fl., 2011).  

Geðheilsa er lögð að jöfnu við huglæga velferð eða nánar til tekið hvernig 

einstaklingarnir sjálfir meta eigin lífsgæði (Keyes og Simoes, 2012). Erfitt 

hefur reynst fyrir fræðimenn að komast að samkomulagi um skilgreiningu á 

andlegri vellíðan og eru þar uppi mismunandi kenningar og skilgreiningar. 

Engu að síður líta flestir fræðimenn í dag á andlega vellíðan sem fjölþætta 

hugsmíð (e. multi-dimensional construct) þar sem tvær rannsóknarhefðir 
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tvinnast saman sem fjalla annars vegar um tilfinningar (e. hedonic tradition) 

og hins vegar um virkni  (e. eudaimonic tradition) (Deci og Ryan, 2008; Keyes 

og Simoes, 2012). Huppert (2009) dregur þetta saman með þessum orðun: 

„Andleg vellíðan snýst um það að manni farnist vel í lífinu. Hún er í senn 

vellíðunartilfinning og jákvæð félagsleg virkni.“ Þessi tvískipting andlegrar 

vellíðunar má rekja a.m.k. 2500 ár aftur í tímann eða til upphafs 

heimspekiritverkanna en henni var viðhaldið áfram í skrifum húmanista og 

sálfræðinga (Dodge, Daly, Huyton og Sanders, 2012; Huta, 2017). 

 

Sældarhyggja í tengslum við andlega líðan 

 

Kenningar um nautnir (hedónisma) innan heimspekinnar eru kenndar við 

sældarhyggju og eiga rætur að rekja til Grikkjanna Aristuppusar (435–366 

f.Kr.) og Epicurusar (342–270 f.Kr.) en meginhugmyndin er sú að það sé 

nánast siðferðileg skylda manns að stuðla að eigin ánægju og annarra og draga 

úr þjáningu (Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla 

Kristjánsdóttir, 2012). Innan félagsvísinda kom þessi nálgun fyrst fram í 

tengslum við viðhorfskannanir á sjöunda áratug síðustu aldar þegar 

félagsvísindamenn tóku að rannsaka þau gildi sem einkenna lífsmáta 

Bandaríkjamanna út frá huglægu mati þeirra og að hvaða marki þeir upplifa 

sjálfir hamingju. Þessi nálgun innan félagsvísinda var þá kölluð huglæg 

vellíðan (e. subjective well-being) út frá því huglæga mati sem verið var að 

mæla hjá einstaklingum. Áður var talað um hversu hamingjusamt fólk var en 

það þótti samt of óljóst og gildishlaðið hugtak til að vera fyllilega nothæft 

(Westerhof og Keyes, 2010). 

 

Sálfræðingurinn Ed Diener (2000), sem er brautryðjandi í rannsóknum á 

huglægri vellíðan, skilgreindi hugsmíði út frá þremur þáttum, í fyrsta lagi 

mikilli lífsánægju, í öðru lagi tíðum jákvæðum tilfinningum og í þriðja lagi 

fátíðum neikvæðum tilfinningum. Samkvæmt Diener and Suh (1997) metur 

hver einstaklingur huglæga vellíðan bæði hugrænt og tilfinningalega. Hugræni 
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þátturinn tengist upplifun einstaklingsins af lífinu en hvort sem hún er jákvæð 

eða neikvæð hefur hún verulegt tilfinningarleg vægi.  

 

Farsældarhyggja í tengslum við andlega líðan 

 

Eftir að farið var að tala um hugræna vellíðan í fræðunum tóku að koma 

fram gagnrýnisraddir á það sjónarmið að andleg vellíðan feli ekki eingöngu í 

sér tilfinningaþátt og lífsánægju. Sjónarhornið á andlega vellíðan þótti of 

þröngt og var bent á að einnig þyrfti að taka mið af því hvernig einstaklingurinn 

virki (e. functioning) bæði sem einstaklingur og félagsvera. Slík 

rannsóknaraðferð er nefnd farsældarleg vellíðan (e. eudaimonic well-being). 

Enda þótt til séu margar mismunandi leiðir til að skilgreina farsæld eru margir 

fræðimenn á því að hún sé í megindráttum tvíþætt, annars vegar einkennist hún 

af sálfræðilegri vellíðan (e. psychological well-being) (Ryff, 1989) og hins 

vegar félagslegri vellíðan (e. social-well-being) (Keyes, 1998). 

Heimspekilegar rætur þessara hugmynda koma frá farsældarhyggju sem á 

rætur að rekja til Aristótelesar (384–322 f.Kr.) sem leit svo á að það væri ekki 

hamingjan heldur skilningur manns á eigin getu sem færi forsendu góðs lífs. 

Hér er lögð áhersla á þá hæfileika sem hver og einn býr yfir til að verða 

heilsteyptari og þroskaðri persóna í öllum aðstæðum (Margrét Héðinsdóttir, 

Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2012; Westerhof og Keyes, 

2010).  

 

Carol Ryff (1989) hefur þróað líkan farsældarlegrar vellíðunar sem hún 

nefnir sálfræðilega vellíðan (e. psychological well-being) og þykir mikilvægt 

framlag til fræðanna en því er skipt í fjóra þætti, þ.e. færni einstaklingsins til 

að takast á við umhverfi sitt, að upplifa tilgang í lífinu, að eiga í jákvæðum 

samböndum við annað fólk, að samþykkja sjálfan sig (e. self-acceptance), að 

öðlast persónulegum þroska (e. personal growth) og að viðhalda sjálfræði (e. 

autonomy).  

Í ljósi þess hversu mikilvægt það er að vera virkur í eigin félagsumhverfi 

setti Keyes (1998, 2002) fram nýtt líkan fyrir félagslega vellíðan. Þetta líkan 
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skiptist í fimm þætti, þ.e. félagsaðlögun, félagslegt framlag, að viðhalda 

félagslegri samfellu, að ná félagslegum markmiðum og að öðlast félagslegt 

samþykki.  

 

Tveggja ása líkan geðheilsu 

 

Þeir sem sjá um stefnumótun í geðheilbrigðisþjónustu eða starfa innan 

geðheilbrigðiskerfisins hafa í vaxandi mæli fengið áhuga á þeim sjónarmiðum 

sem aðgreina geðheilsu og geðraskanir. Áhugi þeirra byggist á nýjum líkönum 

og rannsóknum á þessu sviði (Hubka og Lakaski, 2013). 

Einn helsti frumkvöðull slíkra rannsókna er félagsfræðingurinn Corey 

Keyes en hann hefur sett fram tveggja ása líkan (e. two-continuum) sem sýnir 

að geðheilsa og geðraskanir eru ekki gagnstæðir pólar á sama ásnum, eins og 

jafnan er sett fram í heðbundinni nálgun, heldur á tveimur aðskildum ásum sem 

samt eru tengdir (Keyes, 2002). Annar ásinn varðar geðraskanir þar sem líf háð 

geðröskunum og líf án geðraskana eru á sitt hvorum pólnum en hinn ásinn 

varðar geðheilsu þar sem á sitt hvorum pólnum er líf með fullri geðheilsu og 

líf án geðheilsu. Þetta þýðir að einstaklingur sem upplifir mörg einkenni 

geðraskana er síður líklegur til að njóta andlegrar vellíðan. Það dregur úr 

félagslegri virkni hans og tilfinningar hans verða neikvæðari. Engu að síður er 

sambandið þarna á milli ekki algjört enda getur einstaklingur sem glímir við 

geðröskun (t.d. felmtursröskun) notið að öðru leyti á sama tíma nokkuð góðrar 

geðheilsu. Að sama skapi er líf án geðraskana hvorki nauðsynlegt né 

nægjanlegt til að einstaklingur geti átt ríkulegt líf á sem flestum sviðum. 

(Bohlmeijer, Lamers og Fledderus, 2015) 

Til að mæla tveggja ása líkanið þróaði Keyes (2002) mælitækið 

Geðheilbrigðissamfellan (e. Mental Health Continuum) þar sem hver 

einstaklingur er flokkaður út frá því hvort geðheilbrigði hans er veikt eða 

sterkt. Þeir einstaklingar dafna sem auðsýna verulega tilfinningalega vellíðan 

og mikla virkni en ekki þeir sem auðsýna veikan vilja á sem flestum sviðum. 

Einstaklingar sem ekki geta talist blómstra og þjást af ládeyðu eru metnir með 

hóflega geðheilsu. Menn geta blómstrað, þjáðst af ládeyðu og haft hóflega 

geðheilsu hvort sem geðsjúkdómar eru til staðar eða ekki (Keyes, 2002). Í 

rannsókn þar sem Keyes (2005) notaði gögn frá Midlife Development 
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(MIDUS) gagnasafninu í Bandaríkinum, en úrtakið var frá 25 ára til 74 ára 

aldurs, kom fram staðfesting á tveggja ása líkaninu. Önnur rannsókn sem 

Robitschek og Keyes (2009) gerðu meðal ungmenna renndi sömuleiðis stoðum 

undir tveggja ása líkanið. 

Í fræðigrein sem unnin var af vísindamönnum hjá Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC) er tveggja ása líkaninu lýst vel og m.a. birt 

hagnýt skýringarmynd af því sem hér er endurbirt sem mynd 2 (Perry, Presley-

Cantrell og Dhingra, 2010). 

 

 

Mynd 2 : Tveggja ása líkan geðheilsu 

 

Í fyrsta fjórðungi líkansins eru engar geðraskanir og upplifir 

einstaklingurinn þar því fulla geðheilsu sem Keyes skilgreinir sem döfnun (e. 

flourishing). Það er ástand sem einkennst af jákvæðum tilfinningum, andlegu 

jafnvægi og góðum félagstengslum. Í öðrum fjórðungi myndarinnar er fólk 

sem hefur hóflega geðheilsu og sýnir fá einkenni geðraskana. Fólk sem upplifir 

nokkur einkenni geðraskanna og sýnir litla eða lélega geðheilsu er talið vera í 
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ládeyðuástandi og er því haft í þriðja fjórðunginum. Í síðasta fjórðunginum er 

fólk sem glímir við jafnvel miklar geðraskanir en auðsýnir samt seiglu og 

bjargræði og nær því í einhverjum mæli að dafna. 

Tveggja ása líkan Keyes byggir bæði á sjónarmiðum um vægi tilfinninga 

og farsældar og endurspeglar því þann skiling á andlegri vellíðan sem hefur 

verið talað um fyrr í kaflanum (de Carvalho, Pereira, Pinto og Marôco, 2016). 

Út frá tveggja ása líkaninu má einnig skilgreina geðheilsu út frá þremur þáttum 

vellíðunar, þ.e. tilfinningaþættinum, sálfræðilega þættinum og félagslega 

þættinum (Keyes, 2002). 

 

Döfnun 

 

Döfnun (e. flourishing) er hugtak sem Keyes notar yfir fulla geðheilsu. Í 

rannsóknum Keyes (2005) kemur fram að skert geðheilsa, hversu lítil eða mikil 

hún telst, kemur ávallt niður á lífi viðkomandi fólks og möguleikum þess til að 

dafna til fulls. Í tveggja ása líkaninu er döfnun aðgerðarbundin og því er hægt 

að mæla hana. Þetta er mikilvægt því að til að geta öðlast skilning á einkennum 

og ástæðum þess að fólk geti dafnað til fulls er nauðsynlegt að rannsaka hvað 

felist nákvæmlega í döfnun í stað þess að beina sjónum eingöngu að skorti á 

geðrænum vandamálum.  Þess vegna þarf að greina það fólk og þá 

þjóðfélagshópa sem ná að dafna meðal fjöldans. Slíkt mun sérstaklega nýtast 

þeim sem sinna stefnumörkun innan heilbrigðisþjónustunnar og uppbyggingu 

heilbrigðiskerfisins því að takmarkið snýst um að fjölga þeim einstaklingum 

sem nái að dafna sem mest (Huppert og So, 2013). 

Fólk getur dafnað með margvíslegum hætti í skólum. Sérhver nemandi 

dafnar þegar hann er hamingjusamur, hefur jákvætt sjálfstraust, nýtur góðra 

félagstengsla, nær markmiðum sínum af öryggi og er reiðubúinn að hjálpa 

öðrum eftir kostum. Skólastarfsmaður dafnar þegar hann fær jákvæð viðbrögð 

á hverjum degi, skilur til fulls mikilvægt gildi þess sem hann hefur fram að 

færa í starfi sínu og finnur hversu mikilvægur hann er fyrir allt 

skólasamfélagið. Bekkur dafnar þegar sérhver nemandi finnur að hann eigi þar 

heima, þegar kennarinn reynist öruggur og ánægður og þar sem allir stefna 

einbeittir að því sama marki að tileinka sér lærdóminn. Skólasamfélagið dafnar 

þegar allir meðlimir þess leitast við að uppfylla starfsskyldur sínar, eru þess 
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meðvitaðir að þeir tilheyra skólanum, fá jákvæð viðbrögð við framlagi sínu og 

sjá góðan námsárangur grundvallaðan á ábyrgðarkennd. Þetta þýðir að það 

markmið að stuðla að því að sem flestir nái að dafna er margþætt og varðar 

fjölmörg starfssvið innan skólakerfisins (Norrish, Williams, O'Connor og 

Robinson, 2013).  

 

Heilsueflandi skóli  

 

Skólar hafa löngum verið taldir mikilvægar stofnanir til að efla heilsu og 

félagsþroska ungmenna. Á nítjándu öld kom fram hugtakið „school hygiene“ 

sem var notað til að lýsa vandamálum sem tengdust skólabyggingum og 

hreinlæti. Skólafólk áttaði sig á því að aðbúnaður hafði mikil áhrif á nám barna 

og tók það því að beita sér í þeim efnum. Árið 1927 var stofnað félag 

skólalækna í Bandaríkjunum og var skömmu síðar öðru fagfólki innan 

heilbrigðisvísindanna einnig boðin þátttaka vegna brennandi áhuga þess. Þetta 

er vísbending um að fagfólk hafi áttað sig á hversu öflugur staður skólinn var 

til að ná til barna og efla heilsu þeirra (Senior, Joyce og Batras, 2015).  

Um miðja 20. öld var farið að setja heilsufræði inn í námskrár skóla. 

Áherslan var á fræðslu og afmarkaða þætti varðandi heilsufar nemenda og ekki 

síst það sem þótti skaðlegt heilsu þeirra. Ekki var þó farið að setja heilbrigði á 

oddinn heldur var námsefnið haft sem hluti að öðru efni og aðeins kennt í 

skamman tíma. Nemendur voru óvirkir viðtakendur á námsefninu og lítið gert 

til þess að vinna ítarlega með efnið. Síðar hefur komið fram í rannsóknum að 

þessi nálgun skilar takmörkuðum árangri (Langford, 2015).  

 

Þáttaskil urðu síðar í heilsuvitund í skólastarfi með fyrstu alþjóðlegu 

ráðstefnunni um heilsueflingu á vegum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar 

sem fram fór í Ottawa í Kanada árið 1986. Afrakstur ráðstefnunnar var sáttmáli 

um heilsueflingu sem kallast Ottawa Charter for Health Promotion en þar er 

heilsuefling skilgreind sem ferli sem gerir fólki kleift að ná betri tökum á eigin 

heilbrigði. Með Ottawa sáttmálanum urðu þáttaskil í lýðheilsustefnumótun hjá 

WHO þar sem áherslan færðist frá hegðun einstaklinga yfir á áhrif félagslegra 

og umhverfisþátta á heilsu þeirra. Í því sambandi var farið að leita leiða hvernig 
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unnt væri að styrkja þá umhverfisþætti sem stuðli að heilsueflingu (WHO, 

1986). 

Þetta þýðir að heilsuefling á ekki að einskorðast við heilbrigðiskerfið heldur 

að ná til alls dagslegs lífs fólks hvar sem það er að finna og hvar sem það 

starfar, jafnt á vinnustöðum þeirra sem á heimilum þeirra. Því má segja að 

heilbrigði sé hvetjandi hugtak sem beini sjónum að mikilvægi 

einstaklingsbundinna og félagslegra bjargráða ekki síður en líkamlegrar getu 

og snúist um færni til að lifa hinu daglega lífi (Langford, 2015; WHO, 1986). 

 

Þessi áherslubreyting beinir því ekki lengur sjónum eingöngu að 

einstaklingum og fjöldanum og þeim markmiðum sem þeir þurfi að ná heldur 

einnig að þeim markmiðum sem þurfa að nást með breytingum á stofnunum, 

kerfum og umhverfinu öllu. Þess vegna skipta öll þau tækifæri máli sem gefast 

til að stuðla að aukinni heilsu innan viðkomandi samfélaga (South, og 

Woodall, 2011).  

 

Nú er farið að horfa á heilsu í skólum með heildstæðari hætti og notaðar 

aðferðir lýðheilsufræða í meira mæli til að vinna að heilsueflingu á þessum 

vettvangi. WHO hélt ráðstefnu í Skotlandi um heilsu í skólum sama ár og 

Ottawa sáttmálinn kom út en þar voru hugtökin „heilsueflandi skóli“ skilgreind 

í þrjá verklega þætti. Í fyrsta lagi var heilsufræðin færð inn í námskrár 

skólanna. Í öðru lagi var heilsuefling höfð hluti hinnar „leyndu“ námskrár. Með 

leyndu námskránni er vísað til ýmissa þátta í skólaumhverfinu sem ekki kæmu 

fram í skrifaðri námskrá. Má þar nefna ýmis viðhorf, viðteknar venjur, siði, 

sjónarmið, hegðunarreglur og samskiptamynstur sem mótar skólabrag. Og í 

þriðja lagi var tekið að vinna heilsueflandi starf með foreldrum og 

nærsamfélagi (Mannix-McNamara og Simovska, 2015). Þessi hugmyndafræði 

heilsueflandi skóla, sem samþykkt var í Skotlandi, er í anda heildrænnar 

nálgunar (e. whole school) og hefur verið að þróast í um þrjátíu ár. Sýnt hefur 

verið fram á með rannsóknum undanfarinna ára að þetta er árangursrík nálgun 

til að efla heilbrigði innan skóla (Langford o.fl., 2015; Weare, 2015). 

 

Árið 1992 hófst verkefnið European Network of Health Promoting Schools 

en þar var um að ræða samstarfsverkefni 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar, Evrópusambandsins og Evrópuráðsins 

og miðaði það að sömu þáttum og skilgreindir höfðu verið í Skotlandi. Fyrst í 
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stað voru ekki mörg ríki sem tóku þátt en nú í dag eru þau alls 43 innan Evrópu 

og kallast verkefnið nú Samstarf heilsueflandi skóla í Evrópu (Schools for 

Health in Europe  Network - SHE Network).  Miðað er að því að gera 

heilsueflingu innan skóla órjúfanlegan hluta mennta- og heilbrigðisstefnu 

Evrópuríkja svo að þeir stuðli að betri námsárangri og þroska. Verkefnið veitir 

vettvang fyrir fagaðila innan Evrópu til að hverja til heilsueflingar. Unnið er út 

frá jákvæðri skilgreiningu á heilsu og vellíðan og er sáttmáli Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barna (The UN Convention of the Rights of the Child) 

hafður þar að leiðarljósi (Embætti Landlæknis, 2013 og Young, St Leger og 

Buijs 2013). 

  

Ísland varð formlegur þátttakandi í Samstarfi heilsueflandi skóla í Evrópu 

árið 1999 en síðar hafa komið fram verkefnin Heilsueflandi framhaldsskóli 

árið 2009 og Heilsueflandi leikskóli árið 2012. Embætti landlæknis hefur 

umsjón með öllum þessum verkefnum. Árlega eru haldnir samráðsfundir 

Evrópulandanna þar sem Íslendingar eiga fulltrúa (Embætti Landlæknis, 

2015). 

  

Heilsueflandi framhaldsskólar er heildstætt forvarnar- og heilsueflandi 

verkefni og er  meginmarkmið þess að stuðla að enn betri heilsu nemenda og 

starfsfólks í framhaldsskólum. Aðaláhersla verkefnisins er á fjögur 

viðfangsefni, þ.e. næringu, hreyfingu, geðrækt og lífsstíl. Einungis eitt málefni 

er tekið fyrir á hverju ári en áður en farið er í viðfangsefnin er eitt ár tekið í 

undirbúningsvinnu. Reynt er að samtvinna verkefnið við annað starf í 

samfélaginu auk þess að styrkja bæði tengslin við foreldra og nærsamfélag. 

Allir hefðbundnir framhaldsskólar á landinu, alls 31 talsins, taka nú þátt í 

verkefninu. Fyrsti framhaldsskólinn til að taka þátt var Flensborgarskólinn í 

Hafnarfirði en það var árið 2009 og lauk hann lífsstílshluta verkefnisins í lok 

skólaárs vorið 2014. Næsta umferð var hafin þá um haustið og var þar á ný 

lögð áhersla á næringu. Flestir aðrir framhaldsskólar, nánar til tekið alls 24, 

komu að verkefninu árið 2010 og luku „fyrsta hringnum“ vorið 2015 en síðan 

hafa aðrir bæst við (Embætti landlæknis, 2015).  
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Hlutverk geðræktar í skólum 

 

Eins og fram hefur komið þá hefur heilsuefling í skólum verið iðkuð í þó 

nokkurn tíma. Þá hefur oftast verið lögð áhersla á líkamlega þátt heilsunnar 

eins og gildi hreyfingar, mataræði og skaðsemi tóbaks. Hins vegar hefur sá 

hluti sem snýr að geðheilsu verið minna áberandi í heilsueflingu skóla (Wei, 

Kutcher og Szumilas, 2011). Þegar síðan farið var að fjalla um geðheilsu var 

megináherslan á fræðslu til nemenda um áhættuþætti geðraskana og ýmis 

konar skaðsemi á heilsuna en þeir voru samt ekki hafðir virkir þátttakendur í 

þessum forvörnum. Kennsluaðferðinar byggðust því að mestu leyti á því að 

nemendur tækju bara á móti upplýsingum (Patton, Olsson og Toumbourou, 

2002) en gerðu síðan ekkert meir með þær. Í dag er stefnan hins vegar sú að 

miðla geðheilsu sem jákvæðu og opnu hugtaki þar sem nemendur eru hvattir 

til þátttöku og virkni í eigin heilsueflingu í samvinnu við kennara sína og 

skólaumhverfi. Áherslan er því ekki á að fræðast sem mest um ákveðnar 

geðraskanir heldur er sjálf heilsueflingin lýðræðislegt ferli sem hvetur og 

styður ungmennin til þátttöku og veitir þeim reynslu og innsæi á þeim lífsstíl 

sem leitt getur til betri geðheilsu (Buijs, 2009). 

 

Því er gleðilegt að eitt af verkefnum Heilsueflandi framhaldsskóla á vegum 

Embættis landlæknis skuli vera geðheilsa þar sem horft er heildstætt á 

viðfangefnið (Embætti landlæknis, 2012). Þetta er í samræmi við síðasta þing 

Samstarfs heilsueflandi skóla í Evrópu þar sem áréttað var hvað það væri 

mikilvægt að heilsuefling í skólum snúist ekki eingöngu um líkamlega heilsu 

heldur skipti andleg heilsa ekki síður máli (Odense Statement. Our ABC for 

Equity, Education and Health, 2013). 

Gegnum tíðina hafa líka heyrst raddir um að skóli eigi fyrst og fremst að 

snúast um bóklega menntun barna og ungmenna en ekki svo mikið geðheilsu 

þeirra. Þessum röddum fer sífellt fækkandi eftir því sem fleiri rannsóknir sýna 

að geðheilsa og vellíðan hafa sterk tengsl við vitsmunaþroska ungmenna í 

skólum og einnig líkamlega og félagslega heilsu þeirra en allt varir þetta fram 

á fullorðinsaldur (Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor og Schellinger, 2014; 

NICE, 2009; Public Health England, 2014). Fram kom í rannsókn hjá Patton 

og félögum (2008) að ef geðrækt var hluti af skipulögðu námsefni nemenda þá 
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hækkuðu einkunnir marktækt á stöðluðum prófum. Þess vegna hafa skólar í 

vaxandi mæli komið sér upp viðbragðsáætlunum eða inngripum til að styrkja 

jákvæða geðheilsu nemenda í skólum en slík inngrip eru nefnd 

„óvitsmunabundin“ (e. non-cognitive) nálgun í kennslu. Þessi inngrip eru 

mismunandi eftir löndum og svæðum en í Bretlandi eru þau m.a. nefnd 

„félagsleg og tilfinningaleg tileinkun“ (e. social and emotional learning) og 

„félagslegar og tilfinningalegar hliðar náms“ (e. social and emotional aspects 

of learning (SEAL)). Í Bandaríkjunum kallast eitt inngripið hins vegar 

CASTEL og í Ástralíu er m.a. heitið MindMatters notað (Weare, 2015). 

 

Heildræn nálgun  

 

Sú aðferð sem helst hefur verð studd í rannsóknum byggir á heildrænni 

nálgun geðheilsueflingar í skólum. Þessi nálgun kom fyrst fram með 

heildstæðum hætti í hugmyndafræði WHO um Heilsueflandi skóla sem mótuð 

var í kjölfar Ottawa-sáttmálans um miðbik níunda áratugar síðustu aldar. Með 

henni var brugðist við breyttum viðhorfum til heilsueflingar og menntunar á 

grundvelli þeirrar þekkingar sem menn höfðu aflað sér á þeim margþættu 

áhrifavöldum sem móta heilsu og velferð hvers einstaklings. Fyrir vikið urðu 

þáttaskil í því hvernig farsælustu leiðirnar til árangurs voru metnar og hvers 

konar breytingar væru taldar þurfa að eiga sér stað. Allt leiddi þetta til nýrra 

tilgátna, kenninga og nálgana hvað það varðar hvernig móta eigi fræðslu um 

heilsueflingu og miðlun hennar (Stewart Brown, 2006; Weare, 2015).  

 

Með heildrænni nálgun er átt við fullri þátttöku allra sem að skólastarfi 

koma, þ.e. nemenda, foreldra, starfsfólks og annars nærumhverfis. Heildræn 

nálgun er því ekki eingöngu fræðsla frá kennara um geðheilbrigðismál inni í 

skólastofunni heldur nær hún til alls skólaumhverfisins og virkjar foreldra og 

aðra í nærsamfélaginu sem skipta máli fyrir velferð nemandans (Sigrún 

Daníelsdóttir, 2015). 
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Nálgunin er grundvölluð á kenningum á borð við vistfræðikenningu 

Bronfenbrenners um gagnvirkt samspil persónulegra og félaglegum þátta. Að 

mati Bronfenbrenners er velferð og þroski samspil margra umhverfisþátta 

(CDC, 2013). 

 

Oft er sagt að heildræn nálgun greinist í þrjá þætti. Sá fyrsti er 

skólaumhverfið og skólabragurinn, annar þátturinn er námsefnið og 

námsáherslur og sá þriðji tengsl skólastarfs við nærsamfélagið eða nánar til 

tekið sjálf samfélagstengslin (Clarke og Barry, 2015).  

 

Skólaumhverfið og skólabragurinn 

 

Fram hefur komið í heildstæðu fræðiyfirliti Jamals og félaga um heildrænar 

nálganir (2013) að félagsumhverfið í þeim skóla sem nemendur og starfsmenn 

hans verja stórum hluta af hverjum virkum degi í hefur áhrif á geðheilsu þeirra 

og líðan og hefur mikið um einbeitingu þeirra að segja. Velferð nemenda er 

m.a. komin undir því að tengsl þeirra við starfsmenn skólans séu góð og 

sömuleiðis að samskiptin milli nemenda séu eðlileg. Slíkt er forsenda þess að 

nemendur finni sig heima í skólanum og kunni vel við hann (Cemalcilar, 

2010). 

 

Skólabragurinn felst í þeim gildum, starfsháttum og viðhorfum sem 

einkennir hvern skóla. Heilbrigður skólabragur einkennist af félagslegu réttlæti 

og jöfnum tækifærum þar sem tekið er tillit til þess að fólk er ólíkt, þarfir þess 

eru mismunandi og það hvert og eitt býr við margvíslegar takmarkanir (Sigrún 

Daníelsdóttir, 2015). Skólabragurinn þarf að stuðla að öruggu umhverfi sem 

veitir nemendum hvatningu, styður þá og dregur fram hið jákvæða í fari þeirra 

og hæfileikum. 
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Námsefni og námsáherslur 

 

Nemendur þurfa að öðlast þekkingu og færni á helstu þáttum geðheilbrigðis 

með ekki aðeins formlegri kennslu heldur einnig óformlegri og verklegum 

viðfangsefnum sem tengjast geðrækt. Þannig geta nemendur lært af reynslunni, 

orðið færari í að greina vandamálin og brugðist rétt við þeim, m.a. með því að 

huga með skynsamlegum hætti að eigin heilsu og líðan og allra annarra í 

námunda við sig. Slíkt bætir hæglega námsárangur þeirra (Embætti landlæknis, 

2013).  

 

Geðheilsulæsi (e. mental health literacy) er inngrip sem hefur nýst vel við 

að efla geðheilbrigði framhaldsskólanema (Mcluckie, Kutcher, Wei og 

Weaver, 2014; Skre o.fl., 2013). Með inngripinu er verið að þjálfa nemendur 

og kenna þeim að öðlast og viðhalda góðri geðheilsu og skilja geðraskanir og 

meðferðir við þeim. Tekið er sérstaklega á hvers kyns stimplunum (e. stigma) 

sem tengjast geðröskunum, svo sem félagslegum stimplunum (e. public 

stigma) og sjálfsstimplunum (e. self stigma). Sömuleiðis er unnið með þær 

hindranir sem hamla því að fólk leiti sér hjálpar við geðvandamálum og 

geðröskunum (Wei, Hayden, Kutcher, Zygmut og McGrath, 2013) 

Ítrekað hefur komið fram í rannsóknum að ungt fólk er tregt að sækja sér 

aðstoðar við geðheilsuvanda. Margvíslegar ástæður hafa komið fram sem 

skýra þessa tilhneigingu hjá ungmennum en þar má nefna sjálfsfordóma sem 

leiða til þess að fólk ýmist forðast meðferðarúrræði eða segir skilið við þau, 

skortur á meðferðarúrræðum sem höfða til þess, veikt félagslegt tengslanet sem 

dregið getur úr því að fólk leiti sér hjálpar og lélegt geðheilsulæsi (Corrigan, 

Druss og Perlick, 2014; Yap, Reavley og Jorm, 2013).  

 

Samfélagstengsl 

 

Samfélagstengsl snúast annars vegar um sambandið milli skóla og 

fjölskyldna nemendanna og hins vegar sambandið milli skóla og helstu 

stofnana og félagssamtaka í nærsamfélaginu. Samráð og samvinna þessara 

aðila getur stuðlað að og styrkt geðheilsueflingu skólanna og veitt jafnt 
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nemendum sem starfsfólki þann stuðning sem þörf er á (Embætti landlæknis, 

2013). 

Til þess að heildræn nálgun í geðrækt nái fram að ganga þarf að takast vel 

til með innleiðinguna. Þar skipta skólastjórnendur gríðarlegu máli. 

Skólastjórnendur bera ábyrgð á stefnu og starfsháttum skólans og þurfa því að 

tryggja að hann stuðli sem best að andlegri og félagslegri líðan nemenda. Hvers 

kyns breytingar á skólastarfi þurfa að taka mið af þessu og miða að því að hlúa 

að tilfinningalegum og félagslegum styrkleikum nemenda til lengri tíma. 

(Clarke og Barry, 2015; Sigrún Daníelsdóttir, 2015). 
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Aðferð 

 

Markmiðið þessarar rannsóknar var að skoða reynslu og þekkingu  

stjórnenda af geðrækt í framhaldsskólum og skoða hvert væri hlutverk þeirra í 

geðheilsueflingu innan framhaldsskóla. Eigindleg aðferðafræði var notuð með 

nálgun grundaðar kenningar. Grunnurinn að grundaðri kenning var lagður um 

miðjan sjöunda áratuginn af Barney Glaser og Anslem Strauss en þróun hennar 

var byggð á þeim greinandi aðferðum sem þá tíðkuðust í eigindlegum 

rannsóknum. Grunduð kenning er algeng aðferð í eigindlegum rannsóknum þar 

sem hún samtvinnar með hagnýtum hætti fræðilega nálgun og fræðilega túlkun 

rannsakanda. Þess ber að geta að hér er ekki um sjálfstæða kenningu að ræða 

heldur það ferli sem notað er við að þróa kenningu út frá eigindlegri rannsókn 

(Hennink, Inge og Bailey, 2011). 

Í þessari rannsókn var gengið út frá aðferðum Kathy Charmaz (2006) en 

samkvæmt þeim felur gagnagreining með aðferðum grundaðrar kenningar í sér 

tvö þrep, opna kóðun og markvissa kóðun. Rannsóknarspurningin var: Hver er 

reynsla og þekking stjórnenda framhaldsskóla á geðrækt í framhaldsskskólum? 

Eigindleg aðferðarfræði er notuð þegar félagslegur veruleiki fólks er 

rannsakaður út frá þeim aðstæðum sem það býr við og þeim viðhorfum sem 

það hefur til þeirra. Rannsakandinn beinir sjónum að því hvernig fólkið kýs 

sjálft að lýsa aðstæðum sínum og er það hlutverk hans að vega og meta orð 

þess og túlka merkingu þeirra. Sú hætta er þó fyrir hendi að sú túlkun mótist 

alfarið af viðhorfum rannsakandans sjálfs og þarf hann því að gæta að eigin 

hlutdrægni og tryggja hlutlægni sem mest (Creswell, 2013). Engu að síður 

nýtist eigindleg aðferðafræði sérlega vel til að fá fram reynslu og þekkingu 

stjórnenda íslenskra framhaldsskóla við að stýra geðheilsueflingu í skólum í 

gegnum þeirra eigin frásögn. Þar sem lítið er til af íslenskum rannsóknum sem 

tengjast geðrækt í skólum varð eigindleg rannsóknaraðferð fyrir valinu í von 

um að með því næðist að draga fram greinargóða mynd af því geðræktarstarfi 

sem fram fer um þessar mundir á vegum skólastjórnenda. 

Í eigindlegum rannsóknum hafa verið settar fram ólíkar nálganir til dæmis 

etnógrafía, frásögurannsóknir, tilviksrannsóknir, fyrirbærafræði og grunduð 

kenning en þær hafa hver og ein sína eigin aðferðarfræði og eiga sér sögu og 

rætur í viðkomandi fræðigreinum (Creswell, 2013). Þar sem ræturnar og 

aðferðarfræðin er mismunandi á milli ólíkra nálgana geta áherslurnar verið 
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ólíkar en fyrir vikið er mikilvægt að rannsakendur viti muninn á þeim svo þeir 

geti tekið upplýsta ákvörðun um hvaða nálgun nýtist best.  

Í þessari rannsókn var stuðst við þekkingarfræðilegt sjónarhorn og 

aðferðarfræði Charmaz (2006) sem tengt hefur grundaða kenningu við 

mótunarhyggju (e. constructivism). Hún gerir ráð fyrir að veruleikinn tengist 

huganum og sé merking ekki uppgötvuð heldur áunnin. Ljóst er að fólk ávinnur 

sér mismunandi skilning á merkingu með mismunandi hætti, jafnvel þótt um 

sama fyrirbærið sé að ræða (Crotty, 1998). 

Þó svo að grunduð kenning beinist að því að uppgötva eða þróa nýjar 

kenningar úr rannsóknargögnum getur hún allt eins nýst til að dýpka skilning 

á því sem þegar er vitað í einhverjum mæli en ástæða er til að kanna nánar. 

Þannig getur grunduð kenning nýst til frekari greiningar á þeirri reynslu sem 

litið hefur verið framhjá til þessa eða er lítt sem ekkert könnuð (Crotty, 1998). 

Samkvæmt aðferðum Kathy Charmaz (2006) felur gagnagreining í sér að 

minnsta kosti tvö þrep. Í fyrsta lagi opna kóðun, þar sem gögn eru lesin 

gaumgæfilega, línu fyrir línu og leitað að hugtökum, þemum eða 

kóðunarflokkum. Í öðru lagi markvissa kóðun, þar sem gögnin eru lesin út frá 

einum kóðunarflokki eða þema sem fannst í opinni kóðun og leitað eftir 

tilteknum atriðum í gögnunum sem tengjast viðkomandi hugtaki eða þema. 

Þannig verður skýrara hvaða þemu eiga sér raunverulega stoð í gögnunum, 

hver eru meginþemu og hver undirþemu. 

 

Þátttakendur  

 

Úrtakið var tilgangsúrtak sem þýðir að viðmælendur búa yfir þeim 

eiginleikum sem leitað var eftir, eins og hæfir markmiði eða tilgangi 

rannsóknarinnar (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Val á 

þátttakendum í rannsókn af þessu tagi byggist á því að þeir endurspegli það 

fyrirbæri sem rannsaka á og að þeir hafi eitthvað markvert fram að færa. 

Viðmælendur mínir voru allir starfandi skólastjórnendur í framhaldskólum 

landsins. Viðmiðið var að viðmælendurnir hefðu verið stjórnendur í minnst 

fimm ár, þar sem þá hefðu þeir flestir öðlast næga reynslu til að getað fjallað 

um efnið. Viðmælendur komu bæði úr skólum innan og utan 

höfuðborgarsvæðisins sem og hefðbundnum bóknámsskólum og skólum sem 
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bjóða upp á iðnnám auk náms til stúdentsprófs. Tekin voru óstöðluð viðtöl við 

níu einstaklinga á vor- og haustmánuðum 2015 og tók hvert viðtal allt að 

klukkustund. Útbúinn var viðtalsrammi til að tryggja að þær upplýsingar kæmu 

fram, sem rannsakandinn hefði mestan áhuga á að viðmælendur ræddu um, en 

mikilvægi hans felst í afmörkun viðfangsefnis viðtala við rannsóknarefnið 

(Fylgiskjal 3) (Helga Jónsdóttir, 2013). Gætt var þess að hafa viðtalsrammann 

ekki of stífan til þess að hindra ekki viðmælendur í því að lýsa reynslu sinni og 

viðhorfum. Viðmælendur fengu allir að ráða hvar viðtölin færu fram. Allir 

völdu skólann sem þeir unnu við, lagt var upp úr því að skapa afslappað 

andrúmsloft og beita virkri hlustun. Viðmælendurnir voru á aldrinum 33–65 

ára, fjórar konur og fimm karlmenn. Meðalstjórnunarreynsla þeirra var 14 ár 

og hafði sá stjórnandi fimm ára reynslu sem styst hafði verið í starfi.  

 

Gagnagreining 

 

Við gagnaúrvinnsluna voru öll viðtölin níu skráð. Samhliða því var 

frumgreining hafin á gögnunum og athugasemdir skráðar varðandi allt sem 

kanna þyrfti nánar og taka fyrir í næstu viðtölum. Viðtölin voru tekin á árinu 

2015 og var leitast við að færa þau þegar í stað á prent að þeim hverju og einu 

loknu. Skráning hvers viðtals gat tekið einn til tvo daga, allt eftir lengd þeirra.  

Þegar öll viðtölin höfðu verið tekin og skráð nákvæmlega niður var komið 

að sjálfri greiningarvinnunni. Þar var gengið út frá grundaðri kenningu sem 

felst í skipulögðum vinnubrögðum og stöðugri greiningu gagna. Slík 

rannsóknaraðferð þykir sérlega gagnleg við úrvinnslu upplýsinga sem fengist 

hafa við gagnasöfnun með sveigjanlegum en kerfisbundnum 

viðmiðunarreglum á flokkun og greiningu eigindlegra gagna. Rannsakandinn 

ber þar saman með kerfisbundnum hætti upphaflegar rannsóknarhugmyndir 

sínar við allt það sem sjálf gögnin sýna. Hann leitast við að vera eins hlutlægur 

og kostur er og forðast að aðlaga gögnin að eigin hugmyndafræðilegum 

forsendum með túlkun sinni. Mikilvæg forsenda þess að það takist er að hann 

sé meðvitaður um það að hann er sjálfur mótaður af ákveðnu félagssögulegu 

umhverfi og háður þeim ramma (Bogdan og Biklen, 2007). 
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Fyrsta skrefið í sjálfu greiningarferlinu er að skilgreina gögnin og gera sér 

grein fyrir umfangi þeirra, eðli og inntaki (Charmaz, 2014). Slík vinnuaðferð 

nefnist kóðun. Öll gögnin eru merkt með þeim hætti að ljóst sé fyrir hvað þau  

standia. Kóðunin fer fram með ákveðnum þemaheitum og er tilgangurinn  að 

„sía gögnin‟, slík flokkun gerir rannsakandanum  kleift að bera þau hvert og 

eitt saman við aðra hluta gagnanna. 

Sjálf kóðunin er tvíþætt, fyrst opin en síðan markviss. Rannsakandinn hefur 

greiningu sína með opinni kóðun, þar sem hann fer yfir gögnin lið fyrir lið í 

leit að ákveðnum þemum sem síðan eru aðgreindir í efnisflokka. Með þessu er 

skipulagi komið á gögnin, þau einfölduð og dregið úr umfangi þeirra. Markviss 

kóðun hefst síðan þegar farið er aftur yfir öll gögnin með hliðsjón af þeim 

meginþemum sem greind höfðu verið með opinni kóðun. Þetta leiddi til þess 

að unnt var að draga fram þau meginþemu sem talin voru skipta máli fyrir 

sjálfa rannsóknina og greina þau. Til þess að tryggja betri skilning á reynslu og 

upplifun viðmælenda rannsóknarinnar voru gögnin ítrekað yfirfarin (Charmaz, 

2014). 

 

Siðferðileg álitamál  

 

Í eigindlegum rannsóknum koma oft upp siðferðileg álitamál, einkum þegar 

fjallað er um viðkvæm málefni (Lichtman, 2010). Reynt var eftir fremsta 

megni að fara eftir fjórum meginreglum siðfræðinnar, sem eru 

sjálfræðisreglan, skaðleysisreglan, velgjörðarreglan og að lokum 

réttlætisreglan en þær fjalla allar um að vernda þátttakendur í rannsókn svo 

þeir hljóti ekki skaða af (Sigurður Kristinsson, 2013). Viðfangsefnið er í eðli 

sínu viðkvæmt en snýr samt ekki beint að þeim persónulega heldur að 

ákveðnum þáttum kennarastarfsins. Allir viðmælendur mínir töldu mjög þarft 

að rannsaka geðrækt í framhaldsskólum og voru fúsir til þátttöku í þessari 

rannsókn. Eftir að vinnu við rannsóknina lýkur verður hljóðgögnum eytt en 

önnur gögn varðveitt hjá rannsakanda undir dulnefnum. Er þetta gert með 

samþykki viðmælenda. Rannsakandi tilkynnti rannsóknina til Persónuvernd 

(tilkynning nr. S7533 /2015) sjá viðauka. 
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Réttmæti og takmarkanir rannsóknarinnar 

 

Í eigindlegum rannsóknum skipta gæði alls rannsóknarferlisins höfuðmáli. 

Ég undirbjó rannsókn mína vel og hafði  ferlið sem skýrast með það fyrir 

augum að mæta þeim kröfum. Til að stuðla að réttmæti rannsóknarniðurstaðna 

fór ég m.a. þá leið, eins og Kvale og Brinkmann (2009) tala um, að spyrja nánar 

út í túlkanir viðmælenda þegar mér fannst þær óljósar. Einnig dró ég saman 

helstu þætti viðtalsins í lokin og bar þá undir viðmælendur til að fá staðfestingu 

þeirra og auka þar með réttmæti rannsóknarinnar. Í lok viðtalsins bað ég 

viðmælendur einnig að láta mér í té enn frekari vangaveltur sínar um efnið ef 

einhverjar væru. Ég reyndi að láta rödd viðmælenda koma eins skýrt fram og 

kostur var og notaði beinar tilvitnanir í rannsóknargögnin. Með því móti getur 

utanaðkomandi lesandi betur metið réttmæti rannsóknarinnar (Helga 

Jónsdóttir, 2013).  

Reynsla mín af því að hafa verið framhaldsskólakennari í yfir tuttugu ár 

nýttist vel í rannsóknarferlinu. Með þeirri þekkingu sem ég hef á efninu gat ég 

fylgt því vel eftir og haft á það ákveðna sýn sem aðilar lítt kunnugir 

skólaumhverfinu ættu kannski erfiðara með að greina. Að sama skapi gat mín 

reynsla gert það að verkum að ég hefði fyrirframgefnar skoðanir á efninu. Ég 

var vel meðvitaður um bakgrunn minn frá upphafi rannsóknarferlisins og tel 

að það minnki líkurnar á áhrifum á niðurstöðurnar (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). Ekki tel ég að hægt sé að draga mjög víðtækar ályktanir af eða alhæfa 

út frá rannsókn minni, þar sem eigindlegar rannsóknir eru  ekki þess eðlis. 

Hinsvegar fékkst með þessari rannsókn ákveðin innsýn í reynslu og viðhorf 

viðmælenda minna sem hægt er að nota til frekari rannsókna á þessum 

málaflokki. 
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Niðurstöður 

 

Leitast verður við að svara rannsóknarspurningunni: Hver er reynsla og 

þekking stjórnenda framhaldsskóla á geðrækt í framhaldsskskólum? Tekin 

voru viðtöl við níu stjórnendur framhaldsskóla. Þátttakendur voru á aldrinum 

42-65 ára. Áhersla var lögð á að skrásetja þá þætti sem viðmælendum mínum 

varð hvað mest tíðrætt um. Skoðanir viðmælendanna á ákveðnum þáttum voru 

ennfremur skrásettar. 

 

Niðurstöðunum var skipt í þrjá meginkafla sem byggja á meginþemum sem 

komu fram í viðtölunum, einnig verða undirþemu kynnt fyrir hvern 

meginkafla. Fyrst meginþemað er Geðrækt innan heilsueflandi 

framhaldsskóla. Undirþemu eru skólabragur, margvísleg geðræktarverkefni 

innan skóla, kennarar sem áhrifavaldar á geðheilsu, undirbúningur kennara að 

takast á við geðrækt í framhaldsskólum og að lokum hlutverk námsráðgjafa og 

sálfræðinga í geðrækt í framhaldsskólum. Annað meginþemað er Stjórnendur 

og geðrækt, þar eru undirþemun áskorun sem geðræktarstarf er fyrir 

stjórnendur og í hverju stuðningur skólastjórnenda við verkefnið Heilsuefland 

framhaldsskóli felst. Síðasta undirþemað er mótun heilsuhegðunar á 

unglingsaldri. Að lokum er meginþemað Upplifun stjórnenda af geðvanda 

nemenda, undirþemað þar er skýringar skólastjórnenda á auknum geðrænum 

vanda ungmenna í framhaldsskólum. 
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Tafla 1 : Megin- og undirþemu 

Meginþemu Undirþemu 

Geðrækt innan heilsueflandi 

framhaldsskóla 

• Skólabragurinn 

• Geðræktarverkefni og 
kennsla 

• Kennarar sem 
áhrifavaldar 

• Undirbúningur kennara 

• Hlutverk námsráðgjafa og 
sálfræðinga 

Stjórnendur og geðrækt • Áskorun fyrir stjórnendur 

• Stuðingur við verkefnið 

• Mótun heilsuhegðunar 

Upplifun stjórnenda af geðvanda 

nemenda 

• Ástæður fyrir geðrænum 

vanda 

 

 

Geðrækt innan heilsueflandi framhaldsskóla 

 

Allir viðmælendur mínir lýstu yfir mikilli ánægju með verkefni Embætti 

landlæknis Heilsueflandi framhaldsskóli. Fram kom að með verkefninu hafi 

verið sett mikill kraftur í geðræktarstarf í framhaldsskólum, þótt greinilega 

mætti setja meiri fjármuni í verkefnið og vinna þurfi að fá aðstoð við að vinna 

að heildaráætlun í geðræktarstarfi í skólum. Það kemur fram hjá Baldri að þar 

sem hans skóli var fyrsti framhaldsskólinn sem tók upp verkefnið 

Heilsueflandi skóli þá hafi farið mikil vinna til að byrja með að „bræða okkur 

sem unnum að þessu verkefni saman og finna flöt á verkefninu“. Það var m.a. 

rætt um nafnið á geðheilsuárinu og niðurstaðan var geðrækt, en eins og Baldur 

sagði: 
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Ég man að það voru ekkert allir sáttir við það nafn. Okkur hér í skólanum 

fannst mikilvægast að verkefnið myndi snúast um jákvæðan skólabrag og að 

efla þau jákvæðu tengsl sem eru í skólanum. Meðferð við geðrænum vanda var 

ekki það sem brann fyrst á okkur. En síðan kom núvitundarpælingin til 

sögunnar og hugmyndafræðin sem fylgir jákvæðu sálfræðinni og þá vorum við 

komin með fókusinn. 

 

Fríða talaði um að skólinn sem hún er stjórnandi við hafi farið að vinna enn 

meira að heilsueflingu innan skólans eftir að verkefnið kom til skjalanna, eins 

og hún sagði: 

 

Frá upphafi var tekin meðvituð ákvörðun um að reyna að láta verkefnið 

falla að því sem væri gert í skólanum. Nýta styrkleika skólans frekar en að 

þetta væri eitthvað átak sem væri engin forsenda fyrir eða saga um í skólanum. 

En verkefnið varð kannski til þess að það var farið að horfa markvissara á 

ákveðna þætti í heilsueflingu skólans. Athyglin beindist að hinni almennu 

lýðheilsu og hlutverki skólans í því, og ég held að það hafi verið mjög jákvætt. 

Fram kom hjá Baldri að með verkefninu Heilsueflandi framhaldsskóli hafi 

stjórnendur og starfsmenn farði að rýna með markvissari og ítarlegri hætti 

upplýsingar sem voru til staðar um líðan nemenda. Baldur sagði: “Við vorum 

leiðandi í þessu verkefni og höfðum sko ekki margar góðar fyrirmyndir 

erlendis frá.“ 

Reynsla Hrannars af verkefninu Heilsueflandi framhaldsskóli var að með 

verkefninu  styrktust stjórnendur í að koma í framkvæmd heilsueflandi 

aðgerðum og skapa stemmningu bæði meðal nemenda og starfsfólks skólans. 

Fram kom í máli Sigurlínu að það skipti miklu máli að verkefnið kæmi frá 

Embætti landlæknis. Hún sagði : „Það gefur þessu meiri vigt og þá sérstaklega 

að geðheilsan er innan Heilsueflandi framhaldsskóla“.  

Fram kom hjá Sigurlínu að hún finndi mikinn mun á síðustu árum, frá því 

sem áður var, að nemendur kölluðu eftir fræðslu um geðheilsu inn í skólana. 

Hún sagði: „Mér finnst alveg frábært að krakkanir séu orðnir meðvitaðir um 

geðheilsu og kalli eftir fræðslu um hana. Þetta er örugglega bara partur af sífellt 

opnari umræðu“. Sigurlína taldi að með þriggja ára framhaldsskóla minnkaði 

svigrúmið til slíks, því að þá þurfi að koma miklu námsefni til skila á  styttri 

tíma. 
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Skólabragurinn 

Fram kom í máli Baldurs að góður skólabragur væri gríðalega mikilvægur, 

hann sagði: 

 

Við viljum horfa til þess góða í skólastarfinu og efla það. Með því teljum 

við okkur geta náð niður mörgum af þeim neikvæðu þáttum sem nemendur 

standa frammi fyrir, ég nefni t.d. reykingar og hreyfingarleysi. Við fórum þá 

leið að hamra á því jákvæða, ýta undir jákvæða hugsun og hegðun. Þannig að 

við höfum verið meira á þeim nótum að búa til umhverfi sem vekur athygli á 

jákvæðri geðheilsu. Það er þessi skólabragur sem er svo gríðarlega mikilvægur. 

Þannig getum við bætt líðan okkar og annarra með lífsháttum okkar. Þetta er 

svona grunnhugsun mín í geðræktarmálum. 

 

Hér er ljóst að Baldur lítur mjög opið á geðrækt. Sama skoðun kemur líka 

fram hjá Fríðu en henni er mjög tíðrætt um skólabraginn og hvernig hann hefur 

áhrif á geðheilsu og vellíðan nemenda. Hún sagði: 

 

Við höldum t.d. söngsal reglulega, þar sem nemendur og starfsfólk kemur 

saman og syngur, við teljum að með honum byggist upp ákveðin eining. Við 

leggjum ennfremur upp úr því að bjóða hvert öðru góðan dag. 

 

Skólarnir voru með mismunandi leiðir til að ná að efla geðrækt innan 

skólastarfs. Baldur sagði:  

 

Ég held að geðrækt í skólum gangi mikið út á að búa til „mómentin“ í 

skólastarfi sem gefa okkur jákvæða tilfinningu og gera það að verkum að 

skólinn eigi ekki alltaf að vera álitinn eitthvað leiðinlegt fyrirbæri, heldur að 

það sé líka ánægjulegt að sinna námi. 

 

Geðræktarverkefni og kennsla 

Þegar stjórnendur voru inntir eftir því hvað hefði verið sett í forgang í 

geðræktarstarfi á geðræktarári skólanna lýstu flestir ákveðnum verkefnum sem 

hefði verið byrjað á eða verkefnum sem fyrir voru í skólanum en höfðu verið 

efld til að vinna með á geðræktarárinu. Einnig töluðu flestir um að efni tengt 
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geðrækt væri inni í lífsleikniáföngum skólanna. Það var mjög mismunandi eftir 

skólum hversu mikil áhersla á geðrækt var inni í lífsleikniáföngunum. 

Greinilegt var að fjölmörg efni eru til umfjöllunar í lífsleikni og því oft ekki 

mikill tími fyrir geðrækt eina og sér. Dæmi um þau efni sem eru til umfjöllunar 

í lífsleikni eru kynfræðsla, klámvæðingin, umhverfisfræðsla, kynjafræði og 

mannréttindi. 

Verkefnin sem stjórnendur nefndu í tengslum við geðræktarárið voru oft 

skipulögð í tengslum við ákveðna daga sem eru í skólunum til að brjóta upp 

hina hefðbundnu kennslu. Innan þessara daga var boðið upp á margvíslegar 

uppákomur sem tengjast geðrækt. Eins og kynningu á hugrænni 

atferlismeðferð, núvitund, jóga og hamingjunámskeið. 

Flestir stjórnendur lýstu því að hengd hafi verið upp skilaboð í anda 

geðræktar um allan skólann til þess að efla vitund um málaflokkinn. Sumir 

skólar höfðu notað geðorðin 10 sem gefin voru út af Embætti landlæknis en 

aðrir höfðu búið til sín eigin skilaboð í samvinnu við nemendur. Einnig kom 

fram að flestir skólar höfðu hengt upp gríðarstórt spjald sem gert var fyrir 

Heilsueflandi framhaldsskóla, þar sem komu fram upplýsingar um alla helstu 

aðila sem hægt væri að leita sér hjálpar hjá á Íslandi ef upp kæmu félagslegir 

og sálrænir erfiðleikar. Stjórnendur voru sammála um að þetta 

upplýsingaspjald væri gagnlegt fyrir ungmenni sem kannski vildu ekki spyrja 

beint um hjálp en gætu lesið hvar væri að best að leita sér hjálpar á spjaldinu. 

Í mörgum skólum voru uppákomur á geðræktarárinu þar sem allir 

starfsmenn skólans og nemendur tóku þátt í hópefli. Dæmi um slíkt eru t.d. að 

dansa saman, vinna að ýmisskonar þrautum og fleira sem eflir samkennd innan 

skólans. Tveir stjórnendur sem báðir stýrðu skólum með bekkjarkerfi töluðu 

um að með geðræktarárinu hafi verið haldin „bekkjarkeppni“ í skólanum þar 

sem hver bekkur vann saman að ýmsum verkefnum til að efla samheldni og 

„móral“ í bekkjunum. Fríða lýsti þessu með þessum orðum: 

 

Nemendur tóku þetta líka dálítið í sínar hendur og stofnuðu félag sem heitir 

bekkjarbikarinn þar sem hver bekkur aflaði stiga með því að gera allskonar 

saman, þetta voru svona jákvæðir atburðir. Það var aldrei skilyrði að allur 

bekkurinn tæki þátt, þannig að enginn upplifði að hann væri að eyðileggja fyrir 

hinum ef hann vildi ekki vera með. Þetta var svona eins og að fara út að borða 

saman, taka sjálfsmynd af sér með umsjónarkennaranum eða eitthvað slíkt sem 

efldi pínulítið bekkjarandann. 
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Í þremur skólum voru haldnir skólafundir þar sem geðheilsa ungmenna og 

leiðir til að bæta hana og efla voru í brennidepli. Þar komu fram margar tillögur 

sem unnið var frekar með, eins og Baldur sagði: „Svona verkefni gengur aldrei 

upp nema hafa nemendur sem virka þátttakendur. Annars eru þetta bara 

einhverjir fallegir stafir á blaði sem aldrei virka. Nemendur þurfa að hafa 

eignarhald á verkefninu“. 

 

Kennarar sem áhrifavaldar á geðheilsu  

Stjórnendur voru allir á því að kennarar væru þeir einstöku aðilar innan 

skólanna sem væru mestu áhrifavaldar nemenda þegar kæmi að geðrækt. 

Stjórnendur voru ennfremur sammála um að langstærstur hluti kennara 

hugsaði út í andlega heilsu nemenda sinna og vellíðan þeirra. Augljóst er að í 

kennarastarfinu felast mikil samskipti við nemendur og Hrannar orðaði þetta 

svo:  „Kennarar eru náttúrlega einna fyrstir í röðinni til að upplifa og sjá ef 

nemanda líður illa, hann er vansæll eða er ekki að dafna í skólanum“.  

Flestir stjórnendurnir töluðu um mikilvægi samskipta kennara og nemenda 

og að þau tengsl væru dýrmætust í að efla geðheilbrigði ungs fólk. María talaði 

um að allir þekki þá sögu að góður kennari hafi náð að skipta sköpum í lífi 

nemenda, en að sama skapi geti kennari sem ekki er starfi sínu vaxinn unnið 

mikinn skaða. Baldur var ekki í neinum vafa um mikilvægi samskipta kennara 

og nemenda þegar hann sagði : 

 

Sko, kennarinn leikur lykilhlutverk í þessum málum og samband kennarans 

við nemendur sína er algjört lykilatriði í mínum huga, enda hefur það komið í 

ljós í rannsóknum. Það að kennari láti sig nemendur sína varða á jákvæðan 

hátt, sé  hvetjandi og umgangist þá af virðingu. Auðvitað veit ég að þetta getur 

verið mikil áskorun, en kennari sem treystir sér ekki í það er ekki starfi sínu 

vaxinn. 

 

Sigurlína talaði um að kennarar væru fyrirmynd nemenda sinna og sagði: 

Mér finnst hlutverk kennara miklu stærra en þeir halda sjálfir. Það er alveg 

sama hvernig þeir bregðast við, þeir hafa alltaf áhrif. Þau (nemendur) líta upp 



59 

til kennarans, hann er í þeirri stöðu að hafa óskorað vald. Það er eins gott að 

fara vel með það. 

Hrannar talaði um að í dag geri fólk meiri kröfur til kennara þegar kemur 

að samskiptum en áður fyrr og hann sagði: „Ég man alveg eftir því að fyrir 15-

20 árum gátu kennarar látið reka nemendur úr hópnum hjá sér ef þeir voru 

ósáttir við hegðun þeirra, en í dag myndi það ekki ganga“. Sigurlína hafði skýra 

sýn á vellíðan nemenda og sagði: 

 

Ég veit að það eru ekki allir stjórnendur sammála mér þegar ég segi að 

númer eitt sé að nemandanum líði vel í skólanum og að samskipti hans við 

kennara sína séu góð. Númer tvö er síðan að hann læri ákveðin vinnubrögð 

sem hann getur notað í víðara samhengi síðar í lífinu og númer þrjú er að þau 

læri. Já, þá meina ég einhverja ákveðna námsgrein. 

 

Davíð talaði um að hugsunarháttur hans hefði breyst frá því hann byrjaði 

að kenna og væri allt öðruvísi í dag. Hann sagði:  

 

Ég hélt að kennslan væri fyrst og fremst fólgin í því að ég kæmi inn í 

bekkinn og kenndi mína námsgrein og það væri það sem skipti öllu máli. Í dag 

sé ég að samskiptin skipta mjög miklu máli. Það eru engir tveir einstaklingar 

eins, maður þarf alltaf að muna það. Ég reyni að passa mig rosalega á því að 

segja aldrei óvarlega hluti. Þannig að ég reyni alltaf að vera jákvæður og 

hvetjandi þegar ég er að kenna. 

Aðalsteinn tók í svipaðan streng þegar hann sagði: 

 

Ég held nefnilega að málið sé að þeir kennarar sem endast í þessu séu þeir 

sem hugsa um nemandann sem „heild“ og því líka svolítið að hugsa um að 

kenna honum ákveðin lífsviðhorf og gildi í lífinu. Þeir vita alveg að stór hluti 

af þeim fróðleik sem þeir bera á borð fyrir nemendur sína gleymist, en 

samskiptin gleymast ekki og þessvegna skipta þau svona gríðalega miklu máli. 

 

Erla benti á að það sé mismunandi hversu áræðnir kennarar séu til þess að 

stíga inn í persónulegt rými nemenda, en þeir komi oft til umsjónarkennara eða 

stjórnenda og segi frá áhyggjum sínum af tilteknum nemendum. Baldur talaði 

um að þótt kennarar séu flestallir af vilja gerðir til þess að styðja nemendur ef 

þeim líður illa, þá séu kennarar misnæmir á þarfir þeirra. Hér geta spilað inn í 
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einstaklingsmunur hjá kennurum en einnig benti María á að kröfurnar væru 

aðrar í dag, hún sagði: 

 

Þegar eldri kennararnir voru sjálfir í skóla, þá var líðan nemenda ekki svona 

ríkur partur af umræðunni eins og í dag. Auk þess er það líklegra að yngri 

kennarar hafi upplifað þessa hluti gegnum samnemendur sína. 

 

Fríða talaði um að hlutverk kennara hafi breyst, hún sagði: 

 

Það eru fæstir kennarar sem komast hjá því að setja sig að einhverju leyti 

inn í líðan nemenda. Auðvitað finnst stöku kennurum þetta íþyngjandi og tala 

jafnvel um að skólinn hafi breyst í heilbrigðisstofnun, sérstaklega ef vanlíðan 

hefur lagst í ákveðna hópa og þetta er fyrirferðarmikið. En mér finnst yfirleitt 

mjög gott að eiga við kennara og jafnvel þá sem tala nú hæst og eru svona 

strangir í viðhorfum. Ef maður þarf að leita til þeirra um einstaka nemanda, þá 

eru þeir nú oftast allir af vilja gerðir, líka þessir hörðu. 

 

Erla talaði um að kennarar hafi kallað eftir því á geðræktarári að fá fræðslu 

um helstu einkenni kvíða- og þunglyndisraskana. Hinsvegar kom fram hjá 

meira en helmingi viðmælanda að skólinn og kennarar væru ekki 

meðferðaraðilar. María sagði: 

 

Markmið okkar er að mennta og þroska unga fólkið sem kemur til okkar í 

skólann. Við erum náttúrlega ekki heilbrigðisstofnun, en við getum örugglega 

gert margt til þess að efla heilbrigði, t.d. stuðla að jákvæðum samskiptum og 

leiðbeina ungmennum. En ég lít ekki á okkur beint þannig að við séum 

einhverjir meðferðaraðilar, þótt við höfum þetta forvarna- og fræðsluhlutverk. 

 

Undirbúningur kennara 

Það kom fram að allir skólarnir höfðu á geðræktarárinu verið með námskeið 

og fyrirlestra þar sem horft var til geðheilsu og beint var sérstaklega að 

kennurum til efla þá í starfi. Sigurlína sagði: „Kennarar og aðrir starfsmenn 

þurfa ekkert síður á geðrækt að halda en nemendur, við erum oft örþreytt, 
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sérstaklega þegar alltaf þarf að spara í kerfinu, þá getur það reynt mikið á 

starfsþrekið“. 

María talaði um hversu margþætt kennarastarfið væri og fæli í sér miklar 

áskoranir. Hún sagði: 

 

Eins og kennarastarfið er yndislegt og ánægjulegt þegar það gengur vel og 

fólki líður vel þá getur það örugglega verið hræðilegt ef það gengur ekki vel. 

Ef fólk finnur sig vanmáttugt gagnvart hópunum sem það er að kenna. Það er 

líka oft hætt við kulnun í starfi eins og kennslu þar sem reynir svona mikið á 

samskipti og maður er alltaf að gefa af sér. 

 

Nokkrir skólar buðu upp á námskeið fyrir kennara til þess að þeir gætu betur 

áttað sig á einkennum geðrænna vandamála hjá nemendum. Erla sagði: 

Fæstir kennarar fengu í sínu kennaranámi svona fræðslu þannig að 

mikilvægt er að átta sig á helstu einkennum til þess að geta vísað áfram ef þeim 

þykir eitthvað óeðlilegt. Það er líka mikilvægt að fá frekari leiðsögn í að efla 

geðheilsu nemenda. 

 

Hlutverk námsráðgjafa og sálfræðinga  

Allir stjórnendur töluðu um að námsráðgjafar væru lykilmenn í geðrækt í 

skólum. Námsráðgjafar voru alltaf í stýrihópunum sem myndaðir voru til þess 

að vinna með geðræktarárið. Margir námsráðgjafar hafa síðan komið að 

námskeiðum sem höfðu forvarnagildi og voru í boði fyrir nemendur í tengslum 

við geðræktarárið. Þar má nefna námskeið eins og í núvitund, en einnig höfðu 

þeir komið inn í lífsleiknitímana með ýmiskonar geðræktarverkefni. 

Í þeim skólum þar sem sálfræðingar voru við störf unnu námsráðgjafarnir 

náið með þeim. Sálfræðingarnir voru til ráðgjafar fyrir námsráðgjafana með þá 

nemendur sem áttu hvað erfiðast og einnig tóku sálfræðingarnir suma af 

þessum nemendum í viðtöl. Fríða sagði: 

 

Það léttir mikið á námsráðgjöfunum að geta ráðfært sig við sálfræðing 

skólans. Það er líklegra að einhver úrlausn fáist í þessum þyngstu tilfellum. 

Tilfinningin að sitja uppi með einstakling sem kannski hefur liðið illa lengi er 

mjög vond. Og sálfræðingurinn er þá líka í sambandi við lækna á sjúkrahúsinu. 
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Þar sem enginn sálfræðingur var við skólann töluðu allir stjórnendur nema 

einn um að það væri mikil þörf á því að þeir kæmu að skólunum. Baldur sagði 

að sálfræðingur hefði verið ráðinn fyrir síðasta skólaár og starfsfólk skólans 

hefði talið að nemendur yrðu fyrst til að byrja með frekar feimnir við að nýta 

sér þjónustu hans, en strax var hann bókaður marga mánuði fram í tímann. 

Sigurlína hafði aðra sögu að segja: 

 

Við höfum reynt að hafa sálfræðing hér í skólanum en krakkarnir vilja 

frekar fara út í bæ. Við höfum aðgang að sálfræðingi sem við getum bent á, og 

ef það hafa verið miklir erfiðleikar, þá höfum við stundum borgað tímana. T.d. 

fyrir þá sem eru virkilega veikir. Það er mín reynsla að þeir veikustu vilja ekki 

að aðrir viti af því, þeir eru umburðarlyndir fyrir því að aðrir eigi erfitt en eiga 

bágt með að viðurkenna þetta með sjálfa sig. 

 

Yfirleitt voru sálfræðingarnir innan skólanna í frekar litlu starfshlutfalli og 

því þurfti að passa að stýra aðgenginu vel. Eins og Erla sagði: „Við höfum 

verið hörð á því hér að sálfræðingurinn sinnir ekki langtímameðferð. Ef hann 

gerði það, þá myndu kannski bara tíu nemendur blokkera allt, og enginn annar 

komast að“.  

 

 

Stjórnendur og geðrækt 

 

Hjá flestum stjórnendum kom það skýrt fram að þeir bæru meginábyrgð á 

verkefninu Heilsueflandi framhaldsskóli í sínum skóla, þótt allir skólarnir væru 

með stýrihópa, sem gengu undir mismunandi nöfnum eftir skólum, sem sæju 

um framkvæmdina á verkefninu. Baldur hafði skýra afstöðu og sagði að það 

væri ekki nóg að hann bæri ábyrgð á verkefninu heldur líka ætti hann að vera 

fyrirmynd: 

 

Til að mynda í næringarmálum og hreyfingu og öllum þessum hlutum. En 

fyrst og fremst þarf ég náttúrulega að skapa það andrúmsloft að fólk þori að 

vera til einsog það er, og vilji taka þátt í því að vinna að þessu verkefni með 
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mér. Ég geri þetta ekki einn, ég er með góðan hóp með mér. En eins og ég hef 

sagt í skólaslitaræðum við útskriftarnemendur mína – það er tímafrekt að 

breyta heiminum, en það er skemmtilegt. 

 

Fríða var á því að skólinn sem stofnun væri einn af hornsteinum lýðheilsu, 

þar sem þeim væri falið að vera með nær öll ungmenni landsins stóran hluta 

hvers einasta dags. Þar eru stjórnendur í forsvari þar sem þær bæru ábyrgð á 

skólastarfinu. Hún sagði: 

 

Ég held að það sé náttúrlega bara mjög mikilvægt að það sé einmitt horft á 

þessa lýðheilsu og hlutverk stjórnenda er fyrir það fyrsta að viðurkenna þetta 

hlutverk og ræða það og gagnvart kennurum, að þeir (stjórnendur) haldi þessu 

á lofti. En stjórnandi gerir ekkert einn hann þarf að hafa starfsfólkið með sér. 

En  það er ekki nóg að tala bara um þetta, heldur þarf að búa til aðstæður til að 

hægt sé að sinna þessu. En það er ekkert létt þar sem framhaldsskólarnir hafa 

verið að glíma við gríðarlegan niðurskurð. 

 

Fram kom hjá Stefáni sú skoðun að mikilvægt væri að stjórnendur ýti undir 

verkefnið Heilsueflandi framhaldsskóli með öllum ráðum, hann sagði: 

 

Maður reynir að hafa heildarmyndina þannig að kennarar og starfsmenn 

skólans skynji að þetta sé stefnan. Þetta sé það sem skólinn vill og þetta sé sú 

lína sem við vinnum eftir og er æskileg og kennarar séu hvattir til þess að fylgja 

henni. 

 

Áskorun fyrir stjórnendur 

Tveir stjórnendur töluðu um að þótt þeir væru hlynntir þessu verkefni og 

teldu það nauðsynlegt þá væri sótt að skólanum úr öllum áttum, því væri oft 

erfitt að vera stjórnandi í forsvari eins og Hrannar sagði: 

 

Það finnst bara öllum sjálfsagt að skólinn sjái um hin og þessi verkefni og 

ég veit að sumum kennurum þykir alveg nóg um. Á móti kemur að flestir átta 

sig á því hversu mikið samfélagsgerðin hefur breyst síðustu ár og skólinn er 
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orðinn miðpunkturinn. Því er ekkert skrýtið að allir vilji ná til ungmennanna í 

skólunum. Það mættu hinsvegar fylgja meiri peningar með þessum verkefnum. 

 

Baldri var tíðrætt um að hann væri stoltur af vinnu síns skóla í þessu 

verkefni og sagði að núna væri helsta áskorunin sú að koma hugmyndafræðinni 

inn í stefnumótunarferlið sem starfsmenn skólans væru að vinna að og hvernig 

heilsueflingin endurspeglaðist í skólanámsskránni. Baldur talaði um hversu 

mikilvægt væri að verkefni eins og þetta festist í sessi innan skólanna og sagði: 

 

Þetta var í upphafi fimm ára verkefnis og það eru ekkert mjög mörg verkefni 

sem hafa enst í fimm ár í skólum. Núna erum við komin upp í átta eða níu ár 

og við erum ennþá öflug. Núna erum við meira að hugsa um að gera þetta 

verkefni sjálfbært og já, gera eitthvað nýtt sem við höfum ekki gert áður. 

 

Stuðningur við verkefnið  

Allir stjórnendurnir sögðu að sá stuðningur sem þeir hafa fengið við 

undirbúning og innleiðingu á verkefninu frá Embætti landlæknis hafi verið 

góður og faglegur svo langt sem hann náði. Erla sagði:   

 

Það eru svo mörg verkefni sem stjórnendur og starfsmenn þurfa að sinna að 

það var gott að fá svona utanaðkomandi aðstoð við að efla krakkana á þessu 

geðræktarári. Við höfum ekki þessa sérfræðikunnáttu sem kom frá 

Landlæknisembættinu.  

 

Allir voru á því að stuðningurinn hefði mátt vera mun meiri þegar kom að 

mannafla og fjármögnun. Baldur greindi svo frá þegar hann var inntur eftir því 

hvernig stuðning hann hefði viljað hafa fengið: 

 

Núna eru allir framhaldsskólar í þessu verkefni. Það er búið að taka 

töluverðan hóp af grunnskólum og leikskólum landsins inn í þetta og núna er 

meira segja orðið til verkefnið Heilsueflandi samfélög. Eftir því sem mér skilst 

þá er þetta meira og minna á könnu sama mannsins og það gera sér allir grein 

fyrir því að það eru takmörk fyrir því hversu mikið er hægt að leggja á þann 

góða dreng. Ég er gríðarlega ánægður með hans störf. 
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Baldri og flestum öðrum stjórnendum fannst of litlu féi varið í verkefnið. 

Erla tók í sama streng og sagði: 

Ef vel ætti að vera þyrftum við að hafa manneskju í vinnu í skólanum við 

innleiðinguna,en það fylgja engir peningar þessu góða verkefni. Þessvegna 

höfum við ekki náð eins miklu flugi í þessu og við hefðum viljað, og það þykir 

mér miður. 

 

Hrannar talaði um að það hefði verið gott að fá meira námsefni upp í 

hendurnar frá Embætti landlæknis því að oft væru kennarar svo uppteknir að 

þeir hefðu ekki tíma til að vinna sérstakt efni fyrir verkefnið (Heilsueflandi 

framhaldsskóli). Einnig kom fram að stjórnendur úti á landsbyggðinni sögðu 

að það væru ekki eins mörg tækifæri til þess að vera í samstarfi og fá fræðslu 

eins og fyrir framhaldsskólana á höfuðborgarsvæðinu. Fríða sagði: 

„Ráðstefnurnar eru flestar fyrir sunnan og ýmisskonar fræðsla sem tilheyrir 

verkefninu. Það er dýrt og tímafrekt að senda kennara suður“. 

Stefán talaði um skammsýni menntamálayfirvalda og sagði:  

 

Ég held að það væri hægt að spara háar fjárhæðir fyrir heilbrigðis- og 

félagskerfið með því að eyða meiru í forvarnir og heilsueflingu í skólum. Það 

skortir að menn horfi á hlutina í stóra samhenginu. 

 

Mótun heilsuhegðunar  

Flestir stjórnendur lögðu áherslu á að framhaldsskólaaldurinn væri sá tími 

sem heilsuhegðun ungmenna væri að mótast hvað mest og því skipti miklu 

máli fyir lýðheilsu í landinu að skólinn væri með ákveðin verkefni til að stuðla 

að bættri heilsu nemenda. Fríða sagði: „Það er svo mikið að gerast á þessum 

árum sem getur haft svo ofboðslega varanleg áhrif. Og það á ekki síst við um 

þætti sem tengjast heilsunni“. Davíð talaði um unglingsárin sem mikilvægt 

tímabil líkams- og félagsþroska og sagði: 

 

Framhaldsskólaárin eru afskaplega mikilvæg í þroska unglingsins. Kannski 

má segja að hér sé fólk á síðasta líkamlega þroskasprettinum. Þetta eru mikil 
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mótunarár, bæði varðandi heilsu og hér tengjast menn jafnvel vináttuböndum 

fyrir lífstíð.  

 

María talaði um að frá því að hún byrjaði að starfa í skóla hafi hún séð 

miklar breytingar til bóta í heilsuhegðun ungs fólks og nefndi þar reykingar og 

áfengisdrykkju. Hún taldi skólann hafa leikið þar stórt hlutverk og þar séu 

stjórnendur í forystu að leiða það starf. Hún sagðist vera þess fullviss að eins 

væri hægt væri að nýta skólaumhverfi í því skyni að bæta geðheilsu ungs fólks. 

Í skóla er verið að vinna að sameiginlegum verkefnum og geðheilbrigði væri 

gott og þarft verkefni. 

Það kom ítrekað fram hjá flestum viðmælendum mínum að skólinn væri 

ekki heilbrigðisstofnun. Fríða sagði:  

 

Skólinn getur aldrei orðið, eða haft þetta heilsugæslu- eða 

meðferðarhlutverk. En auðvitað ber hann ábyrgð á því að sem flestum 

nemendum líði vel í skólanum. Það er hægt að nálgast það á ýmsan máta, hvað 

boðið er upp á í skólanum og það tengist vitaskuld menntunarhlutverkinu. 

  

Upplifun stjórnenda af geðvanda nemenda 

 

Helsta viðfangsefni þessa hluta er reynsla stjórnenda framhaldsskóla af 

geðheilsu og geðrænum vandamálum og þá sérstaklega með tilliti til 

geðheilsuvanda ungmenna í framhaldsskólum. Allir viðmælendur lögðu 

áherslu á hvað skólinn (sem stofnun) væri mikilvægur aðili til að efla geðheilsu 

allra ungmenna í skólum. Viðmælendur mínir töluðu skýrt um að 

framhaldsskólinn þyrfti að koma til móts við alla nemendur, líka þá sem eiga 

við geðheilsuvanda að stríða. 

 

Stjórnendur voru flestir á því að á síðustu árum hefðu þeir orðið varir við 

aukningu á geðrænum  vanda hjá nemendum. Hrannar tók einna dýpst í árinni 

og talaði um geðræn vandamál nemenda sem „stærstu ógnina sem steðjar að 

framhaldsskólanum í dag“. Fram kom hjá stjórnendum að vandinn kæmi m.a. 

fram í áhugaleysi fyrir náminu og brotthvarfi nemenda úr skóla. Kennarar yrðu 

varir við að sumum nemendum liði mjög illa í skólanum. Hinsvegar kom það 
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vel fram hjá stjórnendum að þeir teldu að stærstur hluti nemenda í dag væru 

lífsglaðir krakkar sem liði vel og næðu að blómstra á framhaldsskólaárunum. 

Fríða, sem hóf kennsluferil sinn snemma á síðasta áratug liðinnar aldar, lýsti 

þessu vel þegar hún sagði: 

 

Í aðra röndina finnst mér krakkarnir vera miklu meira drífandi, jákvæðari 

og svona frumlegri heldur en þegar ég byrjaði að kenna. Þau eiga auðveldara 

með að tjá sig – og þegar ég fer að bera þetta saman við þegar ég var í skóla þá 

er himinn og haf þarna á milli. Þannig að að sumu leyti eru þau ótrúlega hæf 

og fær og eru alveg eins og fiskar í vatni. En svo eru sumir nemendur að glíma 

við stórkostlega vanlíðan. Það er miklu meira um að nemendur hætti á miðri 

önn vegna geðrænna vandamála en áður fyrr. Ég man að nemendur hættu við 

annarskil en það var sjaldgæft að þeir hættu á miðri önn eins og þeir gera núna. 

 

Þegar ég spurði stjórnendur út í skilning þeirra á hugtökunum geðheilsa og 

geðheilbrigði þá ræddu allir þann geðræna vanda sem gæti steðjað að fólki. 

Þeir komu með lýsingar á algengum geðröskunum eins og kvíða og þunglyndi 

og sumir nefndu einnig þær aðstæður þegar einstaklingar væru svo veikir að 

þeir sæju ekki mun á raunveruleika og eigin hugmyndum. Tæplega helmingur 

viðmælanda minna talaði einnig um jákvæða geðheilsu og hvað fælist í henni. 

Aðalsteinn orðaði það svo þegar hann var að lýsa geðheilsu: 

 

Geðheilsa er held ég að vera í svona sæmilegu jafnvægi andlega, geta 

upplifað áreiti og lesið nokkuð rétt í þær, svona svipað og allir hinir, þú ert ekki 

að upplifa allt öðru vísi, þú móðgast ekki fram úr hófi. Geðheilsa er ekki að 

vera alltaf glaður eða ánægður heldur er geðheilsa að geta raunverulega litið á 

hluti með jafnaðargeði og tekist á við þá, já metið hlutina rétt. 

 

Stjórnendur höfðu áhyggjur af þeim nemendum sem ekki næðu að fóta sig 

í framhaldsskólanum, þar sem þessi aldurshópur ætti erfiðara með að fóta sig 

á vinnumarkaðinum nú í dag en áður fyrr. Hrannar sagði: 

Það er svo mikil hætta á félagslegri einangrun ef nemandi hættir í skóla. 

Félagsþroskinn skiptir svo miklu máli á þessum árum. Það er t.a.m. líklegra að 

krakkarnir leiðist út í allskonar áhættuhegðun eins og tölvufíkn. 
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Stefán var á þeirri skoðun að mörgum nemendum liði illa og sagði „ í 

rauninni hefur geðrænum vandamálum snarfjölgað allra síðustu ár“. 

Flestir stjórnendur töldu erfiðara og flóknara að átta sig á veikindum 

nemenda af sálrænum toga en líkamlegum. Þeir væru áþreifanlegri og ekki eins 

huglægir og andlegir sjúkdómar. Aðalsteinn sagði:  

 

Það kemur kannski til mín nemandi sem er þjakaður af kvíða og þá er 

vandamálið raunverulegt fyrir honum. Upplifun getur aldrei verið röng. 

Hinsvegar má benda honum á að hann er e.t.v. sá eini sem upplifir þetta svona. 

Kannski vegna þess að hann gerir of mikið úr hlutunum, en það breytir því ekki 

að hann upplifir þetta svona. Það mætti kannski segja við hann: Þér líður svona, 

en ef hinsvegar allir aðrir meta þetta á annan hátt þá þarftu kannski að velta því 

fyrir þér hvort þú ert að oftúlka aðstæðurnar. 

 

Erla hélt áfram á þessum nótum og sagði að framhaldsskólaaldurinn væri 

sá tími þegar ungmenni  væru að þroskast frá því að vera börn yfir í að vera 

ungar manneskjur. Því fylgdu oft margskonar áskoranir og á þeim aldri 

breyttist hlutverk foreldranna og jafningjahópurinn skipti mun meira máli en 

áður. Erla talaði um upplifun ungmenna af sorg og sagði: 

Á þessum tíma er kannski að koma upp fyrsta stóra ástarsorgin, þau geta 

verið að missa afa sína og ömmur og svo margt fleira. Flest ná að komast í 

gegnum þetta stóráfallalaust en síðan er maður líka að sjá krakka sem festast í 

þessum erfiðleikum og þróa með sér kvíða eða þunglyndi. Hér væri hægt að 

grípa enn betur inn í áður en vandinn verður mun stærri. 

 

Viðmælendur lögðu áherslu á að þeir legðu sig fram um að allir starfsmenn 

og nemendur skólans þyrftu að vanda sig í félagslegum samskiptum. Að í 

skólanum ætti fólki að líða vel og mikilvægt væri að þar ríkti virðing milli 

einstaklinga. María sagði: „Skólinn á að vera staður þar sem samskipti eru til 

fyrirmyndar“. Davíð talaði um að hann legði sig fram um að stuðla að 

jákvæðum samskiptum og að hann teldi starfsmenn skólans vera meðvitaða um 

að gera það líka. Síðan sagði hann: 

 

En auðvitað í svona stóru skólasamfélagi eins og hér, þá verða alltaf 

einhverjir árekstrar, það er svona núningur og síðan geta komið upp 
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leiðindaatvik þegar kennari er kannski óvæginn við nemendur. En langoftast 

náum við stjórnendur að miðla málum og allt leysist farsællega. 

 

Ástæður fyrir geðrænum vanda ungmenna 

Enginn stjórnandi vildi fullyrða neitt um ástæður þess að þeir yrðu meira 

varir við geðræn vandamál í skólum í dag en áður fyrr. Það var einkennandi að 

stjórnendur vildu vera mjög varkárir þegar þeir komu fram með hugsanlegar 

skýringar á breyttri líðan ungmenna síðustu árin. Fríða sagði: „Þegar ég byrjaði 

að kenna, þá var maður örugglega ekkert með augun opin fyrir þessu og þetta 

var ekki svona mikið í umræðunni“. 

Í dag hefur nær allur árgangurinn sem lýkur 10. bekk framhaldsskólanám 

og Hrannar sagði að kannski hefðu þeir einstaklingar sem voru að kljást við 

geðræn vandamál áður fyrr síður hafið framhaldsskólagöngu og þessvegna 

tæki fólk í dag meira eftir þessari vanlíðan í skólunum. Fríða sagði líka: „Núna 

er meiri áhersla á að halda þeim inní skólanum, meðan þeir sem voru haldnir 

þunglyndi og kvíða duttu út, voru bara annarra manna vandamál“. 

Einnig varð stjórnendum tíðrætt um að í dag væri samfélagið opnara fyrir 

málefnum sem voru áður tabú, eins og geðræn vandamál. Einnig að 

umburðarlyndi hefði aukist í samfélaginu og því væri auðveldara að koma fram 

með vanlíðan sína. Þrír stjórnendur nefndu að samfélagið hefði breyst mikið 

með tilkomu netsins og samfélagsmiðlanna. Aðalsteinn varpaði því fram að 

þessi nýja tækni gæti haft áhrif á geðheilsu ungmenna. Hann sagði:  

 

Nú er ég auðvitað enginn sérfræðingur í þessum málum, en ef ég bara met 

þetta út frá því sem ég sé í skólanum mínum dags daglega þá er 

samfélagsmiðlanotkun unglinga óhemju mikil. Þau eru endalaust að bera sig 

saman við aðra á þessum miðlum, og þegar maður er á þessum aldri eru margir 

svo viðkvæmir fyrir sjálfum sér, þannig að það getur auðveldlega þróast út frá 

þessu kvíði og þunglyndi. Ég held meira að segja að ég hafi lesið eitthvað um 

nýja íslenska rannsókn þar sem kvíði unglingsstúlkna er tengdur 

samfélagsmiðlanotkun. 

 

Það kom fram hjá viðmælendum að í dag væri auðveldara að fá ýmisskonar 

hjálp við geðrænum vanda. Fram komu vangaveltur um hvort það væri eitthvað 



70 

í nútíma samfélagsgerð sem gerði það að verkum að geðraskanir virtust 

algengari hjá ungmennum í dag. Davíð sagði: 

 

Menn þora orðið að opna sig betur en áður. Kannski var mönnum bara sagt 

að þegja og halda áfram og þeir bitu á jaxlinn. Kannski er þetta orðið meira 

uppi á borðinu. Menn þora að tjá sig og segja frá sinni líðan, sem er bara mjög 

gott. Ég tel að það sé af hinu góða að geta talað um þessi mál óhindrað og leitað 

sér hjálpar. 

 

Davíð lagði áherslu á að hann væri  enginn sérfræðingur í geðvandamálum 

barna og unglinga en áréttaði  að líðan ungmenna skipti miklu máli og hann 

sagði eða hélt áfram: 

 

Já, þannig að ég held að það skipti máli að í skólasamfélaginu sé litið á þetta 

sem bara hluta af lífinu. Þetta getur alltaf komið fyrir nánast hvern sem er hér 

í skólanum. Því er mikilvægt að við öll, stjórnendur, kennarar, starfsfólk og 

nemendur skólans vinni í þessari geðrækt þannig að fólki geti liðið vel. 

 

Þrír stjórnendur sem höfðu verið kennarar áður en þeir urðu stjórnendur 

töluðu um að þeir hefðu annað sjónarhorn á geðrænan vanda eftir að þeir urðu 

stjórnendur. En eins og Davíð sagði: „Kannski er þetta bara aukin umræða í 

dag en ég hallast nú samt að því að sem stjórnandi sjái maður betur 

heildarmyndina“.  

Fríða hélt áfram að ræða um sýn stjórnenda á geðrænan vanda nemenda: 

„Fyrstu árin sem kennari var ég lítið að spá í aðstæður nemenda og vanlíðan. 

Margir nemendur duttu bara út og maður var ekki nógu þroskaður eða 

reynslumikill til að nálgast þau spyrja þau út í þetta“. María sagði: 

 

Það sem kannski kom mér á óvart þegar ég fór í stjórnun hvað það er 

ofboðslega margt sem getur hrjáð þessa krakka. Þau eru stundum með svo 

mikinn bakpoka og búa við aðstæður sem eru fullkomlega óásættanlegar. Ekki 

misskilja mig, langflest búa við tiltölulega góðar aðstæður, en síðan eru 

krakkar sem búa við t.d.  veikindi í fjölskyldunni, neyslu foreldra, ósætti 

foreldra og þetta bitnar á þessum blessuðu börnum. 
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Það kom fram hjá flestum viðmælendum að verkefnin í tengslum við 

geðheilbrigði og geðrænan vanda hjá nemendum í skólunum þyrfti heilbrigðis-

, félags- og menntakerfið að vinna mun betur saman. Hrannar sagði: 

 

Ég held að það sé ákveðin vakning í gangi varðandi geðheilsu. Það er 

skrifuð hver blaðagreinin á fætur annarri og viðtölin þar sem einhver er að opna 

sig um sína geðheilsu og líka að segja frá ofbeldi eða einhverjum skertum 

lífsgæðum. Við skólamenn erum með allt unga fólkið í landinu og vonandi 

leiðir þetta til þess að skólinn sem stofnun fari að gera meira til þess að styrkja 

nemendur sína. Í staðinn fyrir að segja: „Við erum menntastofnun og það er 

einhver annar sem sér um líðan og heilsu.“ Við komumst ekki hjá því að vinna 

með þetta. Hvernig getum við gert betur? Við þurfum fleiri sérfræðinga í 

samstarf við okkur. Við þurfum greiðari boðleiðir til þeirra sem eiga vera í 

samstafi við okkur. Skýrari sýn og stefnumótun. 
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Umræður 

Markmiðið með rannsókninni var að skoða reynslu og þekkingu stjórnenda 

framhaldsskóla af geðrækt í framhaldsskólum. Rannsóknarspurningin sem 

lögð var til grundvallar er þessi: „Hver er reynsla og þekking stjórnenda 

framhaldsskólakennara á geðrækt í skólum?‟ Hér verða niðurstöður þessarar 

rannsóknar ræddar og þær metnar með hliðsjón af öðrum sambærilegum 

rannsóknum á sviði geðræktar í skólum. 

Helstu niðurstöður eru þær að viðmælendum fannst skólinn gegna 

mikilvægu hlutverki í því að efla geðheilsu allra þeirra ungmenna sem hann 

sækja og því væri brýn þörf á því að vinna með geðrækt í framhaldsskólum. 

Stjórnendur töldu geðrænan vanda hafi aukist á síðustu árum. Stjórnendur 

reyndust ánægðir með þann stuðning sem Embætti landlæknis hefði veitt með 

geðræktarhluta Heilsueflandi framhaldsskóla en þeir töldu að það þyrfti engu 

að síður að koma meiri fjárstuðningur og mannafli til að festa verkefnið í sessi 

innan skólanna. Til að ná betri árangri á þessu sviði geðforvarna og geðræktar 

þyftu heilbrigðiskerfið, félagskerfið og menntakerfið að vinna mun betur 

saman að mati þessara viðmælanda. 

 

Geðrækt sem hluti af Heilsueflandi 

framhaldsskóla  

 

Allir framhaldsskólar landsins taka þátt í verkefninu Heilsueflandi 

framhaldsskóli í samstarfi við Embætti landlæknis. Viðmælendur töldu að með 

tilkomu þessa geðræktarþema hafi færst nýr og aukinn kraftur í geðræktarstarf 

innan skólanna. Vitund um mikilvægi geðheilsu og geðræktar hafi aukist til 

muna en það hafi m.a. þýtt að farið hefur verið að afla með markvissari hætti 

gagna um líðan og geðheilsu nemenda. Í undirbúningi geðræktarársins lögðu 

stjórnendur m.a. áherslu á að vinna með geðheilsu nemenda og stuðla að 

frekari styrkingu geðheilbrigði þeirra með almennum aðgerðum eins og 

skólabrag og öðrum jákvæðum þáttum innan skólans. Fram kom hjá 
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viðmælendum að þessi aukna áhersla á jákvæðan skólabrag hafi styrkt 

nemendur í þeirri trú að þeir séu hluti af samfélagi og því geti þeir ekki 

skilgreint sig eingöngu sem einstaklinga. Þessi sýn hafi leitt til meira 

umburðarlyndis og samkenndar í skólasamfélaginu. 

Reyndar er geðrækt aðeins eitt þema af fjórum í verkefninu Heilsueflandi 

framhaldsskóli en hin eru næring, hreyfing og lífsstíll. Í heild býður verkefnið 

því upp á heildræna stefnu í málefnum forvarnar- og heilsueflingar sem 

framhaldsskólar geta samþætt starfi sínu og nýtt sem markvissa 

aðgerðaráætlun. 

Tamminen o.fl. (2016) hafa framkvæmt kerfisbundna greiningu á merkingu 

hugtakins geðrækt út frá opinberum gögnum og opinberri stefnumótun og 

hvernig það hafi þróast á síðustu árum. Þar kom í ljós að geðrækt er skýrt 

afmarkað hugtak sem oftast er tengt við jákvæða geðheilsu (e. positive mental 

health) og hafi sterka félagslega skírskotun. Með því er átt við að efla beri 

lýðræði, mannréttindi og jafnrétti og skapa þurfi nemendum öruggt umhverfi 

þar sem meginmarkmiðið sé að stuðla að heilbrigði og vellíðan. Áherslan á 

skólabrag innan íslenskra framhaldsskóla er því í samræmi við þessa 

skilgreiningu. 

Jákvæð geðheilsa hefur verið skilgreind af Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni 

sem vellíðan sem geri fólki kleift að nýta hæfileika sína, njóta sín í leik og 

starfi, leggja sitt af mörkum til samfélagsins og takast á við það álag sem fylgir 

samfélagslegri þátttöku (Herrman, Saxena og Moodie, 2005). Vinna með 

skólabrag er gott dæmi um eflingu jákvæðrar geðheilsu þar sem hún snýst um 

að stuðla að öryggi og vellíðan nemenda gegnum félagsleg samskipti á 

forsendum jafnt skráðra sem óskráðra grunngilda skólans. Hlúa ber að 

tilfinningalegum og félagslegum styrkleika nemenda í öllu skólastarfi til lengri 

tíma enda er lögð áhersla á það í Aðalnámskrá framhaldsskóla frá 2011 að 

öryggi og velferð nemenda verði best tryggð með starfsháttum sem einkennast 

af virðingu fyrir einstaklingnum. 

Fram kom hjá viðmælendum að það sé jafnan á framhaldsskólaárunum sem 

ungt fólki leggi grunninn að því hvernig það sinni heilsunni síðar á lífsleiðinni. 

Með geðræktarstarfi í skólum er horfið frá þeirri leið að leysa geðræn 

vandamál alfarið með meðferð fagaðila og þess í stað lögð áhersla á að stuðla 

að jákvæðri geðheilsu með víðtækum hætti með því að styrkja jákvæða 

sjálfsímynd nemendanna, félagsfærni þeirra, félagstengsl og þekkingu sem 

nýtist þeim við hin ýmsu verkefni og áskoranir í lífinu. Markmiðið er að 
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ungmennin nái að blómstra í umhverfi sínu. Sú nálgun sem snýr að því að 

styrkja einstaklinginn og það umhverfi sem hann býr við er nefnd æskilegur 

þroski ungmenna (e. positive youth development). Með slíkri nálgun er ekki 

litið á ungmennin sem samfélagslegt vandamál heldur sem auðlind sem beri að 

nýta (Taylor, Oberle, Durlak og Weissberg, 2017; McAllister, Knight og 

Withyman, 2017). 

Metcalf, Henley og Wilkin (2012) hafa gert kerfisbundna safngreiningu á 

íhlutunarrannsóknum og árangri á heilsueflingu meðal ungmenna en þar kom 

í ljós að ekki nægir að einblína á vandamálin til að ná árangri í heilsueflingu 

ungmenna heldur verði einnig að huga að þeim þáttum sem séu heilsueflandi 

án tillits til sjúkdóma eða raskana. 

Þótt allir viðmælendur hafi virkað áhugasamir um geðrækt í þeim skólum 

sem þeir stjórna, virtust áætlanir þeirra um geðrækt og geðforvarnir frekar 

ómótaðar. Engin viðmælandi talaði beinum orðum um hugmyndafræði eins og 

heildarskólanálgun sem er hluti af þeim ramma sem mikið er notaður í vinnu 

með heilsueflandi skóla. 

Í Evrópu hafa samtökin Schools for Health in Europe (SHE) verið leiðandi 

í að umbreyta skólaumhvefinu í vettvang fyrir heilsueflingu á grundvelli 

hugmyndafræði Ottawa-sáttmála Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar. Embætti 

landlæknis er aðili að SHE og hefur stuðst við efni og áætlanir frá samtökunum 

til að vinna að heilsueflingu í framhaldsskólum landsins. SHE byggir á 

heildarskólanálgun, en það þýðir að heilsuefling og forvarnir eru samofnar öllu 

skólasamfélaginu. Þessi nálgun nær ekki aðeins til sérstakra námsgreina heldur 

einnig til nærsamfélags hvers nemenda og hvers starfsmanns jafnt innan 

skólans sem utan en þeim er hverjum fyrir sig veitt tækifæri til að efla jákvæðan 

og heilbrigðan lífsstíl sinn. Allur þessi hugmyndafræðilegi rammi er kallaður 

heilsueflandi skóli (Turunen, Sormunen, Jourdan, von Seelen og Buijs, 2017). 

Rannsóknir Weares og Ninds (2011) sýna að heildarskólanálgun skila 

mestum árangri þegar skólinn vinnur markvisst með geðheilbrigði og vellíðan 

í formi forvarna og geðræktar. Innan heildstæðrar nálgunar er notast við 

íhlutunarferli Institute of Medicine (IOM) þar sem forvörnum er skipt upp í 

þrjú stig til að koma í veg fyrir geðraskanir. Fyrsta stig forvarna beinist að 

öllum nemendum án skilgreinds vanda, annað stigið beinist að áhættuhópum 

og þriðja stigið felst í ráðgjöf og meðferð til þeirra sem auðsýna einkenni 

geðraskana. Þessi þrjú stig byggja á því að verið sé að vinna með vanda eða 

vandamál sem steðji að nemendum (e. deficit or problem-focus). Árið 2009 
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bætti IOM svo við stigi á undan hinum þremur, en þar er um að ræða geðrækt 

sem sögð er ein af grundvallarforsendum geðheilbrigðis (O'Connell, Boat og 

Warner, 2009). 

Eining ríkir um það meðal fagfólks að aðgreina beri geðrækt frá 

geðforvörnum þar sem megináherslan sé á geðheilsu og vellíðan en ekki því 

að koma í veg fyrir geðraskanir. Að byggja upp skólabrag með jákvæðu 

skólaumhverfi er skýrt dæmi um geðrækt. Þá er horft til þess sem 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hefur haldið á lofti að geðheilsa einkennist ekki 

bara af skorti á geðrænum vanda (Miles o.fl., 2010). 

Fram kom hjá viðmælendum að það er misjafnt milli skóla hvernig staðið 

hefur verið að geðheilsufræðslu á geðræktarárinu. Þó svo að allir viðmælendur 

hafi fullyrt að fræðsla hafi verið í boði þegar geðræktarárið rann upp, virðist 

hún samt hafa verið frekar takmörkuð í flestum skólum og yfirleitt bundin við 

þemadaga eða einhvers konar uppákomur eða viðburði. Við slík tækifæri voru 

ýmsar hliðar geðræktar teknar fyrir eins og núvitundarnámskeið og verkefni til 

að efla samskipti og samheldni. Þegar geðfræðsla var höfð á dagskrá í kennslu 

var hún aðeins hluti af námsefni innan lífsleikni þar sem mörg önnur 

viðfangsefni eru sömuleiðis til umræða en fyrir vikið er veruleg hætta á að 

geðfræðsla fái þar of lítið pláss.  

Geðfræðsla flokkast því undir fyrsta stig forvarna í skólum og hefur reynst 

vel, ekki síst gagnvart þeim nemendum sem glíma við geðrænan vanda. Þetta 

þýðir að nemendur fá það rými sem þeir þurfa til að ræða geðheilbrigði og það 

við aðstæður þar sem slíkt er sjálfsagður hlutur. Mikilvægt er að nemendur geri 

sér grein fyrir því að það sé sjálfsagður hlutur að leita sér aðstoðar við 

geðrænum vanda og þeir viti hvert sé best að leita. Raunin er sú að það hefur 

reynst ungmennum með geðrænan vanda oft erfitt að leita sér hjálpar vegna 

stimplunar gagnvart geðröskunum (Wells, Barlow og Stewart-Brown, 2003). 

Reddy, Newman, De Thomas og Chun (2009) hafa bent á í rannsóknum 

sínum að fyrsta stigs forvarnir nægi ekki einar sér til að ná árangri í 

geðforvörnum og verði jafnvægi því að ríkja milli fyrsta stigs og þriðja stigs 

forvarna sem ætlaðar eru þeim nemendum sem sýna ákveðin einkenni 

geðrænna vandamála. Með slíku jafnvægi næst bestur árangur í að stuðla að 

geðheilsu og vinna gegn geðröskunum í skólum. 

Það kom fram hjá flestum viðmælendum rannsóknarinnar að námsráðgjafar 

skólanna sinni helst þriðja stigs forvörnum innan þeirra. Jafnframt kom fram 

að oft sé vandi nemenda það djúpstæður og flókinn að brýn þörf sé á fagaðilum 
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innan skólanna sem hafi þekkingu og reynslu af sálfræðimeðferð með ungu 

fólki. Einn viðmælandi leit reyndar svo á að væri ekki hlutverk skóla að bjóða 

upp á langtíma meðferð innan hans heldur væri það hlutverk meðferðaraðila 

að bjóða þar upp á styttra inngrip sem faglegur tengiliður skólans við þær 

heilbrigðis- og félagsstofnanir sem væru í nærsamfélagi hans. Þessar 

hugmyndir eru í anda þeirra sjónarmiða að stofnunum beri að vinna saman að 

velferð ungmenna en þar liggur beinast við að vísa til nýjustu aðgerðaráætlun 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar frá 2012-2020 þar sem kveðið er á um aukna 

samvinnu milli stofnana á sviði t.d. heilbrigðis, menntunar og félagsmála 

(WHO, 2013). 

Fram kom hjá viðmælendum að þó svo að mikil opnun hafi orðið um 

þennan málaflokk í samfélaginu síðustu misserin telji þeir kennara þurfa á enn 

frekari fræðslu að halda í tengslum við geðheilbrigði þar sem þeir væru svo 

miklir áhrifavaldar í lífi nemenda. Vandinn sé ekki síst sá að þegar kennarar 

stunduðu kennararnám sitt á sínum tíma hafi fræðsla um geðheilbrigðismál 

verið afar takmörkuð og því telji kennarar sig ekki nægilega undirbúna fyrir 

slíkt verkefni. 

Í rannsókn Askell-Williams og Cefais (2014) þar sem skoðuð var reynsla 

og viðhorf kennara til geðræktar í skólum kemur í ljós að þrátt fyrir að þeir líti 

svo á að þeir séu í lykilaðstöðu til að efla geðheilsu nemenda þá telji þeir sig 

ekki nægilega vel í stakk búna fyrir verkefnið þar sem þeir hafi ekki fengið 

menntun og leiðsögn í því. Einnig kemur fram í þessari rannsókn að það sé á 

ábyrgð menntamálayfirvalda að bjóða upp á nám og námskeið fyrir starfandi 

kennara í þessum nýja málaflokki og jafnframt að koma geðrækt inn í sjálft 

kennaranámið. Fram kemur í norskri rannsókn að kennarar finni fyrir miklu 

álagi og togstreitu í starfi í tengslum við þær kröfur og væntingar sem gerðar 

væru til þeirra í tengslum við geðrækt og geðforvarnir. Þeir telji sig oft ekki 

hafa nægan tíma til að sinna þessum málum ofan í allt annað sem þeir þurfi að 

vinna að í störfum sínum sem kennarar (Ekornes, 2017).  

 

Stjórnendur 

 

Sú skoðun kom fram hjá flestum þátttakendum í rannsókninni að það fælist 

í hlutverki stjórnenda að vera leiðtogar í heilsueflingarverkefnum í skólunum 
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og bæru þeir meginábyrgð á því að geðræktarstarf væri innleitt í stofnunina og 

yrði partur af starfsemi hennar. Um leið kom skýrt fram hjá þeim flestum að 

stjórnendur þyrftu að hafa starfsfólkið á bak við sig til að árangur næðist í 

heilsueflingu innan skólanna. 

Ábyrgð skólastjórnenda á heilsueflingu í skólum kemur skýrt fram í 

umfjöllun um heilbrigði og velferð í ritröð um grunnþætti menntunar sem 

Mennta- og menningarráðuneytið gaf út árið 2011 í tengslum við nýja 

aðalnámskrá fyrir leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. Þar er sett fram 

menntastefna þar sem heilbrigði og velferð er skilgreind sem einn af sex 

grunnþáttum menntunar. Þar segir „ ábyrgð og frumkvæði við innleiðingu 

grunnþáttanna hvíli á herðum skólastjórnenda í samvinnu við kennara og 

annað starfsfólk skóla. Þeir gegna forystuhlutverki í samvinnu við sitt fólk við 

að tryggja að grunnþættirnir endurspeglist í stefnu skólans og starfsháttum“ 

(Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013). Það 

sama gildir um geðræktarstarf í skólum. Það er á ábyrgð skólastjórnenda að 

tryggja að stefna og starfshættir skólans stuðli að andlegri og félagslegri 

vellíðan nemenda. 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á viðhorfi skólastjórnenda til 

heilsueflingar í skólum og reynslu þeirra af slíku en rannsókn sem unnin var af 

Persson og Haraldsson (2017), þar sem tekin voru djúpviðtöl við 13 

skólastjórnendur í Svíþjóð, leiddi í ljós mikilvægi skólastjórnenda í innleiðingu 

og sjálfbærni heilsueflandi aðgerða innan skólanna. Þetta þýðir að ef 

stjórnendur átta sig ekki á mikilvægi geðheilbrigðis innan skólanna og taki ekki 

virkan þátt í innleiðingarferlinu, verði stofnanirnar tæpast heilueflandi. Í 

þessari sömu rannsókn kemur fram að skólastjórnendur töldu það algjört 

grundvallaratriði að unnið væri eftir heilsueflingaáæltun sem mótuð hefði 

verið innan skólans og sem flestir í skólasamfélaginu hefðu komið að. Þessi 

áætlun þyrfti að taka mið af bæði skammtíma- og langtímamarkmiðum um 

heilueflingu. Skólastjórnendurnir tóku fram að stuðla þyrfti að geðheilbrigði 

allra nemenda en ekki bara þeirra sem hefðu sérþarfir og sögðu að nemendur 

þyrftu að vera virkir þátttakendur í ákvarðanatöku og aðgerðum í tengslum við 

heilsueflingu í skólum. Raddir þeirra þyrftu að heyrast og hlusta þyrfti á þær. 

Sömuleiðis nefndu stjórnendurnir mikilvægi þess að heilsuefling væri tengd 

við jákvæðar uppákomur eða skemmtanir innan skólans enda væri það 

nauðsynlegt fyrir félags- og tilfinningaþroska nemenda að njóta lífsins. 
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Hlýja og umhyggja sýnir nemendum að þeir skipta máli, á þá er hlustað og 

þeir eru hluti samfélagsins. Allt eru þetta forsendur þess að nemandanum langi 

til að leggja sitt af mörkum við námið og stuðla að eigin vellíðan.  

Skólastjórnendurnir töluðu líka um mikilvægi leiðtoga innan 

kennarahópsins sem hefði aflað sér sérþekkingar í heilsueflingu í skólum og 

væri með svo brennandi áhuga að það yrði öllum öðrum hvatning. Slíkir 

leiðtogar innan kennarhópins þyrftu að mynda stýrihóp um heilsueflingu með 

skólastjórnendum sem síðan yrði í góðu gagnvirku sambandi við aðra 

starfsmenn skólans (Persson og Haraldsson, 2017). 

Mikilvægi þess að virkja leiðtoga innan kennarahópins hefur verið staðfest 

í rannsóknum Rowlings og Samdals (2013) sem sýna að dreifð forystu (e. 

distributed leadership) samræmist best heilsueflandi skóla þar sem áherslan er 

á þátttöku, valdefling og gildi þess að leggja rækt við eigin heilsu og annarra. 

Enn er áherslan víðast hvar á forystu einhvers eins manns í þessum efnum sem 

þá tekur stöðu fyrirmyndar allra annarra starfsmanna og nemenda viðkomandi 

skóla en sé forystan höfð dreifð er leitast eftir samvinnu allra aðila innan 

skólans og tekið mið af fjölbreytileika hans. Dreifð forysta gengur út frá víðri 

skilgreiningu á heilsu og er litið svo á að unga fólkið þurfi sjálft að taka þátt í 

mótun hennar en skólinn veitir þeim það rými og þær aðstæður sem til þarf. 

Áður fyrr miðaði heilsufræðsla fyrst og fremst að því að miðla þekkingu á 

sjúkdómum og heilsusamlegum lífsstíl út frá þröngri skilgreiningu á heilsu og 

voru skólareglur í anda boða og banna settar sem skólastjórnendur áttu að 

tryggja að væri framfylgt á þeim forsendum.  

Skólareglur geta út af fyrir sig reynst gagnlegar en það er mikill munur á 

því að setja boð og bönn með skriflegum hætti og því að kennarar, nemendur 

og aðrir skólastarfsmenn setji sér eigin heilsustefnu af fúsum og frjálsum vilja. 

Samkvæmt gamla kerfinu getur fagfólk í heilsufræðum komið í skólana, gert 

grein fyrir sínum fræðum og síðan vikið á brott. Heilsueflandi skóli leitast hins 

vegar við að samþætta heilsueflingu öllu skólastarfinu með víðtækum hætti og 

finna leiðir til að skólin geti miðlað henni áfram til samfélagsins alls með 

jákvæðum og uppbyggilegum hætti. Þetta þýðir að heilsuefling innan skóla 

felst ekki síst í samvinnu við unga fólkið og að fá það til að taka sjálft 

frumkvæðið ekki aðeins innan sjálfs skólans heldur í samfélaginu öllu. 

Nemendurnir þurfa að átta sig á því að heilsuefling er ekki bara bundin við 

tilteknar kennslustundir heldur allt hið daglega líf (Turunen, Sormunen, 

Jourdan, von Seelen og Buijs, 2017). 
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Athygli vekur að flestir íslensku skólastjórnendurnir tóku það fram að þeir 

hefðu gjarnan viljað fá meiri stuðning frá Embætti landlæknis við 

innleiðinguna á verkefninu Heilseflandi framhaldsskóli. Fræðimenn á sviði 

heilsueflingar hafa greint á milli tvenns konar aðgerða til að efla almenna 

heilsu innan skóla, annars vegar aðgerðir að ofan (e. top-down) og hins vegar 

að neðan (e. bottom up). Aðgerðir að neðan einkennast af frumkvæði sem 

kemur innan úr skólanum sjálfum til þess að stuðla að frekari valdeflingu, 

sjálfstæði, lýðræði, jákvæðu sjálfsmati og starfsfærni meðal nemenda og 

skólastarfsmanna en sú hefur verið raunin í vaxandi mæli víða um Evrópu og 

Ástralíu. Aðgerðir að ofan einkennast hins vegar af því að utan að komandi 

aðilar eru fengnir til að hanna sérstök heilsueflingarverkefni þar sem sett eru 

nákvæm fyrirmæli um hvernig fylgja beri leiðbeiningum höfundanna (Clarke 

og Barry, 2015). Fram kemur í lýsingunni á verkefninu Heilsueflandi 

framhaldsskóli að markmiðið sé að gera framhaldsskólum það „kleift að marka 

sér skýra stefnu, skerpa á aðgerðaráætlunum og forvörnum og jafnframt mynda 

á hagnýtan hátt skýran ramma utan um þennan almenna málaflokk‟. Á þessu 

má sjá að Embætti landlæknis kýs að útfæra verkefnið á sem víðtækastan hátt 

með því að stuðla að sem mestri heilsueflingu að neðan án nákvæmra 

fyrirmæla. Greina má af samtölum við þátttakendur rannsóknarinnar að 

skólastjórnendurnir vilji í raun meiri stýringu að ofan á verkefninu og fá meira 

efni sem þegar hefði verið sérstaklega útbúið fyrir skólasamfélagið. Helstu 

ástæðurnar fyrir þessu ákalli er tíma- og fjárskortur innan skólanna. Þetta er 

nokkuð sem Embætti landlæknis ætti að skoða nánar og hvort hægt sé að styðja 

skólastjórnendur og starfsfólk skólanna betur.  

 

Viðmælendurnir nefndu að þótt þeir væru hlynntir verkefninu Heilsueflandi 

framhaldsskóli og teldu það nauðsynlegt þá væri það samt upplifun þeirra að 

sótt væri að skólunum úr mörgum áttum og oft væri erfitt að sinna öllum þeim 

kröfum sem til þeirra væru gerðar. Þessi upplifun viðmælendanna er í samræmi 

við norska rannsókn á viðhorfum skólastjórnenda til heilsueflingar í skólum 

þar sem fram kemur að menntakerfið hafi verið undir gríðarlegum þrýstingi á 

síðari áratugum að bæta einkunnir og afköst. Einnig kemur þar fram að margir 

skólastjórnendur og kennarar séu efins um að skólarnir standi nægilega vel að 

vígi til að hægt sé að beina sjónum ennfrekar að heilsueflingu og vellíðan 

nemenda (Tjomsland, Larsen,Viig og Wold, 2009). Engin slík viðhorf komu 

hins vegar fram hjá viðmælendum þessarar íslensku rannsóknar þar sem allir 
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reyndust stuðningsmenn þess að vinna með formlegum hætti að heilsueflingu 

innan skólanna. 

Viðmælendur kvörtuðu þó undan því að samvinnu skorti milli þeirra kerfa 

hér á landi sem vinni að velferð ungmenna og þá sérstaklega í tengslum við 

geðheilbrigði. Bent var á að til að ná árangri á þessu sviði þyftu 

heilbrigðiskerfið, félagskerfið og menntakerfið að vinna mun betur saman. 

Geðheilsa mótist að miklu leyti af því félagslega, efnahagslega og 

menningarlega umhverfi þar sem fólk lifir lífi sínu og því skipti sköpum að 

samstarf sé milli menntunar-, heilsu- og félagsgeirans á sviði geðheilsu í 

skólum svo hægt sé að vinna sem best að geðheilbrigði ungmenna. Þessi 

viðhorf viðmælenda samræmast því sem fram kemur í stefnu og aðgerðaáætlun 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar í Evrópu sem ber heitið Heilsa 2020 en hún 

leggur grunn að framtíðarsýn hennar til ársins 2020 og var samþykkt af öllum 

aðildalöndunum í Evrópu. Þar er hvatt til þess að innan sérhvers lands sé 

mörkuð stefna sem nái til sem flestra þátta samfélagsins og alveg sérstaklega 

á sviði heilbrigðis. Fram kemur að til þessa hafi mönnum hætt til að líta á 

menntun og heilbrigði sem aðskilda hluti en með samþættingu þess náist hins 

vegar fyrst sá árangur fyrir heilsueflingu ungmenna sem nú er vænst á 21. 

öldinni (WHO, 2012). Fram kemur í rannsókn hjá áströlskum 

skólahjúkrunarfræðingum að samstarf milli mismunandi kerfa sé veruleg 

áskorun en þar reyni helst á sjálfsaga, virðingu, samskiptafærni, 

samningatækni og jákvæða afstöðu til fjölbreytileika mannlífsins (Ryan og 

McAllister, 2017).  

 

Upplifun stjórnenda af geðvanda nemenda og 

úrræði  

 

Allir viðmælendur rannsóknarinnar lýstu því hversu mikilvægur skólinn 

væri fyrir eflingu geðheilsu ungmenna. Flestir voru jafnframt á því að 

geðheilsuvandi hefði aukist hjá nemendum síðustu árin en þeir nemendur væru 

þó fjölmargir sem stæðu sig gríðarlega vel. Þegar spurt var um helstu ástæður 

þessarar aukningar á geðheilsuvanda meðal nemenda reyndust viðmælendur 

þó upp til hópa varfærnir í yfirlýsingum.  
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Fram kom hjá viðmælendum að það þyrfti að gera betur í þessum 

málaflokki innan skólanna og tók einn svo djúpt í árina að segja 

geðheilsuvanda ungmenna „stærstu ógnina sem [steðji] að framhaldsskólanum 

í dag“. Þessar hugmyndir viðmælenda eru í samræmi við það sem fram kemur 

í skýrslu íslenska vinnuhópsins á vegum Embættis landlæknis um 

samstarfsverkefni um geðheilsu og vellíðan í Evrópu. Þar segir að það vanti 

skýran ramma um geðræktarstarf fyrir skóla landsins, bæði hvað varðar 

hvernig eigi að standa að því og hversu miklum tíma skuli varið í kennslu í 

sálfélagslegri færni (Sigrún Daníelsdóttir og Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, 

2016b). 

Enda þótt viðmælendur haldi því ýmsir hverjir fram að geðheilsuvandi hafi 

orðið mun sýnilegri í skólum á síðari árum er deilt um það hvort geðraskanir 

hafi þar færst í vöxt af sama skapi. Í skýrslu OECD (2011) er því haldið fram 

að fátt bendi til að alvarlegar geðraskanir hafi færst í vöxt en í nýrri skýrslu 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar kemur fram að vægari geðraskanir eins og 

kvíði og þunglyndi hjá ungmennum hafi aukist á síðari árum (WHO, 2017). 

Svipaðar vísbendingar eru hér á landi. Í nýjasta tölublaði Talnabrunns, sem er 

fréttabréf landlæknis um heilbrigðisupplýsingar segir “teikn eru á lofti um að 

andlegri heilsu ungmenna á Íslandi hafi hrakað á undanförnum árum” (Sigrún 

Daníelsdóttir, Védís Helga Eiríksdóttir og Salbjörg Bjarnadóttir, 2017). 

Ljóst er að það þarf að rannsaka þessar breytingar á geðheilsuvanda hjá 

ungu fólki mun frekar en ástæður þessarar þróunar eru óljósar. Má vera að 

breytingar á ýmsum gildum innan samfélagsins hafi þar sitt að segja, svo sem 

að geðræn vandamál séu ekki lengur talin skömm og leitað sé jákvæðra leiða 

til að taka á þeim. Aukin almenn þekking á heilbrigði og manneðlinu kann 

sömuleiðis að hafa þar áhrif en fólk gerir sér almennt betur grein fyrir 

fjölbreytileika mannlífsins og þeim vanda sem hver og einn getur staðið fyrir 

með einum eða öðrum hætti einhvern tímann á lífsleiðinni. Þá geta einnig 

breyttir lífshættir sem t.d. hafa áhrif á félagssamskipti ungs fólks mótað líðan 

þess, t.d. þær umræður sem það tekur þátt í samfélagsmiðlum á netinu eða með 

öðrum leiðum. Loks geta það verið gríðarleg viðbrigði fyrir ungt fólk að flytja 

að heiman vegna náms eða starfs en slíkt getur fylgt félagsleg einangrun 

(Patton og Borschmann, 2017; Boyce, 2017). 

Löngum hefur verið litið á unglingsárin sem tímabil ríkulegra ástríðna sem 

öllum sé hollt að takast á við en slíkt líði smám saman hjá með aldrinum. Fyrir 

vikið hafi tilfinningaleg og geðræn vandamál unglinga verið litin frekar 
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léttvægum augum en fjölmargar rannsóknir á síðari árum hafi í vaxandi mæli 

leitt mönnum það í ljós að unglingsárin eru meðal viðkvæmustu tímabila 

mannsævinnar og geti þau vandamál sem þar koma upp sett mark sitt á 

viðkomandi manneskjur til lífstíðar (Patton og Borschmann, 2017). 

Greinilegt var að viðmælendur höfðu áhyggjur af þeim nemendum sem ekki 

næðu að fóta sig í framhaldsskólanum sökum geðheilsubrests eða félagslegra 

vandamála. Viðmælendur veltu því m.a. fyrir sér hvort brothvarfsnemendur 

ættu erfiðara með að standa sig á vinnumarkaði. 

Í tímamótaskýrslu nefndar Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar um tengsl 

félagslegra áhrifavalda og heilsufars (e. Commission on Social Determinants 

of Health), sem unnin var undir forystu Englendingsins Sir Michaels Marmots, 

kemur fram að helstu áhrifaþættir heilsufars séu af félagslegum toga og hafi 

þeir sennilega mest að segja um þá byrði sem sjúkdómar og dauði valda í 

heiminum í dag en menntun sé meðal þess sem helst stuðli að bættri heilsu 

(WHO, 2008). 

Rannsókn Montez og Friedmans (2015) hefur staðfest að jákvæð tengsl séu 

milli bættrar menntunar og betri heilsu og vellíðan í gegnum allt lífið alls óháð 

því hverjar menningarlegar, pólitískar eða efnahagslegar aðstæður viðkomandi 

fólks eru. Menntun getur bætt heilsu með margvíslegum leiðum, svo sem með 

því að byggja upp stuðningsnet sem nýstist sem flestum og vekja viðkomandi 

einstaklinga til skilnings á því hvað þeir þurfi sjálfir að gera til að bæta eigin 

lífsstíl, hvernig þeir geti beitt sjálfa sig heilbrigðum aga og hvert þeir geti helst 

leitað til að sinna eigin heilsu bæði líkamlega og andlega. 

Til að mæta þeim geðheilsuvanda sem viðmælendur rannsóknarinnar segja 

að sé til staðar þarf að sinna almennri lýðheilsu þar sem lögð er rækt við 

geðheilbrigði allra ungmenna um leið og reynt er að fyrirbyggja með 

forvörnum þau geðrænu vandamál sem upp geta komið við ýmsar aðstæður en 

bjóða um leið upp á hagnýta meðferð fyrir hvern þann sem glímir við geðrænan 

vanda af mismunandi toga (Miles o.fl., 2010). Sennilega er besta ráðið til að 

draga sem mest úr geðheilbrigðisvanda til lengri tíma að leggja meiri áherslu 

á geðrækt innan skólanna með faglegum hætti en slíkt mun verða nemendum 

aðeins til góðs og þá ekki síst þeim sem eigi við geðræn vandamál að stríða. 
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Ályktanir og lokaorð 

Hér verður gerð grein fyrir notagildi rannsóknarinnar sérstaklega innan 

mennta- og heilbrigðisvísinda og lagðar fram tillögur um frekari rannsóknir á 

sviði geðheilbrigðismála innan framhaldsskóla 

 

Ályktanir 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þátttakendurnir, sem allir eru 

stjórnendur í íslenskum framhaldsskólum, eru afar jákvæðir í garð þeirrar 

geðræktarhugmyndafræði sem er hluti af verkefninu Heilsueflandi 

framhaldsskóla á vegum Embætti landlæknis. Greinilegt er að með 

geðræktarárinu, sem nefnt var svo innan framhaldsskólanna, hafa línur verið 

lagðar fyrir áframhaldandi vinnu innan þeirra í þessum efnum og má búast við 

að geðheilsa ungmenna verði þar framvegis sett á oddinn. Mörgum góðum 

geðræktarverkefnum hefur þegar verið heypt af stokkunum innan 

framhaldsskólanna undir forystu stjórnenda þeirra en mikil vinna er þó 

framundan við að innleiða gagnreyndar aðferðir sem byggja á rannsóknum á 

geðheilsu og vellíðan ungmenna. 

Að mati skólastjórnendanna sem tekin voru viðtöl við ber meira á 

geðrænum vandamálum innan skólanna í dag en áður með tilheyrandi 

vandkvæðum fyrir viðkomandi ungmenni í öllu þeirra starfi og lífi en það er í 

samræmi við niðurstöður annarra erlendra rannsókna á þessu sviði. Ástæða er 

þó til bjartsýni í ljósi þess hversu mikill áhugi skólastjórnenda er á 

áframhaldandi þróun geðheilsueflingar innan skólanna og hvernig þeir hafa nú 

þegar tekið á málunum. Það er ótvírætt hlutverk íslenskra skóla að stuðla að 

velferð og heilbrigði nemenda enda meðal grunnþátta menntunar. 

Stjórnvöld þurfa að móta skýra stefnu um hvernig efla megi geðrækt meðal 

ungmenna innan skólanna og forvarnir við þeim geðheilbrigðisvanda sem upp 

geta komið þar. Ljóst er að menntakerfið og heilbrigðiskerfið þurfa að vinna 

þar náið saman en ekki síður allar aðrar stofnanir samfélagsins sem málið varða 

og þeir mismunandi þjóðfélagshópar sem nemendur tilheyra. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna að stjórnendur framhaldsskólanna kalla eftir meiri og 

betri stuðning frá stjórnvöldum í formi fjármagns og mannafla til að efla 
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geðheilsu meðal nemenda. Með því væri hægt að auka þjálfun og fræðslu fyrir 

starfsfólk skólanna um geðheilsu og vellíðan en slíkt mun skila sér í bættri 

líðan nemenda, betri námsárangri og góðum árangri úti á vinnumarkaði. 

Jafnframt þyrfti að efla rannsóknir á sviði geðheilbrigðismála og nýta 

niðurstöðurnar í þágu nemenda og starfsmanna skólanna í formi almennrar 

fræðslu, forvarna og hagnýtrar geðræktar. 

 

Tillögur að framtíðarrannsóknum 

 

Þar sem innleiðing á geðræk í framhaldsskólum er flókið ferli þarf að 

rannsaka enn frekar hvernig stjórnendur þeirra geta best staðið að því og á 

hvers konar stuðningi þeir þurfa helst að halda við það vandasama starf. Kanna 

þarf hversu miklum tíma af framhaldsskólastarfi er varið í geðræktarstarf og 

hvernig kennslu í sálfélagslegri færni er þar háttað. Það þarf að huga að 

gagnsemi þess geðræktar- og forvarnarefnis sem er þegar í notkun við kennslu 

en of lítið er vitað um áhrif þess námsefnis hvað varðar geðræktarþætti eins og 

sálfélagslega færni. Þær rannsóknir sem fyrir liggja eru flestar erlendar og 

almennt eru rannsóknarsnið þeirra veik og eftirfylgd lítil sem engin. Ennfremur 

þarf að rannsaka hvernig best verði staðið að þjálfun og fræðslu starfsfólks í 

þessum efnum. Kanna þarf hvernig efla megi grunn- og símenntun kennara 

þannig að þeir verði betur í stakk búnir til að takast á við fjölþætt verkefni í 

tengslum við atferlislega, félagslega og tilfinningalega heilsu nemenda. 

Sömuleiðis þarf að rannsaka hvernig best verði staðið að tengslum milli 

menntakerfisins og heilbrigðiskerfisins þegar ungmenni þurfa á aðstoð vegna 

hegðunar- og tilfinningavanda. Við núverandi aðstæður virðist ekki vera 

næglega góð samvinna milli þessara tveggja kerfa og eru biðlistar langir og 

inngrip lítt skilvirk. Það segir sig sjálft að þessir hlutir verða að vera í lagi ef 

veita ber nemendum þá þjónustu sem þeir þurfa á að halda fyrir bætta geðheilsu 

og vellíðan. Slíkt er í þágu skólanna, þjóðfélagsins alls og viðkomandi 

nemenda. 
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Lokaorð  

 

Það er von rannsakandans að stjórnvöld skilgreini geðheilbrigðismál 

ungmenna sem forgangsatriði en jákvæð félagstengsl, farsæl þróun 

samfélagsins, almenn lífsgæði og félagslegt réttlæti er allt m.a. komið undir 

góðri geðheilsu. Einn helsti vettvangurinn til að ná til ungmenna er skólinn og 

þar skipta stjórnendur framhaldsskólanna lykilhlutverki. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar, sem hér hefur verið kynnt, sýna að stjórnendur íslenskra 

framhaldsskóla eru meðvitaðir um mikilvægi geðheilbrigðis ungmenna og 

sýna metnað í því að veita geðrækt forgöngu innan skólanna. Engu að síður 

þurfa stjórnvöld að tryggja framhaldsskólum landsins meira fjármagn og meiri 

mannafla til að festa heildræna geðheilsueflingu í sessi. M.a. þarf geðrækt að 

verða skyldufag og tryggja þarf að jafnt kennarar sem nemendur og foreldrar 

hafi vísan aðgang að faglegum ráðum sem stuðli að almennu geðheilbrigði. 
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Fylgiskjal 1 

Ágætu skólastjórnendur!                                                              

 

Undirritaður er framhaldsskólakennari sem er í meistaranámi á 

heilbrigðisvísindasviði við Háskólann á Akureyri og er þar að vinna að 

meistaraverkefni með áherslu á geðheilbrigðisfræði á þessu skólaári. 

Leiðbeinandi minn er dr. Gísli Kort Kristófersson lektor. 

 

Ég hef valið mér að skoða þá þætti sem helst skipta máli í geðrækt 

ungmenna í framhaldsskólum og þá sérstaklega hvert sé hlutverk 

skólastjórnenda í geðheilsueflingu. Rannsóknir benda til að viðhorf og 

starfshættir stjórnenda skipti miklu máli fyrir það hvernig geðrækt sé innleidd 

og henni viðhaldið. 

 

Tekið er mið af því að allir hefðbundnir framhaldsskólar á landinu taka nú 

þegar þátt í verkefni á vegum Embættis landlæknis sem nefnist Heilsueflandi 

framhaldsskólar en þar er geðrækt einn af fjórum áhersluþáttum þess. 

 

Til þess að afmarka verkefnið eru eftirfarandi rannsóknarspurningar settar 

fram. 

 

Meginrannsóknarspurningin er: 

 

Hver er reynsla stjórnenda framhaldsskóla af geðrækt í skólum og hvaða 

þekkingu hafa þeir á henni? 

 

Undirspurningar: 

 

Hvaða hugmyndir hafa stjórnendur um geðræktarstarf fyrir ungmenni í 

framhaldsskólum? 

 

Hvert er hlutverk skólans í geðrækt? 



112 

 

Þurfa stjórnendur og starfsmenn skóla á fræðslu og stuðningi að halda 

varðandi geðræktarstarf meðal nemenda? 

 

Rannsóknin felst í því að taka viðtöl við stjórnendur í nokkrum skólum og 

kanna hvað heimasíður þeirra segja um geðrækt. Hugmyndafræði 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar um heilsueflandi skóla, sem kallast heildræn 

nálgun (e. whole school) og notuð hefur verið víða um heim, verður nýtt til að 

greina geðræktarstarf skólanna. 

 

Ég óska því eftir leyfi ykkar til að fá að gera þessa rannsókn í skóla ykkar, 

þar sem hann lenti í úrtaki mínu. Ég býðst jafnframt til þess að gera 

stjórnendum og starfsfólki skólans grein fyrir niðurstöðum mínum þegar þær 

liggja fyrir. Þá verður þess gætt að virða nafnleynd skólans og annarra 

þátttakenda í rannsókninni. 

Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar undir númerinu 

S7533/2015. 
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Fylgiskjal 2 

Tilkynning til Persónuverndar 

 

Tilkynning um vinnslu persónuupplýsinga Númer   

S7533 

Er um að ræða nýja tilkynningu eða breytingu á eldri tilkynningu? Ný 

tilkynning 

Eldra tilkynninganúmer sé um breytta tilkynningu að ræða:  

Nafn Gunnar Árnason 

Nafn forsvarsmanns (s.s. forstjóra) ef ábyrgðaraðili er fyrirtæki/stofnun:  

Nafn þess sem fyllir tilkynninguna út: Gunnar Árnason 

Heimilisfang: Óðinsgötu 20 

Póstnúmer: 101 

Staður: Reykjavík 

Símanúmer tengiliðs: 6909937 

Titill verkefnis(ss. nafn á skrá eða heiti rannsóknar)  

Heildræn nálgun geðrækta (mental health promotion) í skólum 

Tilgangur vinnslunnar?  

Að kanna viðhorf, reynslu og framkvæmd geðræktar í framhaldsskólum. 

Hvaða upplýsingar verður unnið með?  

Viðtöl við 9 skólastjórnendur.Viðtöl við 10 skólastjórnendur. 

   

Hvert verða upplýsingarnar sóttar?  

Í viðtölum við stjórnendur 

Heimild(ir) til vinnslu persónuupplýsinga, sbr. 8. gr.  laga um persónuvernd 

og meðferð persónuupplýsinga 

 

samþykki hins skráða sbr. 1. tl. 

Verður unnið með viðkvæmar persónuupplýsingar, sbr 8. tl. 2. gr.  laganna? 

Nei 

Viðbótarskilyrði um vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga, sbr. 9. gr.  

laganna? 
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Frekari skýringar á þeim heimildum sem merkt er við hér að ofan (t.d. 

lagaákvæði eða ef byggt er á samþykki hins skráða skal hér greint frá efni 

samþykkisyfirlýsingar)  

Ef aflað er persónuupplýsinga frá öðrum en hinum skráða, hvernig er þá 

uppfyllt  

viðvörunarskylda gagnvart hinum skráða, sbr. 21. gr.  laganna 

 

Á ekki við 

Ef aflað er persónuupplýsinga frá hinum skráða sjálfum, hvernig er þá 

uppfyllt fræðsluskylda, sbr. 20. gr.  laganna 

 

Verður persónuupplýsingum safnað með notkun eftirlitsmyndavéla eða 

annars konar vöktunarbúnaðar? Nei 

Verða upplýsingarnar afhentar öðrum. Hverjum?  

neinei 

Verða upplýsingarnar fluttar úr landi? Nei 

Verða upplýsingarnar birtar á Netinu / Vefnum? Nei 

Hvaða öryggisráðstafanir verða 

viðhafðar ? Annað 

Ef annað. þá hvað?  

Geymt í læstum skáp 

Nafn og/eða stöðuheiti þess sem ber ábyrgð á framangreindum 

öryggisráðstöfunum  

Verður upplýsingunum/auðkennunum 

eytt og þá hvenær?  

Strax eftir að unnið hefur verið með viðtölin. 

Verður öðrum aðila (vinnsluaðila) með skriflegum samningi falin vinnsla 

upplýsinganna? Nei 

Nafn vinnsluaðila:  

Heimilisfang vinnsluaðila:  

Póstnúmer:  

Staður:  

Hverjar eru skyldur vinnsluaðila samkvæmt þessum samningi?  

Aðrar athugasemdir tilkynnanda: Ég er að vinna að meistararitgerð innan 

heilbrigðisdeildar Háskólans á Akureyri. 
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Tekin verða 9 viðtöl við jafnmarga stjórnendur framhaldsskóla og þeir 

beðnir að segja frá reynslu,viðhorfum og framkvæmd geðræktar í sínum skóla. 
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Fylgiskjal 3 

Viðtalsrammi 

 

Gætir þú sagt mér frá menntun þinni og reynslu. 

 

Hvert er hlutverk framhaldsskóla? 

 

Segðu mér frá starfi ykkar með verkefnið Heilsueflandi framhaldsskóli. 

 

Hvaða hugmyndir hefur þú sem stjórnandi um geðræktarstarf fyrir 

ungmenni í framhaldsskóla? 

 

Hver eru þín viðhorf og reynsla til geðrænna vandamála hjá nemendum? 

 

Hvert er hlutverk framhaldsskólans í geðrækt? 

 

Þurfa stjórnendur og starfsmenn framhaldsskóla á fræðslu að halda 

varðandi geðræktarstarf skólans? 

 

Vilt þú bæta einhverju við í lokin? 

 


