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Ágrip 

Markmið rannsóknarinnar var að afla vitneskju um hversu vel 

grunnskólakennarar eru í stakk búnir að koma auga á einkenni kvíðaraskana 

hjá nemendum, hvort þeir telji sig hafa fengið nægjanlega fræðslu um 

málefnið í sínu námi og getu þeirra og þekkingu á viðurkenndum aðferðum 

til að takast á við vandamálið. Kannað var hversu mikinn stuðning kennarar 

fá í þessum málaflokki bæði af hendi skólayfirvalda og hinnar opinberu 

skólastefnu „skóli án aðgreiningar“. Rannsóknaraðferðin var megindleg 

lýsandi þversniðsrannsókn þar sem spurningalisti var notaður til að afla 

gagna. Úrtakið var tilgangsúrtak. Þátttakendur voru 177 menntaðir 

grunnskólakennarar í sex grunnskólum á Íslandi. Svarhlutfall var 33% 

(n=58), 78% voru konur. 

Helstu niðurstöður voru þær að 95% þátttakenda töldu sig ekki fá 

nægjanlega fræðslu í kennaranáminu þegar kom að málefnum nemenda 

með kvíða/geðraskanir, 95% töldu að efla þyrfti fræðsluna og 81% töldu að 

þeir fengju ekki nægjanlegan stuðning né fræðslu af hendi skólayfirvalda 

um málefnið. Fram kom hjá 55% þátttakenda að skólastefnan „skóli án 

aðgreiningar“ var ekki talin vera að fullnægja þörfum nemenda með 

kvíða/geðraskanir. Niðurstöður sýndu að flestir þátttakendur höfðu litla eða 

enga þekkingu á markvissum kennsluúrræðum til nemenda með 

kvíða/geðraskanir. 

Brýnt er í ljósi niðurstaðna að auka fræðslu um kvíða/geðraskanir 

innan kennaranámsins og hjá skólayfirvöldum. Fyrsta skrefið til úrbóta er 

aukið og samstillt átak háskólanna og grunnskóla landsins í að auka fræðslu 

ásamt því að efla úrræði sem stuðla að aukinni geðrækt barna og ungmenna 

innan skólanna. 

Lykilhugtök: kvíðaraskanir barna og ungmenna, þekking 

grunnskólakennara,   kennsluúrræði gegn kvíðaröskunum.  

 





 

 

Abstract 

The main aim of this study was to gain knowledge of how well elementary 

school teachers can identify symptoms of anxiety disorder in children, whether 

they feel they have received sufficient education about this problem in their 

studies to become teachers and their knowledge of recognized methods to deal 

with this problem. Additionally, the extent of how much support is given to 

teachers in this field by both the school authorities and the public-school policy 

of „inclusive education“ was examined. The research method was descriptive 

cross-sectional with a convenience sample.  A questionnaire was used to gather 

data. Participants were 177 educated elementary school teachers from six 

primary schools in Iceland. Response rate was 33% (n = 58), of which 78% 

were women  

The main findings were that 95% of the participants did not find they had 

received adequate education regarding children with anxiety/mental disorders, 

95% felt that the education needed to be strengthened and 81% thought that 

they did not receive sufficient support or education from the school authorities 

regarding this matter. It was revealed that 55% of the participants thought that 

the school policy „inclusive education“ did not meet the needs of children with 

anxiety/mental disorders. Results showed that most respondents had little or 

no knowledge of teching methods, which have proven successful for children 

with anxiety disorders.  In the light of these results, it is vital to improve 

education about anxiety/mental disorders within the teacher education program 

and with the school authorities. The first step for improvement is to increase 

and coordinate the efforts of the universities and elementary schools in the 

country to increase education, as well as to reinforce resources that promote 

the increased mental health of children in schools. 

Keywords: anxiety disorders in childhood and adolescent, teachers 

knowledge, teaching methods against anxiety.        
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1. Inngangur 

Umræðan um geðheilsu fólks hefur lengi vel farið leynt í íslensku samfélagi og þeir sem glímt hafa við 

geðræn vandamál af einhverjum toga hafa veigrað sér við að tjá sig um þau þó þetta sé að breytast til 

batnaðar. Á síðustu tveimur áratugum hefur skilningur samfélagsins á geðsjúkdómum aukist samhliða 

aukinni umræðu og þekkingu fólks. Geðheilsa barna og ungmenna hefur einnig fengið meiri athygli 

samfélagsins enda brýnt að veita börnunum þann stuðning sem þau þurfa. Á síðustu árum hefur 

Heilbrgðisráðuneytið aukið fjárlög til Þroska- og hegðunarstöðvar Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins 

vegna aukningar á tilvísunum, meðal annars vegna kvíða og depurðar barna. Biðlistar hafa verið að lengjast 

jafnt og þétt síðustu þrjú árin og voru umsóknir komnar yfir 500 árið 2014 og hafa fjölgað umtalsvert á 

milli ára (ADHD samtökin, 2015) (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). 

Íslenska skólakerfið hefur ekki farið varhluta af öllum þeim breytingum sem átt hafa sér stað í 

samfélaginu. Grunnskólarnir starfa í dag undir yfirskriftinni "skóli án aðgreiningar" sem þýðir að nemendur 

með ólíkar hamlanir, ýmist líkamlegar og/ eða geðrænar geta sótt þar nám. Samkvæmt nýjustu PISA 

rannsókninni (Programme for Internation Student Assessment) frá árinu 2012 hefur staðan innan íslenskra 

grunnskóla versnað töluvert, einkum ef litið er til tíðni geðraskanna meðal barna (PISA, 2012). Samhliða 

þessari þróun koma fram auknar kröfur af hendi grunnskólakennara að hafa lágmarksþekkingu til að greina 

einkenni kvíða og þunglyndis hjá nemendum og þau kennsluúrræði sem henta þeim best. Til eru rannsóknir 

sem mælt hafa þekkingu grunnskólakennara á einkennum kvíða og þunglyndis meðal nemenda þeirra.  Í 

bandarískri megindlegri rannsókn Cunninghams og Suldo (2014) var þekking kennara á einkennum 

kvíðaraskana og þunglyndis könnuð í grunnskóla sem staðsettur er í Suðurríkjum Bandaríkjanna. Í úrtakinu 

voru 238 nemendur í fjórða og fimmta bekk og 26 umsjónarkennarar. Bæði nemendur og kennarar voru af 

báðum kynjum. Í niðurstöðum kom fram að 11% nemenda í úrtakinu höfðu áður fengið greiningu 

kvíðaröskunar eða þunglyndis án vitneskju umsjónarkennaranna. Í 50% tilvika gátu kennararnir greint 

einkenni þeirra nemenda sem greindir voru með þunglyndi og í 41% tilvika þeirra nemenda sem höfðu 

greiningu kvíðröskunar. Í lokaályktun höfunda rannsóknarinnar kemur fram að niðurstaðan sé með engu 

móti ásættanleg, að vísbendingar séu um að kennarar fari á mis við 50-60% nemenda sem greindir hafa 

verið annað hvort með kvíða eða þunglyndi. Því vanti faglegri umgjörð í skólakerfinu til að vinna betur á 

málefnum nemenda með geðraskanir (Cunningham og Suldo, 2014, bls. 237-250). Í framhaldinu má spyrja 

hvort hægt sé að ætlast til að kennarar hafi einhverja þekkingu er kemur að greiningu nemenda með 

geðraskanir?  Eiga þeir ekki fyrst og fremst að stunda það sem þeir eru sérfræðingar í, að miðla námsefni 
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til nemenda? Í megindlegri rannsókn Reinke, Stormont, Herman, Puri og Goel (2011) var leitast við að 

mæla þekkingu, reynslu og getu grunnskólakennara af báðum kynjum til að styðjast við nemendur með 

geðraskanir og hvort þeir hafi fengið nægjanlega þjálfun og kennsluúrræði að hálfu viðkomandi skóla. Í 

þýðinu voru 292 kennarar frá fimm skólum frá mismunandi fylkjum í Bandaríkjunum. Þetta voru yngri- og 

miðstigs kennarar bæði í þéttbýliskjörnum og dreifbýli. Helstu niðurstöður gáfu vísbendingar um að 

kennarar töldu sig ekki fá nægjanlega þjálfun né hefðu fullnægjandi reynslu til að taka á geðröskunum 

nemenda sinna. Þrátt fyrir þetta sögðust 75% þeirra hafa undanfarið ár kennt nemendum með geðraskanir 

af einhverjum toga.  Í ljós kom að 89% þátttakenda töldu sig sem kennara og skólayfirvöld axla mikla 

ábyrgð hvað varðaði velferð þeirra nemenda sem glíma við geðraskanir en þá sé mikilvægt að efla fræðslu 

og veita þeim betri utanaðkomandi stuðning. Þeir töldu mikilvægt að hafa sérfræðinga eins og 

skólasálfræðinga inn í hverjum skóla sem héldu utan um félagslega- og sálræna þætti þeirra nemenda sem 

glímdu við kvíða eða þunglyndi. Ályktun höfunda rannsóknarinnar er sú að mikilvægt sé að veita kennurum 

fræðslu og þjálfun um geðraskanir í sjálfu kennaranáminu (fræðsla um geðraskanir og kennsluaðferðir) 

ásamt því að veita markvissari og betri stuðning sérfræðinga innan skólanna (Reinke o.fl., 2011, bls. 1-13).  

Ljóst er að töluverðar þekkingar hefur verið aflað erlendis í gegnum vísindarannsóknir á þekkingu og 

getu grunnskólakennara á málefnum nemenda með geðraskanir. En hver er þekkingin á Íslandi? Hafa 

grunnskólakennarar nægjanlega kunnáttu og úrræði fyrir þennan hóp nemenda? Höfundur telur aðkallandi 

þörf vera fyrir hendi á því að kanna þetta efni frekar. Eftir hans bestu vitund, hefur könnun á  þessum efnum 

ekki verið framkvæmd innan grunnskóla á Íslandi. 

1.1 Markmið rannsóknar 

Markmið og tilgangur þessarar ritgerðar er að öðlast aukna þekkingu á kvíðaröskun barna. Einnig er 

markmiðið að fá  yfirsýn yfir stöðu þekkingar og úrræða hjá grunnskólakennurum með börn sem glíma við 

kvíðaraskanir. Skoðað er hvernig kennarar bera sig að í samskiptum við þennan nemendahóp, á hverju 

byggja kennarar kennsluaðferðir og hvort skólar hafi nægjanleg verkfæri og verkferla í kennsluháttum með 

þessum börnum.  
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1.2 Rannsóknarspurningar 

Til að leita svara við hversu vel búnir grunnskólakennarar eru að kenna nemendum með kvíðaraskanir og 

finna og nýta úrræði sem gætu hjálpað báðum aðilum var sett fram ein megin rannsóknarspurning ásamt 

fimm spurningum sem beindust hver og ein að ákveðnum þáttum þess efnis sem hér er til skoðunar:         

 

 Hversu vel er grunnskólakennari í stakk búinn til að kenna nemendum með kvíðaraskanir?          

- Telur hann sig hafa nægjanlega þekkingu á einkennum ólíkra kvíðaraskana? 

- Telur hann sig hafa fengið nægjanlega fræðslu um kvíðaraskanir barna og ungmenna í kennarnáminu? 

- Telur hann sig hafa kennsluúrræði fyrir börn og ungmenni með kvíðaraskanir? 

- Telur hann sig hafa þekkingu á notagildi viðurkenndra aðferða við kvíðaröskunum?  

- Telur hann sig fá nægjanlega ráðgjöf og stuðning af hendi skólastjórnenda er varðar kennslu barna með 

kvíðaraskanir? 
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2. Tegundir kvíðaraskana hjá börnum   

Í þessum kafla verður fjallað almennt um kvíðaraskanir ásamt einstökum röskunum innan þess flokks. Litið 

verður til skilgreininga kvíðaraskana út frá DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), 

fjallað verður um félags- og námslegar afleiðingar röskunarinnar ásamt algengi og kynjahlutfalli 

kvíðaraskana.   

2.1 Almennt um kvíðaraskanir 

Í daglegu lífi finnum við öll að einhverju marki fyrir kvíða þegar við þurfum að takast á við verkefni dagsins. 

Hvort sem við erum á leið til tannlæknis, fara í próf eða takast á við hluti sem við erum ekki nægjanlega 

örugg með. Þegar kvíðinn er hins vegar farinn að raska okkar daglega lífi er ekki lengur hægt að tala um 

„eðlilegan“ kvíða, hann er því orðinn að röskun. Kvíðaraskanir eiga sér líffræðilegar skýringar og tengjast 

virkni í framhluta enniðsblaðs í heila einstaklings. Þær myndast út frá flóknu samspili erfða og unhverfis 

en einstaklingsbundið er hvor þátturinn hefur meiri áhrif (Baldwin, Waldman og Allgulander, 2011, bls 

698). Samkvæmt American Psychiatric Association (APA) eru einkennin bæði andleg og líkamleg en 

mismunandi eftir kvíðaröskunum (Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5, 2013, bls. 

189-190).   

Kvíði er óttaviðbragð þar sem viðkomandi forðast ákveðin atferli eða athafnir. Helsti munur á 

hræðslu og kvíða er einkum falinn í að hræðsla er tilfinningalegt viðbragð við raunverulegri ógn en kvíði 

viðbragð við hugsanlegri ógn sem þarf endilega ekki að eiga sér stað (Diagnostic and statistical manual of 

mental disorders: DSM-5, 2013, bls. 189-190). Kvíðaraskanir tengjast því neikvæðri tilfinningalegri 

reynslu sem viðkomandi gengur illa að bæla niður þótt honum sé ljóst að þær eigi sér engar stoðir í 

raunveruleikanum (Carthy, Horesh, Apter og Gross, 2010, bls. 25).  

Almennt er talið að tíðni kvíðaraskana sé hærri meðal kvenfólks en hjá karlmönnum (Diagnostic 

and statistical manual of mental disorders: DSM-5, 2013, bls. 189). Meðal geðraskana eru kvíðaraskanir 

algengastar hjá börnum og unglingum en einkennin koma oftast fram í barnæsku. Ef ekki er brugðist skjótt 

við vandanum er hætt við því að einkenni verði þrálátari með tímanum (Diagnostic and statistical manual 

of mental disorders: DSM-5, 2013, bls. 189-190; Castellanos og Hunter, 1999, bls. 947).   

Skilgreining kvíðaraskana byggir á tveimur skilgreiningum. Önnur þeirra er DSM-5 

flokkunarkerfið (e. The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) en hitt er evrópska 

greiningarkerfið ICD-10 (e. International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems). Fagfólk í geðheilbrigðisþjónustunni víðsvegar um heiminn, þá einkum bandarískt, styðst við 

fyrrnefnda flokkunarkerfið. DSM-5 er með 15 yfirflokka ásamt undirflokkum sem inniheldur lýsingu á 
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geðsjúkdómum ásamt einkennum þeirra (American Psychiatric Association, e.d.).  Árið 2006 ályktaði 

bandaríska tímaritið Clinical Psychology Review að kvíðaraskanir væru meðal algengustu geðraskana hjá 

börnum og fullorðnum og vísbendingar eru um að vandinn hafi stækkað enn frekar (Cartwright-Hatton, 

McNicol og Doubleday, 2006, bls. 817). 

  

2.1.2 Félags- og námslegar afleiðingar 

Kvíðaraskanir hjá börnum geta haft verulega neikvæð áhrif á félags- og námslega framvindu barna og 

veldur þeim, jafnt og fjölskyldum þeirra vanlíðan (Carthy o.fl., 2010, bls. 24). Innan skólakerfisins þarf að 

fylgjast vel með líðan og námsframvindan barna en vísbendingar eru um að grunnskólabörn sem ekki eru 

viðurkennd af jafnöldrum sínum (Cowen, Pederson, Babigian, Isso og Trost, 1973) eru líklegri til að þróa 

með sér geðræna sjúkdóma síðar á ævinni. Að sama skapi hefur verið sýnt fram á tengsl (Ginsburg, Grover, 

Cord og Ialongo, 1998) á milli félagslegra vandkvæða í jafningjahópi og kvíðaraskana (Scharfstein, Alfano, 

Beidel og Wong, 2011, bls. 713). Börn með kvíða eiga það til að gleymast innan kennslustofunnar, oft á 

kostnað nemenda sem til dæmis hafa Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) og fá mikla athygli 

frá kennaranum. Áhyggjur og ótti þeirra barna sem kljást við kvíðaraskanir er sjaldnast sýnilegur og oft fer 

nánast ekkert fyrir þeim. Börn með kvíðaraskanir mæta oft illa í skóla vegna ótta og hræðslu við margvíslegt 

sem tengist skólastarfi og því er ekki óalgengt að þau eigi töluverða sögu um skólafjarvistir (Mychailyszyn, 

Méndez og Kendall, 2010, bls. 107). Ef ekki er brugðist skjótt við og meðferð veitt aukast kvíðaeinkenni 

sem leitt geta í framhaldinu til enn alvarlegri geðsjúkdóma eins og þunglyndis og misnotkunar vímuefna 

(Carthy o.fl., 2010, bls. 24). 

      Góð og uppbyggileg tengsl eru mikilvæg á milli barns og foreldra þess en aðstæður þeirra eru 

mismunandi út frá félagslegum og efnahagslegum þáttum. Margir félagslegir þættir geta ýtt undir 

kvíðaraskanir og má þar nefna lágar tekjur foreldra, lágt menntunarstig og ofbeldi inn á heimili (de la Barra, 

Vicente, Saldivia og Melipillan, 2014, bls. 1). Jafnframt geta uppeldislegar aðferðir ýtt undir kvíðaraskanir 

hjá börnum. Í einni rannsókn (Rapee, 2012) komu fram vísbendingar um að uppeldisaðferðir sem 

einkenndust af ofverndun eða ráðríki foreldra hefðu veruleg áhrif á þróun og viðhald kvíðaraskana meðal 

barna (Rapee, 2012, bls. 69-80; Settipani, O´Neil, Podell, Beidas og Kendall, 2013, bls. 9-10).  

         Til eru rannsóknir sem skoðað hafa tengsl á milli kvíðaraskana foreldra og barna. Lieberman og Öst 

(2016) framkvæmdu rannsókn í Svíþjóð þar sem heildarfjöldi þátttakenda var 185, 65 börn á aldrinum sjö-

18 ára (meðalaldur 11,8 ár), ásamt foreldrum þeirra, 63 mæður og 57 feður. Öll börnin höfðu greinst með 

einhverja tegund kvíðaröskunar og uppfylltu kvarða DSM-5. Í fyrstu fengu þau spurningalista til að svara 

en síðan voru þau tekin í viðtöl. Lagður var fyrir spurningalisti hjá foreldrum barnanna og kannað hvort 

þeir hefðu upplifað einkenni kvíðaröskunar eða annara geðraskana. Niðurstaða rannsóknarinnar leiddi í ljós 
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að lítil sem engin tengsl voru á milli kvíðaraskana barnanna og foreldra þeirra. Smávægileg tengsl mældust 

á milli eldri barnanna en engin hjá þeim yngri. Hins vegar komu fram vísbendingar um tengsl á milli mæðra, 

sem stöðugt upplifðu áhyggjur í lífinu, og kvíðaröskunar barna þeirra. Enginn merkjanlegur munur var á 

milli drengja og stúlkna. Helsta ályktun höfunda á þessum tengslum telja þeir hugsanlega stafa af meira 

ósjálfstæði þessara barna en annarra og verða því meira var við áhyggjur móður (Lieberman og Öst, 2016, 

bls. 598-606).     

Sjálfsvígshugleiðingar eru einn áhættuþáttur hjá börnum og unglingum með kvíðaraskanir. Á síðustu 20 

árum hafa í að minnsta kosti 30 rannsóknir sýnt fram á einhver tengsl á milli kvíðaraskana og 

sjálfsvígshugleiðinga meðal barna og unglinga. Hill, Castellanos og Pettit (2011) rannsökuðu földan allan 

af rannsóknum til að kanna betur hvort tengsl væru á milli kvíðaraskan ungmenna (breyta A) og 

sjálfsvígshugleiðinga (breyta B). Þeir lögðu fram fjórar tilgátur; (1) að sterk tengsl væru á milli breytu A 

og breytu B, (2) að breyta B tengdist frekar einhverri þriðju breytu, (3) að breyta A hefði mjög takmörkuð 

áhrif á breytu B, (4) að engin tengsl væru á milli breytu A og B. Niðurstöður rannsókna út frá tilgátu eitt 

bentu til þess að tengsl væru á milli breytu A og breytu B í þeim skilningi að börn með kvíðaröskun hafa 

sjálfsvígshugleiðingar. Engar vísbendingar voru hins vegar um tengsl við sjálfsvíg. Engin gögn gáfu 

vísbendingar í tilgátu tvö að tengsl væru við einhverja þriðju breytu en frekar mætti finna hana þegar um 

væri að ræða þunglyndi þar sem um væri að ræða neikvæðar og niðurbrjótandi hugsanir. Hvað snertir þriðju 

tilgátuna gáfu niðurstöður rannsókna misvísandi niðurstöður um hvort kvíðaraskanir ungmenna yllu 

tímabundnum sjálfsvígshugsunum eða til lengri tíma. Því var erfitt að koma með sterka ályktun í þessum 

lið. Út frá þeim gögnum sem rannsakendur studdust við gátu þeir staðið við fjórðu tilgátuna. Engar 

vísbendingar gáfu til kynna að engin tengsl væru á milli breytu A og B. Þeir vildu þó ekki vera afdráttalausir 

með niðurstöður og töldu frekari rannsóknir vanta svo hægt væri að álykta með nákvæmari hætti hvort 

engin tengsl væru þarna á milli (Hill o.fl., 2011, bls. 1133-1144).    

 

2.1.3 Tíðni  

Algengi kvíðaraskana meðal einstaklinga er mikið og innan flokks geðraskana eru kvíðaraskanir hvað 

algengastar. Í viðamikilli rannsókn sem framkvæmd var á landsvísu í Þýskalandi af hendi Jacobi og félaga 

(2004) komu fram áhugaverðar niðurstöður. Rannsóknin tók mið af greiningarkerfinu DSM-IV en í 

úrtakinu voru 4181 svarendur. Helstu niðurstöður voru þær að rétt tæp 14% einstaklinga á aldrinum 18-34 

ára skilgreindust yfir greiningarmörkum DSM-IV fyrir almennum kvíða. Töluverður munur var á milli 

kynja þar sem hlutfall karla var 9,2% á móti 19,8% hjá konum (Jacobi o.fl., 2004, bls. 5-9). Í  rannsókn sem 

Ahlen o.fl. framkvæmdu á börnum og unglingum sýndi að tíðni kvíða meðal barna fram að 16 ára aldri var 

um 9,9% og tíðni þunglyndis 9,5% (Ahlen o.fl., 2015, bls. 388). 
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Töluverður hörgull er á langtímarannsóknum um tíðni geðraskana, og þar á meðal kvíðaraskana,  

meðal ungmenna. Í langtímarannsókn Costello, Mustillo, Erkanli, Keeler og Angold (2003) var 

ungmennum (n=1420) á aldrinum 9-13 ára fylgt eftir þar til þau náðu 16 ára aldri. Stuðst var við 

greiningarkerfið DSM-IV. Þegar eftirfylgninni var lokið kom í ljós að 31% stúlkna og 42% drengja 

uppfylltu að minnsta kosti eina greiningu geðröskunar samkvæmt DSM-IV. Einkum jókst tíðni félagsfælni, 

flemtursröskunar, þunglyndis og áfengis/eiturlyfjafíknar á tímabilinu þar til þau náðu 16 ára aldri. Á sama 

tíma minnkaði hins vegar tíðni aðskilnaðarkvíða og ADHD. Þátttakendur sem áður höfðu sögu um 

geðraskanir voru þrisvar sinnum líklegri en þeir sem enga sögu höfðu að greinast með geðröskun af 

einhverjum toga. Þegar litið var til kynjanna kom í ljós að tíðnin var álíka há hjá báðum kynjum en samt 

hærri hjá stúlkum. Niðurstaða höfunda var sú að líkur þess að hafa einhverja skilgreinda geðröskun við 16 

ára aldur væri mun meiri en fyrri rannsóknir hefðu gefið til kynna (Costello o. fl., 2003, bls. 837-844).       

 

2.2 Almenn kvíðaröskun   

Almenn kvíðaröskun (e. generalized anxiety disorder) (GAD) er algeng innan flestra aldurshópa og skerðir 

verulega lífsgæði þeirra sem sjúkdóminn hafa. Þetta er langvarandi sjúkdómur sem getur leitt af sér 

samfélagslegan skaða eins og námsörðugleika, vinnutap og örorku. Börn með almenna kvíðaröskun eru í 

aukinni hættu á að fá þunglyndi síðar á æviskeiðinu (Alfano, Reynolds, Scott, Dhal og Mellman., 2013, bls. 

379).  Sjúkdómurinn er króniskur og því ná fæstir fullum bata eftir greiningu þótt góðir tímar komi inn á 

milli (Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5, 2013, bls. 223). Nokkrir þættir aðskilja 

almenna kvíðaröskun frá öðrum tegundum kvíðarsakana. 1) Umfang kvíðans er það verulegt að það truflar 

andlega og félagslega virkni viðkomandi einstaklings og hann nær ekki að víkja óttanum til hliðar þegar 

hann þarf að takast á við dagleg verkefni. 2) Áhyggjur viðkomandi eru nístandi og gegnsýrandi, áberandi 

og streituvaldandi og viðhaldast lengi. Því meira sem flækjustig einstaklingsins er varðandi fjármál, 

fjölskyldu og vinnu því meiri einkenni almennrar kvíðaröskana eiga sér stað. 3) Meðal fólks með almenna 

kvíðaröskun virðist daglegt líf einkennast mest af stöðugum áhyggjum og streitu tengt félagslegu athafnalífi 

viðkomandi (Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5 , 2013, bls. 222-223).    

          

2.2.1 Greiningarviðmið með notkun DSM-5 

A. Stjórnlaus kvíði og áhyggjur sem varir af og til í það minnsta sex mánuði og tengist einhverjum athöfnum 

eins og vinnu eða frammistöðu í skóla. 

B. Viðkomandi finnst erfitt að stjórna áhyggjunum. 
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C. Kvíðinn og áhyggjurnar hafa að minnsta kosti 3/6 einkenna þar sem þau hafa verið viðvarandi meira en 

nemur undanfarna sex mánuði . 

1. Eirðarleysi, einstaklingnum finnst hann vera kominn upp að vegg 

2. Ofþreyta við minnstu áreynslu 

3. Eiga erfitt með einbeitingu eða hugur tæmist alveg 

4. Spenna í vöðvum, vöðvabólga (einkum í öxlum) 

5. Svefntruflanir, erfitt að festa svefn, halda sér sofandi og ná góðri hvíld í svefni. 

D. Kvíðinn og áhyggjurnar eða líkamleg einkenni valda mikilli streitu og félagslegum hömlunum.  

E.  Almenna kvíðaröskunin tengist ekki misnotkun áfengis, eiturlyfja eða neyslu annarra lyfja. 

F. Almenna kvíðaröskunin er ekki betur útskýrð með öðrum geðsjúkdómum eins og ofsakvíða, félagsfælni, 

þráhyggjuröskun, árátturöskun, aðskilnaðarkvíða, lystarstoli, eða ranghugmyndum sem tengjast geðrofi     

(Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5, 2013, bls. 222). 

 

2.2.2 Félags- og námslegar afleiðingar  

Almenn kvíðaröskun (e. generalized anxiety) (GAD) getur skert lífsgæði barna bæði út frá sjónarmiðum 

félagslegra- og námslegra þátta. Stöðugur ótti leiðir til þess að viðkomandi bregst hægt eða illa við 

athöfnum dagslegs lífs. Áhyggjurnar taka orku og tíma frá einstaklingnum vegna þeirra einkenna sem 

sjúkdómnum fylgja.  Börn á skólaaldri með GAD eiga jafnan erfitt með að einbeita sér og óttast stöðugt að 

standa ekki undir þeim kröfum sem ætlast er til af þeim og hugsanlegum afleiðingum inn í framtíðina 

(Mychailyszyn o.fl., 2010, bls. 106-107). Fáar rannsóknir hafa verið gerðar þar sem könnuð eru áhrif tengsla 

barna með GAD og jafnaldra þeirra í skólakerfinu. Þó hefur ein slík rannsókn verið framkvæmd 

(Scharfstein o.fl., 2011) þar sem borin voru saman samskiptaeiginleikar á milli barna (6-13 ára) með GAD, 

félagskvíða (e. social anxiety) og barna án einkenna kvíðaraskana (e. no anxiety disorder) (NAD). Litið var 

einkum til breyta eins og „eiga besta vin“, „þátttaka í hópastarfi“ og „almenn félagsleg hæfni“ . Í niðurstöðu 

rannsóknarinnar kemur meðal annars fram að þótt sýnt hafi verið fram á að börn með almenna kvíðaröskun 

hafi heilt yfir átt færri vini en börn án kvíðaeinkenna var ekki hægt að sýna fram á afgerandi frávik í 

niðurstöðu rannsóknarinnar, þar sem einungis ein rannsókn hefur verið framkvæmd. Hins vegar var sýnt 

fram á að börn með félagskvíða stóðu mun verr félagslega og áttu erfitt með að mynda tengsl við aðra en 

börn án kvíðaeinkenna (Scharfstein o.fl., 2011, bls. 714). 

Í rannsókn um svefngæði barna með almenna kvíðaröskun (Alfano o. fl., 2013) kom í ljós að gæði svefns 

voru mun lakari hjá þeim en meðal viðviðmiðunarhóps barna sem ekki höfðu greinst með sjúkdóminn. Fyrir 

vikið áttu þau mun erfiðara með að vakna á morganna (Alfano o.fl., 2013, bls. 382).   
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2.2.3 Tíðni og kyn  

Meðal fullorðinna í Bandaríkjunum er algengi almennrar kvíðaröskunar um 2,9%. Hjá ungmennum er 

tíðnin í kringum 0,9% en hlutfallið eykst eftir því sem þau eldast. Í helmingi fleiri tilvika þjást konur af 

almennri kvíðaröskun en karlmenn. Tveir af þremur þeirra sem greinast eru kvenkyns (55-60%) (Diagnostic 

and statistical manual of mental disorders: DSM-5, 2013, bls. 223-224). Í skandinavískir rannsókn Munk-

Jorgensen og félaga (2006) um tíðni almennrar kvíðaröskunar í Noregi, Danmörku, Svíþjóð og Finnlandi, 

kom í ljós að hlutfall karlmanna var 4,1-6% en hjá konum 3,7-7,1% (Baldwin o.fl., 2011, bls. 697-698).  

 

2.3 Aðskilnaðarkvíði  

Aðskilnaðarkvíði (e. separation anxiety disorder) (SAD) er, samkvæmt  Castellanos og Hunter (1999) 

líklega algengasta kvíðaröskunin meðal barna. Flest börn ganga í gegnum eðlilegan aðskilnaðarkvíða frá 

10 mánaða aldri en hann eykst í kringum 18 mánaða aldur sem orsakast af óþoli við aðskilnað frá móður. 

Barnið bregst við með því að gráta, kalla og leita stöðugt að sínum nánustu, oftast móður. Þegar barnið nær 

fjögurra ára aldri sættir það sig betur við aðskilnaðinn og líður betur, einnig í návist annarra (til dæmis 

leikskólakennarar og jafnaldrar). Flest börn þroskast frá aðskilnaðarkvíðanum en eftir situr hópur barna 

sem þróar röskunina enn frekar með sér (Castellanos og Hunter, 1999, bls. 947). Greiningarkerfið DSM-5, 

sem hefur verið greint frá, varpar nýju ljósi á aðskilnaðarkvíða í þeim skilningi að líklega hefur fjöldi 

fullorðinna einstaklinga með röskunina verið vanmetinn þar sem margir þeirra voru greindir með aðrar 

geðraskanir svo sem almenna kvíðaröskun, ofsakvíða eða félagskvíða. Bent hefur verið á að með tilkomu 

DSM-5 verði líklega horft til þess að endurskoða þurfi í framtíðinni skilgreiningu kvíðaraskana bæði hvað 

varðar börn og fullorðna (Silove og Rees, 2014, bls. 98).    

 

2.3.1 Greiningarviðmið með notkun DSM-5 

A. Einstaklingur sem hefur mikinn ótta og kvíða vegna aðskilnaðar frá nánum ættingja þarf að minnsta 

kosti að uppfylla þrjú af eftirfarandi atriðum til að greinast með aðskilnaðarkvíða:   

1. Stöðugur ótti eða kvíði þegar viðkomandi fer að heiman. 

2. Stöðugar eða miklar áhyggjur af því að missa nána ættingja eða vegna hugsanlegs skaða sem þeir geta 

orðið fyrir, til dæmis veikindi, slys eða dauði.  

3.  Stöðugur eða mikil ótti vegna atburða sem ekki hafa átt sér stað, til dæmis að týnast, verða rændur, 

lenda í slysi eða veikjast sem í framhaldinu myndi þýða aðskilnað frá nánum ættingjum.  
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4. Stöðugur ótti við að yfirgefa heimili, fara í skólann, í vinnu eða á annan stað sem hefur í för með sér 

aðskilnað. 

5. Forðast eða spyrna gegn því að vera einn heima án nærveru foreldra eða annarra náinna ættingja. 

6. Forðast að dvelja næturlangt utan eigin heimilis eða sofa án nærveru foreldra eða annarra náinna 

ættingja. 

7. Upplifa endurteknar martraðir sem innihalda atburði sem tengjast aðskilnaði.  

8. Kvarta stöðugt yfir líkamlegum einkennum sem geta komið fram sem höfuðverkur, magakveisa, svimi 

eða uppköst þegar aðskilnaður á sér stað.  

 

B. Ótti, kvíði eða fráhald varir að minnsta kosti í fjórar vikur hjá börnum og sex mánuði hjá fullorðnum.  

C. Aðskilnaðarkvíði veldur mikilli streitu og dregur úr félagslegri, námslegri og annarri daglegri virkni.  

D. Aðskilnaðarkvíði er ekki betur útskýrður með öðrum andlegum sjúkdómum, til að mynda þegar 

einstaklingur neitar að yfirgefa heimili vegna einhverfueinkenna, eða vegna ranghugmynda er varðar 

aðskilnað eða vegna ótta við að yfirgefa heimili sem rekja má til félagskvíða eða vegna ótta við sjúkdóma 

eða verða fyrir skaða sem rekja má til almennrar kvíðaröskunar (Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders: DSM-5, 2013, bls. 190-191).  

 

2.3.2 Félags- og námslegar afleiðingar  

Félagslegar afleiðingar aðskilnaðarkvíða meðal barna getur verið félagsleg óvirkni og 

samskiptaörðugleikar, bæði innan heimilis og í skóla. Sum þeirra vilja ekki sækja skóla og forðast allar 

félagslegar athafnir utan heimilis eins og veislur og mannfögnuði. Þau geta verið krefjandi innan heimilis 

þar sem upp geta komið átök á milli barna og foreldra þeirra eða systkina. Sum þeirra eru ágeng og þurfa 

stöðuga athygli sem leitt getur til þess á efri árum að þau verða ósjálfstæð og ofvernduð. Þegar börn með 

aðskilnaðarkvíða ná fullorðinsaldri geta einkennin tekið sig upp að nýju við ákveðnar kringumstæður, til 

dæmis þegar foreldrar þeirra skilja, við upphaf ástarsambands eða þegar þau eignast fyrsta barnið 

(Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5, 2013, bls.190-194). Ef ekki er tekið á 

vandanum eykst hættan á öðrum geðrænum sjúkdómum eins og þunglyndi og ofsakvíða (Cooper-Vince, 

Emmert-Aronson, Pincus og Comer, 2014, bls. 417).  

Í rannsókn Muris og Meesters (2002) sem skoðuðu tengsl á milli kvíðaraskana og frammistöðu í skóla 

(námsgeta, tengsl við nemendur og kennara) kom í ljós að börn með aðskilnaðarkvíða skoruðu lægst 

samanborið við börn sem höfðu félagskvíða, ofsakvíða og almenna kvíðaröskun (Mychailyszyn o.fl., 2010, 

bls. 107).    
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2.3.3 Tíðni  og kyn 

Tíðni aðskilnaðarkvíða hjá börnum er 4-8% á einhverjum tíma barnæskunnar. Hlutfallið er þó einna hæst 

þegar horft er til barna yngri en átta ára (Cooper o.fl., 2014, bls. 417). Það vekur athygli að sumir þeirra 

fullorðnu með aðskilnaðarkvíða minnast þess ekki að hafa haft einkennin í barnæsku og því ekki víst að 

sjúkdómurinn taki sig ávallt upp snemma á lífsleiðinni (Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders: DSM-5, 2013, bls. 192).  

Almennt er talað um að tíðni aðskilnaðarkvíða sé hærri hjá stúlkum en strákum en þó hafa sumar 

rannsóknir ekki sýnt fram á merkjanlegan mun á hlutfalli kynjanna (Cooper o.fl., 2014, bls. 417). Hins 

vegar hafa verið framkvæmdar rannsóknir sem sýnt hafa skýr merki tíðnifrávika á milli kynja.  Wiklund, 

Malmgren-Olson, Öhman, Bergström, og Fjellman-Wiklund (2012) gerðu sænska rannsókn sem var hluti 

af stærri rannsókn sem bar heitið „Stress and health among young youth in Northern Sweden“. Form 

rannsóknarinnar var megindleg en markmið hennar var að kanna líkamlegt og andlegt heilsufar ungs fólks 

í norðurhluta Svíþjóðar. Meðal atriða sem voru mæld var kvíði, svefn og streita meðal ungmennanna. Í 

úrtakinu voru 2721 þátttakendur, 53% stúlkur og 47% strákar en lagður var spurningalisti sem meðal annars 

lagði fram spurnarfornöfnin „hugsanlega“ og „líklega“ í mælingu á kvíðaeinkennum. Niðurstöður leiddu í 

ljós að stúlkur mældust með mun hærri tíðini kvíðaeinkenna en drengir, 31,5% stúlkanna svöruðu 

„hugsanlega“ að þær fyndu fyrir kvíða og 27% þeirra svörðu „líklega“ við sömu spurningu. Hjá drengjum 

var hlutfallið 21,7% „hugsanlega“ og 8,7% „líklega“. Í vangaveltum höfunda rannsóknarinnar kemur í ljós 

að mikið samband er á milli streitu og kvíða hjá stúlkunum. Niðurstöðurnar gáfu einnig vísbendingar um 

forboða kvíða hjá börnum sem síðan fylgdi þeim áfram upp á unglingsaldurinn (Wiklund o.fl., 2012, bls. 

1–13).   

 

2.4 Félagsfælni  

Félagsfælni (e. social anxiety) er ein af algengustu kvíðaröskunum meðal barna en einkennin eru ótti eða 

kvíði sem myndast í félagslegum aðstæðum þar sem mannleg samskipti eiga sér stað (Donovan, Cobham, 

Waters og Occhipinti, 2015, bls. 350; Russ o.fl., 2012, bls. 463). Talið er að sambland erfða, umhverfis og 

geðslags ýti undir félagslegan ótta sem í framhaldinu þróast yfir í félagskvíða. Þeir sem eru til baka 

félagslega, til dæmis vegna feimni eru sérstaklega næmir fyrir umhverfisáhrifum sem um leið ýta undir 

kvíðann. Sýnt hefur verið fram á áhrif umhverfis á félagsfælni en Askew, Hagel og Morgan (2015) 

framkvæmdu rannsókn á 63 enskum grunnskólabörnum, 32 drengjum og 32 stúlkum þar sem tveir hópar 

barna á aldrinum 8-11 ára voru látnir horfa á bíómynd. Annar hópurinn horfði á myndefni sem innihélt 

ofbeldi (hópur A) meðan hinn hópurinn horfði á myndefni án ofbeldis (hópur B). Ástæðan fyrir vali á 
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þessum aldursflokki var sá að félagsfælni greinist jafnan fyrst á þessu aldurbili. Niðurstöður sýndu að hópur 

A sýndi aukinn ótta gagnvart félagslegri frammistöðu eftir áhorf á ofbeldisfullt myndefni sem hópur B fann 

ekki fyrir. Hann sýndi einnig aukin tilfinningaleg einkenni félagskvíða og hömlur í samskiptum við 

jafnaldra. Niðurstaðan gefur vísbendingar um að neikvæð upplifun barna í umhverfinu ýti undir aukinn 

félagskvíða. Í annari rannsókn Lawson og félaga komu fram vísbendingar um að félagslegur ótti hjá börnum 

aukist þegar þau heyra neikvæðar frásagnir frá öðrum viðmælendum, til dæmis þegar þau tjá neikvæðar 

skoðanir um viðkomandi einstakling (Lawson, Banerjee og Field, 2007, bls. 21–37; Askew o.fl., 2015, bls. 

501-510; Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5, 2013, bls. 205).  

Félagskvíði er meðal algengustu geðraskana og getur varað allt líf viðkomandi einstaklings. Hann hefur 

þá sérstöðu fram yfir flestar aðrar geðraskanir að koma snemma fram á æviskeiði barna en greinist yfirleitt 

ekki fyrr en á unglingsárunum og getur haft veruleg áhrif á tilfinninga- og félagslegan þroska barns (Russ 

o.fl., 2012, bls. 463; Walsh, 2002, bls. 138).  

2.4.1 Greiningarviðmið með notkun DSM-5 

A. Ótti eða kvíði vegna eins eða fleiri félagslegrar atburða þar sem viðkomandi telur sig vera undir smásjá 

annarra og upplifir sjálfan sig verða sér til skammar. Dæmi um þetta eru félagsleg samskipti, samræður, 

hitta ókunnugt fólk, fá athygli þegar verið er að borða og drekka, koma fram innan um hóp fólks t.d. með 

því að halda ræðu. Hjá börnum eiga einkennin sér stað meðal jafnaldra, en ekki þar sem eingöngu eru 

fullorðnir til staðar.  

 B.  Einstaklingurinn óttast að ef hann/hún hegði sér í návist annarra með þeim hætti að það valdi kvíða. Í 

framhaldinu yrði hann/hún metin(n) af öðrum með neikvæðum hætti sem samhliða gæti orðið til þess að 

hann/hún yrði sér til skammar og yrði hafnað.  

C. Félagslegt athæfi leiðir nánast alltaf til ótta eða kvíða. Hjá börnum getur ótti og kvíði brotist fram í formi 

gráturs, bræðikasts, stjörvungu, að draga sig í hlé eða mistakast að tjá sig við félagslegar athafnir.  

D. Einstaklingurinn forðast félagslegar athafnir eða bregst við með miklum kvíða og ótta.  

E. Óttinn og kvíðinn er í engu samræmi við þá félagslegu athöfn sem einstaklingurinn upplifir.  

F. Óttinn og kvíðinn, eða að forðast félagslegar athafnir í sex mánuði eða lengur.  

G. Óttinn, kvíðinn og að forðast félagslegar athafnir veldur umtalsverðir streitu og hömlun við félagslegar 

athafnir.  

H. Óttinn, kvíðinn og að forðast félagslegar athafnir tengist ekki misnotkun áfengis/eiturlyfja eða annarra 

lyfja.  

I. Félagskvíði skýrist ekki betur út frá einkennum annarra sjúkdóma eins og ofsakvíða, felmturröskun, 

offitu, Parkison eða einhverfu (Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5, 2013, bls. 

202-203).  
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2.4.2 Félags- og námslegar afleiðingar 

Félagskvíði getur haft veruleg áhrif bæði félagslega og námslega hjá börnum. Þau eiga oft á tíðum erfitt 

með að mynda tengsl við jafnaldra sína, eiga fáa eða enga nána vini og hafa tilhneigingu til að einangrast 

félagslega (Scharfstein o.fl., 2011, bls. 713). Hann getur einnig komið hjá þeim í kjölfar slæmrar lífsreynslu 

eins og eineltis. Hjá unglingum eru fleiri áreiti sem kallað geta fram félagskvíða eins og óttinn við að vera 

hafnað af gagnstæðu kyni eða vera borin saman við yngri börn (Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders: DSM-5, 2013, bls. 205). , 2013, bls. 205). Skólaumhverfið getur kallað fram sterk einkenni 

félagskvíða hjá börnum þar sem reynir á félagslegan styrk og frammistöðu ýmissa verkefna til dæmis að 

tjá sig fyrir framan heilan bekk eða tjá sig við jafnaldra og spyrja spurninga (Mychailyszyn o.fl., 2010, bls. 

106-121).  Í rannsókn sem Mychailyszyn o.fl. (2010) framkvæmdu var leitast við að kanna frammistöðu 

nemenda í skólanum. Þátttakendur voru 227 ungmenni á aldrinum 7-14 ára og kynjahlutfall nánast jafnt, 

58 voru með félagsfælni, 40 með aðskilnaðarkvíða, almenna kvíðaröskun höfðu 76 og nemendur án 

greiningar voru 53.  Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu heilt yfir  vísbendingar um að börn með 

kvíðaraskanir stóðu sig mun lakar í skólakerfinu og áttu erfiðra með að aðlagast því en þau sem höfðu ekki 

greiningu. Einnig var lagt mat á mismunandi stöðumat foreldra og kennara gagnvart mismunandi 

geðröskunum nemenda og kom í ljós að nemendur með félagsfælni voru álitnir, samkvæmt kennurum, sýna 

meiri vanlíðan samanborið við aðra geðraskanir eins og almenna kvíðaröskun og og aðskilnaðarkvíða. 

Einnig kom í ljós að mat foreldra og kennara á hugsanleglegum einkennum ólíkra kvíðaraskana meðal 

skólabarna bar ekki saman.  

  

 2.4.3 Tíðni og kyn  

Tíðni félagsfælni er mun hærri meðal fullorðinna en hjá börnum og unglingum. Um 13% fólks finnur fyrir 

félagsfælni einhvern tímann á æviskeiðinu en að meðaltali þjást 6,7% af honum í Evrópu en um 12,1% í 

Bandaríkjunum. Það hefur hins vegar verið ákveðinn skortur á upplýsingum um tíðni félagsfælni meðal 

barna og unglinga, einkum utan Vestrænna ríkja (Knappe, Sasagawa og Creswell, 2015, bls. 40). Í merkri 

faraldsfræðilegri rannsókn um félagsfælni (Kessler, Chiu, Demler og Walters, 2005) sem framkvæmd var 

í Bandaríkjunum komu fram áhugaverðar niðurstöður. Þátttakendur voru af báðum kynjum, alls  9282, en 

miðað var við einstaklinga sem ekki dvöldu á stofnunum. Lögð var fyrir þátttakendur spurning þar sem 

kannað var hvort þeir hafi fundið fyrir ótta við ákveðnar aðstæður á síðustu 12 mánuðum eða einhvern 
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tímann á ævinni.  Í niðurstöðum kom fram að 12,1% þátttakenda höfðu fundið fyrir félagsfælni einhvern 

tímann á ævinni (Kessler o.fl., 2005, bls. 617-627).  

Konur hafa hærri tíðni félagsfælni en karlmenn samkvæmt opinberum gögnum og virðast vera 

duglegri að láta vita af vandanum, en þeir síðarnefndu mælast samt lítillega hærri í rannsóknum. Þar þykir 

helst koma til félagslegt hlutverk karlmanna og þær væntingar sem samfélagið leggur á herðar þeirra. Sumir 

þeirra bregðast við með því auka neyslu áfengis og eiturlyfja til að bæla niður einkenni félagskvíðans  

(Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5, 2013, bls. 204, 206).  

 

2.5 Sértæk fælni 

Sértæk fælni (e. specific phobia) er algeng kvíðaröskun meðal barna og fullorðinna (Choy, Fyer og Lipsitz, 

2007, bls. 267). Ótti er eðlilegt viðbragð við hugsanlegri ógn og samhliða þroskaferli barna, bæði líkamlega 

og vitsmunalega er eðlilegt að þau finni fyrir honum. Eftir því sem þau eldast og skynja betur þær hættur 

sem tilheyra umhverfi þeirra geta óttatilfinningar aukist þar sem börn skilja ekki né hafa fulla stjórn á þeim. 

Sértæk fælni tekur breytingum eftir því sem vitsmunaþroski þeirra eykst en verður að sama skapi 

óáþreifanlegri ólíkt þeirri fælni sem þau upplifa á yngri árum, þá er hún sýnilegri og áþreifanlegri.  Gerður 

er greinamunur á milli dýra (t.d. hundar, kóngulær eða önnur skordýr), umhverfis (t.d.lofthæð, stormur, 

vatn), blóðsmits eða skaða (t.d. hræðsla við nálar eða inngrips heilbrigðisstarfsfólks) (Kane, Braunstein, 

Ollendick og Muris, 2015, bls. 2127; Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5, 2013, 

bls. 197-199).  

   

Greiningarviðmið með notkun DSM – 5  

A. Ákveðin fælni eða kvíði getur orsakast vegna ákveðinna atburða í lífi viðkomandi. Sem dæmi má nefna 

flughræðslu, lofthræðslu, hræðslu við dýr, að verða fyrir smiti eða sjá blóð. Hjá börnum kemur óttinn og 

kvíðinn fram í formi gráturs, bræðikasta, stjörvungar eða í kækjum.  

B. Atburður sem veldur fælni kallar strax fram kvíða og ótta.  

C. Viðkomandi einstaklingur forðast jafnan hlut eða atburð til að koma í veg fyrir kvíða og ótta. 

D. Kvíðinn og óttinn  er í engu samhengi við þá raunverulegu hættu sem stafar af atburðinum. 

E. Atburðatengdur ótti/og eða kvíði varir jafnan í sex mánuði eða lengur.   

F. Óttinn og kvíðinn vegna ákveðinna atburða veldur miklum áhyggjum og heftir viðkomandi félagslega 

og við daglegar athafnir.  
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G. Röskunin er ekki betur útskýrð út frá öðrum geðsjúkdómum, hvort sem um ræðir ótta og kvíða gagnvart 

ákveðnum atburðum og hvort það tengist eftirfarandi líðan: víðáttufælni, áráttu- og þráhyggjuröskun, ótta 

við atburði sem stafar vegna ofsakvíða eða vegna aðskilnaðarkvíða sem tengist heimili eða félagskvíða sem 

tengist  félagslegum athöfnum (Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5, 2013, bls. 

197-199).  

 

2.5.2 Félags- og námslegar afleiðingar 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á námslegum áhrifum barna og unglinga með sértæka fælni því þær hafa 

meira tekið mið af fullorðnum, þá einkum út frá starfsgæðum. Nokkrar rannsóknir hafa gefið vísbendingar 

um að sértæk fælni skerði verulega lífsgæði fólks, það missir bæði úr námi og starfi og nýtur verri 

líkamlegra- og andlegra lífsgæða (Ollendick o, Raishevich, Davis, Sirbu og Öst, 2010, bls. 134; Mogotski, 

Kaminer og Sein, 2000, bls. 273-282).    

Nokkrar rannsóknir hafa skoðað samskiptamynstur barna með sértæka fælni og foreldra þeirra. Ein 

þessara rannsókna (Wood, 2003) gaf vísbendingar um að mörg þessar barna hafi verið ofvernduð og því 

hafa þau fundið fyrir ósjálfstæði og ákveðnum vanmætti gagnvart ýmsu áreiti í þeirra nánasta umhverfi. 

Þessar kringumstæður hafi ýtt undir ótta og kvíða vegna ímyndaðrar eða raunverulegrar ógnar. Rannsóknir 

hafa einnig sýnt (Ginsburg et al. 2006; Hudson and Rapee 2001; Siqueland et al. 1996; Whaley et al. 1999) 

að foreldrar sem finna fyrir kvíða og fælni ætlast til meira af börnum sínum og sýna þeim meira harðræði 

en hjá þeim foreldrum sem ekki hafa sögu um geðraskanir af þessum toga. Einnig eru vísbendingar um 

fylgni á milli sértækrar fælni hjá foreldrum og bönum þeirra (Kane o.fl., 2014, bls. 2128).      

 Þeir sem haldnir eru sértækri fælni eru í áhættuhóp þeirra sem reyna sjálfsvíg. Líkindin eru allt að 60% 

en hafa verður í huga að önnur einkenni eins og persónuleikaröskun og aðrir kvíðasjúkdómar geta haft þar 

áhrif (Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5, 2013, bls. 199).  

 

2.5.3 Tíðni og kyn  

Í faraldsfræðilegri rannsókn um geðraskanir kom í ljós að tíðni sértækrar fælni væri í kringum 2,4-9,2% 

meðal barna. Cartwright-Hatton o.fl. (2006) framkvæmdu samanburðarrannsókn í þeirri viðleitni að komast 

að tíðni sértækrar kvíðaröskunar hjá ungmennum. Rannsóknir höfðu áður einblínt meira á kvíðaraskanir 

fullorðinna en minna beint athyglinni að börnum og unglingum. Skoðaðar voru 11 rannsóknir, bæði frá 

Bandaríkjunum og Japan þar sem rannsökuð voru ungmenni á aldrinum 6-11 ára. Það sem kom á óvart í 

samantektinni var hversu lág tíðni sértækra fælni mældis hjá þátttakendum. Í tveimur rannsókanna mældist 
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hún meiri en 20% hjá þátttakendum en lægri en eitt prósent í sex þeirra (Cartwright-Hatton o.fl., 2006, bls. 

817-833).   

Tíðnin sértækrar fælni er öllu hærri hjá fullorðnum eða 12,5% en engin önnur kvíðaröskun hefur 

náð svo hárri tíðni í mælingum meðal fullorðinna, meðal annars í Bandaríkjunum (Liberman og Öst, 2016, 

bls. 599; Choy o.fl., 2007, bls. 267; Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5, 2013, 

bls. 199).  

Sértæk fælni er tvöfalt algengari meðal stúlkna og kemur jafnan fyrst fram á barnsaldri sem síðan 

ágerist þegar þær verða eldri (Choy o.fl., 2007, bls. 267; Liberman og Öst, 2016, bls. 599). Í rannsóknum 

(Bem 1981; Golombok and Fivush 1994)  hafa komið fram vísbendingar um að þær séu frábrugðnar 

drengjum félagslega í okkar samfélagi. Börnum er kennt frá unga aldri hlutverk kynjanna og hvaða hegðun 

og tilfinningar þykja æskilegar og hverjar ekki. Ótti og kvíði virðist meira tengjast hlutverki stúlkna sem 

hluti af tilfinningarlegri tjáningu þeirra. Jafnframt er þeim sýnt meira umburðarlyndi en drengjum og því 

eru þær viljugri að tjá sig um sýnar óttatilfinningar. Á hinn bóginn eru tilfinningar eins og hugrekki og sterk 

sjálfskennd ætluð drengjum og því eru þeir líklega hræddari við að tjá sýnar óttatilfinningar þegar þær láta 

á sér kræla (Kane o.fl., 2015, bls. 2128).   

  

2.6 Áráttu- og þráhyggjuröskun  

Áráttu- og þráhyggjuröskun (e. Obsessive and compulsive disorder) (OCD) er sjúkdómur án landamæra og 

er til staðar út um allan heim óháður kynferði og menningarlegum gildum. Sjúkdóminn má bæði rekja til 

erfðafræðilegra- og umhverfisþátta þar sem ýmsir fyrirboðar eru til staðar. Sumir einstaklingar með OCD 

sýna oft neikvæðar tilfinningar og hegðunarfrávik og um helmingur þeirra fá sjálfsvígshugleiðingar, einkum 

þeir sem finna einnig fyrir depurð (Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5, 2013, 

bls. 240). Rannsóknir hafa töluvert kannað lífsgæði fullorðinna með OCD en einhverra hluta vegna hefur 

þessi þáttur lítið verið skoðaður meðal barna og unglinga (Weidle, Ivarsson, Thomsen, Lydersen og 

Josefiak, 2014, bls. 1062). Hluti skýringarinnar má hugsanlega rekja til þess að áður fyrr var talið að OCD 

væri nánast ekki til staðar hjá yngri börnum en flestar rannsóknir einblíndu á aldurinn átta ára og eldri. 

Vísbendingar á allra síðustu árum hafa hins vegar sýnt börn allt niður í tveggja ára aldur greinast með OCD 

(Lewin o.fl., 2014, bls. 31). Flestir fullorðinna gera sér fulla grein fyrir röskuninni en börn hafa ekki náð 

nægjanlegum þroska til að átta sig á henni (Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5, 

2013, bls. 235 - 240). Í DSM-4 tilheyrði OCD flokki kvíðaraskana en það tók breytingum í DSM-5 þar sem 

gerður var nýr flokkur undir heitinu „Áráttu- og þráhyggja ásamt tengdum röskunum“. Röskunin hefur hins 

vegar mikinn skyldleika við aðrar kvíðaraskanir þar sem ótti og kvíði eru helstu einkenni OCD en oft fylgir 
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henni önnur undirliggjandi einkenni, einkum hjá börnum og unglingum, til dæmis truflandi hegðunarfrávik 

og kækir (Tanidir o.fl., 2015, bls. 425; Narayanaswamy ofl., 2012, bls. 554).   

 Ekki er óalgengt að þeir sem greinst hafa með áráttu og þráhyggjuraskanir hafi sögu um 

einhverskonar kæki. Batahorfur OCD einstaklinga eru háðar því hvort viðkomandi leiti sér hjálpar vegna 

sjúkdómsins og fái greiningu. Án aðstoðar eru miklar líkur á því að einstaklingurinn beri sjúkdóminn alla 

ævina. Hjá börnum er auðveldara að greina áráttuhegðun þar sem hún er mun sýnilegri en 

þráhyggjuhugsanir þótt miklar líkur séu á því að barnið hafi bæði einkennin ((Diagnostic and statistical 

manual of mental disorders: DSM-5, 2013, bls. 239).  

    

2.6.1 Greiningarviðmið með notkun DSM-5 

A. Áráttu- og þráhyggjuröskun. 

Árátta er skilgreind út frá tveimur liðum: 

1. Endurtekin hegðun til dæmis sífelld athugun eða handþvottur, eða hugræn árátta svo sem bænir, 

endurtekning orða í hljóði, eða telja. Einstaklingurinn telur sig þvingaðan til framkvæmda sem svar við 

áráttu eða í samræmi við ákveðnar reglur sem þarf að fylgja í hvívetna.  

2.  Hegðunin/hugsunin miðast við að koma í veg fyrir eða draga úr kvíða og óþægindum. Hindraðar eru 

ákveðnar athafnir eða hugsanlega hræðilegir viðburðir. Hins vegar tengist viðkomandi hegðun/hugsun 

ekki á raunhæfan hátt við það sem þau eiga að minnka eða koma í veg fyrir. 

Þráhyggja er skilgreind út frá tveimur liðum: 

1. Endurteknar og sífelldar hugsanir, hvatir eða ímyndanir sem viðkomandi upplifir en veldur samhliða 

kvíða og óþægindum.  

2.  Viðkomandi reynir að hunsa eða víkja til hliðar hugsunum, hvötum eða hugmyndum, eða draga úr 

þeim með því að hugsa eða framkvæma eitthvað annað, sem oft veldur áráttu.   

B. Þráhyggjan eða áráttan miðast við ákveðinn tímaramma (meira en eina klukkustund á dag) og veldur 

umfangsmiklum óþægindum og hamlar viðkomandi félags og samskiptalega séð.   

C. Þráhyggju og árátturöskun tengist ekki áhrifum annarra geðrænna sjúdkóma sem myndast vegna 

misnotkunar áfengis, eiturlyfja eða neyslu annarra lyfja.  

D. Röskunin er ekki betur útskýrð vegna einkenna annarra geðrænna einkenna (óhóflegar áhyggjur sem 

orsakast af almennri kvíðaröskun, sýndarathygli, hártogun, húðplokkun, lystarstol, kynferðishugórar, 

áhættufíkn til dæmis spilafíkn, ranghugmyndir, tengd geðrofi eða ákveðin formhegðun sem tengist 

einhverfu. 

 Þráhyggju og árátturöskun gerir greinamun á milli: 
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a) Þeirra sem hafa ágætt eða sæmilegt innsæi: viðkomandi áttar sig á að áráttu og þráhyggu hugsanir eigi 

sér örugglega eða líklega ekki stoð í raunveruleikanum.  

   b) Þeirra sem hafa lítið innsæi: viðkomandi heldur að áráttu og þráhyggju hugsanir eigi líklega stoð í 

rauveruleikanum.  

c) Þeirra sem hafa ekkert innsæi, jafnvel ranghugmyndir: viðkomandi er staðfastlega viss um að þær 

hugsanir er tengjast hans þráhyggju og áráttu séu eðlilegar (Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders: DSM-5, 2013, bls. 237-238). 

 

2.6.2 Félags- og námslegar afleiðingar 

Félagsleg áhrif OCD geta verið umtalsverð og skert verulega lífsgæði fólks einkum vegna þess tíma sem 

áráttukennd hegðun eða hugsun tekur frá viðkomandi. Einnig er hætt við að hann forðist ýmsar aðstæður 

og tilefni sem ýtt geta undir OCD. Til að mynda er talið að um 20% ungmenna með sjúkdóminn séu einkum 

þeir sem hafi ósjálfráðar hreyfingar eða stundi lítið eða ekkert skólavist af ótta við að verða fordæmd með 

einhverjum hætti. Eins er með þá sem hafa fullkomnunaráráttu og draga á langinn að ljúka námi þar sem 

lokaverkefnið er í þeirra augum ófullnægjandi, sama hversu mikla vinna þeir leggja í það  (Diagnostic and 

statistical manual of mental disorders: DSM-5, 2013, bls. 240). Samkvæmt könnun Scharfstein o.fl. (2011, 

bls. 713-714) af upplifun nemenda og foreldra af félagslegri getu nemenda með kvíðaraskanir komu fram 

vísbendingar um að börn með OCD urðu fyrir meira aðkasti af hendi jafnaldra þeirra í skóla en önnur börn, 

þar á meðal börn með aðrar kvíðaraskanir. Meðal atriða sem komu fram voru að börnin áttu erfitt með að 

eignast vini og voru afskipt félagslega.  

Algengt er að foreldrar barna og unglinga með OCD þurfi að hliðra til ýmsu innan heimilisins vegna 

röskunarinnar. Þeir þurfa jafnvel að halda vissri rútínu til að forðast ákveðin áreiti sem hugsanlega geta 

kallað fram kvíða og ótta hjá barninu þeirra. Foreldrarnir geta jafnvel þurft að fylgja þeim eftir við dagleg 

störf innan heimilisins eins og að aðstoða þau við klósettferðir og máltíðir. Þar sem þeir verða nánast, í 

bókstaflegri merkingu, hluti af sjúkdómsferlinu er mikilvægt að þau séu þátttakendur í meðferðarferli sinna 

barna (Lewin o.fl., 2014, bls. 31).   

 

2.6.3 Tíðni og kyn  

Varlega er áætlað að 1,1–1,8% fólks þjáist af áráttu- og þráhyggjuröskun á hverjum tíma. Meðalaldur fólks 

með OCD er um 20 ár en í kringum 25% þeirra finna fyrir fyrstu einkennum 14 ára. Tíðni OCD milli kynja 

er svipuð, örlítið hærri hjá konum en karlar greinast yfirleitt fyrr með röskunin (Diagnostic and statistical 
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manual of mental disorders: DSM-5, 2013, bls. 239; Cherian o.fl., 2013, bls. 19). Einkenni röskunarinnar 

getur reynst langvarandi í 40-75% tilfella (Weidle o.fl., 2015, bls. 1061). Í rannsókn framkvæmd af Ruscio, 

Stein, Chiu og Kessler (2010) kom í ljós að 28% þátttakenda höfðu upplifað einkenni áráttu- og 

þráhyggjuröskunar einhvern tímann á ævinni. Aðrir kvillar voru einnig algengir hjá stórum hluta 

þátttakenda. Einnig komu fram sterk tengsl við aðrar kvíðaraskanir (75,8%) og lyndisraskanir (63,3%). Í 

niðurstöðum kom einnig fram að áráttu- og þráhyggjuröskun kom fram í framhaldi af lyndisröskunum og 

kvíðaröskunum að undanskildum áfallastreituröskun og aðskilnaðarkvíða (Ruscio o.fl., 2010, bls. 53-63).   
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3. Kennsluúrræði fyrir börn með kvíðaraskanir 

Í þessum kafla verður rýnt í starfsumhverfi grunnskólakennara og kannaður sá veruleiki sem blasir við þeim 

í daglegum störfum. Áskoranir þeirra eru miklar undir hugmyndafræðinni „Skóli án aðgreiningar“ sem 

sveitarfélög landsins starfa eftir. Hvernig reynist hún þeim nemendum sem lifa með frávik eins og 

kvíðaraskanir? Hvernig hlúir hugmyndafræðin að starfsumhverfi grunnskólakennara og fylgir henni 

nægjanlegt fjármagn og úrræði? Jafnframt verða skoðaðar nokkra aðferðir sem reynst hafa vel börnum með 

kvíðaraskanir í skólakerfinu. „Nútvitund“, „Þrepaskipt stuðningskerfi“ og „Vinir alla ævi“ eru leiðir sem 

sannað hafa hlutverk sitt í skólum víða um heim og verður þeim aðferðum ásamt kennsluleiðum gefin góð 

skil í kaflanum.    

3.1 Skóli án aðgreiningar 

Nútímasamfélag í hinum væstræna heimi hefur tekið miklum breytingum síðustu áratugina á ýmsum 

sviðum og Ísland er þar engin undantekning. Tæknibyltingin hefur rutt sér leið af miklum þunga og hraðinn 

í þjóðfélaginu aukist til muna. Staða fjölskyldunnar hefur samhliða tekið breytingum þar sem ekki er 

sjálfgefið, eins og algengt var áður fyrr, að báðir foreldrar barna búi saman á heimilinu. Einstæðir foreldrar 

og fósturforeldrar einkenna meira fjölskylduform nútímans þar sem börn alast ekki upp með báðum 

blóðforeldrum. Vinnuálag foreldra er jafnan mikið og verja þeir miklum tíma frá heimili sem ella væri hægt 

að nýta í samveru með börnunum. Öll umgjörðin í samfélaginu hefur breyst, það er meiri samkeppni og 

meira álag og margir foreldrar hafa áhyggjur af fjárhag og öryggi fjölskyldunnar. Samfélagið einkennist af 

sigra-tapa lögmálinu og sumir hafa ekki andlega burði til að standast allar þær kröfur sem gerðar eru til 

þeirra. Því er ekki að furða þótt tíðni kvíðaraskana hafi aukist bæði meðal barna og fullorðinna í samfélagi 

nútímans (Moran, 2015, bls. 27-29). Líkja má þessu við ákveðinn tilvistarvanda. Langvarandi kvíði og 

streita hjá börnum getur haft skaðlega áhrif á samkipti við aðra fjölskyldumeðlimi, námsframvindu í skóla 

og dregið úr möguleika á að mynda tengsl við sína jafnaldra (Fox-Lopp og McLaughlin, 2015, bls. 10).  

Skólasamfélagið er birtingarmynd þjóðfélagsins á hverjum tíma og nemendur verja mörgum stundum 

uppeldisáranna innan veggja skólans. Skólarnir gegna ekki einungis hlutverki sem menntastofnun heldur í 

vissum skilningi einnig sem uppeldisstofnun. Foreldrar leggja mikið traust til kennara og sækjast eftir þeirra 

leiðsögn og stuðningi varðandi börnin sín (Headley og Cambell, 2013, bls. 50). Alvarleiki kvíðaeinkenna 

barns uppgötvast ekki alltaf hjá foreldrunum þar sem þau geta einungis komið fram þegar barnið á félagsleg 

samskipti við jafnaldra sína í skólanum. Jafnframt geta foreldrar sem sjálfir glíma við kvíðaraskanir litið 

framhjá alvarleika kvíðaröskunareinkenna barna sinna (Mychailyszyn o.fl., 2011, bls. 226).  Áætlað er að 

allt að 11% nemenda í grunnskólakerfinu þjáist af einhverri tegund kvíðaraskana sem hefur umtalsverð 
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áhrif á líðan og námsframvindu þeirra. Snemmtæk íhlutun grunnskólakennara er því mikilvæg því kvíði 

getur einnig leitt af sér þunglyndi á unglings- og fullorðinsárum (Fox-Lopp og McLaughlin, 2015, bls. 10). 

Síðstu áratugi hafa auknar kröfur verið gerðar til grunnskólans og honum ætlað að vera opinn öllum 

nemendum á lögbundnum skólaaldri. Skóli án aðgreiningar, eða nám án aðgreiningar, er stefna sem íslensk 

skólayfirvöld hafa fylgt eftir til samræmis við skólastefnu skólayfirvalda víða um heim (Mennta- og 

menningarráðuneytið, 2011, bls. 40-41). Í Aðalnámskrá grunnskóla er kafli um skóla án aðgreiningar þar 

sem meðal annars er lögð áhersla á andlega og félagslega velferð nemenda til lífsstíðar. Fjallað er um að 

efla jákvæða sjálfsmynd, skilning á eigin tilfinningum og streitustjórnun. Þar segir orðrétt;  

Í grunnskóla eiga allir nemendur rétt á að stunda nám við sitt hæfi. Tækifærin eiga að vera jöfn 

óháð atgervi og aðstæðum hvers og eins. Þess er því gætt að tækifærin ráðist ekki af því hvort 

nemandi er af íslensku bergi brotinn eða af erlendum uppruna. Þau eru óháð því hvort um 

drengi eða stúlkur er að ræða, hvar nemandi býr, hverrar stéttar hann er, hvaða trúarbrögð 

hann aðhyllist, hver kynhneigð hans er, hvernig heilsufari hans er háttað eða hvort hann býr 

við fötlun eða hverjar aðstæður hans eru. (Mennta- og menningarráðuneytið, 2011, bls. 40 - 

41). 

                   

Rekja má hugmyndafræðina á Íslandi aftur til ársins 1974 eða jafnvel fyrr. Jöfnuður, félagslegt réttlæti 

og lýðræðisleg þátttaka í heimabyggð er uppspretta hugmyndafræðinnar (Menntavísindastofnun Háskóla 

Íslands, 2014, bls. 8). Hugmyndafræðin byggir á því að veita börnum á grunnskólaaldri góða menntun við 

hæfi og hlúa að velferð þeirra í lýðræðisþjóðfélagi. Virðing fyrir fjölbreytileika nemenda er eitt af 

aðalsmerkjum kerfisins og líta beri á hann sem kost fremur en löst sem hlúa beri að í hvívetna 

(Menntavísindastofnun Háskóla Íslands, 2014, bls. 3-7). Þetta er í anda Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna 

frá árinu 1989, lögfestur á Íslandi árið 2013, en þar er vísað til réttinda barna og að tryggja beri þeim þau 

réttindi sem kveðin eru upp í sáttmálanum án mismununar. Í 2. gr. segir að tryggja þurfi hverju barni innan 

lögsögu sinnar þau réttindi sem kveðið er á um í samningnum, án mismununar af nokkru tagi (Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992).   

Í skóli án aðgreiningar er lögð áhersla á að allir nemendur séu jafnir þátttakendur í leik og starfi og 

velferð þeirra sé í forgrunni (Mennta- og menningarráðuneytið, 2011, bls. 40-41). Horft er meðal annars til 

eftirfarandi hugtaka: a) blöndun þar sem horft er til réttindabaráttu fatlaðs fólks, b) læknifræðilega nálgun  

þar sem litið er á fötlun tengt líkamanum en ekki persónunni sjálfri, c) normalísering þar sem fatlað og 

ófatlað fólk ætti rétt til að njóta sömu áhugamála, d) gæðanám þar sem hver og einn á að læra út frá eigin 

forsendum, e) jöfn tækifæri til náms þar sem allir eiga að fá nám við sitt hæfi, f) einstaklingsmiðað nám þar 

sem hver nemandi fær námsefni út frá getu, þroska og áhugasviði, g) aðgreining og útilokun vísar til að 

einhverjum er hafnað eða er útilokaður. Skólar eiga það til að normalísera nemendur og því geta þeir sem 
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falla ekki í hópinn orðið útundan, jafnvel ómeðvitað (Menntavísindastofnun Háskóla Íslands, 2014, bls. 3-

7).     

Mikil umræða hefur átt sér stað um hugmyndafræðina sem liggur að baki skóla án aðgreiningar, um 

kosti hennar og galla. Vafalaust var ásetningur hugmyndafræðinnar góður en margt hefði getað farið á betri 

veg. Í MA rannsókn í félagsráðgjöf, voru tekin viðtöl við foreldra einstakra barna, (Olga Huld 

Gunnarsdóttir, 2016). Kom meðal annars fram að börn með hegðunarfrávik hefðu ekki fengið þá þjónustu 

sem þeim bæri án mikillar baráttu við skólakerfið. Þá gáfu niðurstöðurnar einnig vísbendingar um að 

félagsleg staða barna í þessum hópi var verri en hjá þeim börnum sem stóðu á traustum grunni félagslega 

og að ekki væri ýtt nægjanlega vel undir geðtengsl þeirra við önnur börn. Einnig kom fram í frásögnum 

foreldra að skóli án aðgreiningar virkaði ekki í framkvæmd, til þess vantaði miklu meira fjármagn svo að 

vel tækist til. Auk þess töldu þeir vanta mun meira af sérhæfðu fagfólki inn í skólakerfið sem hefðu 

þekkingu umfram kennara varðandi ýmis heilsufarsleg frávik, meðal annars kvíðaröskun. Þetta er ákveðinni 

mótsögn við þann vinnuramma sem grunnskólakennara eiga að vinna eftir (Olga Huld Gunnarsdóttir, 2016, 

bls. 60-61). Í lögum um grunnskóla, 17. gr. 2 mgr. er kveðið á um að grunnskólar landsins eigi að hlúa að 

öllum nemendum óháð ólíkum frávikum. Þar segir orðrétt; 

Nemendur sem eiga erfitt með nám sökum sértækra námsörðugleika, tilfinningarlegra 

örðugleika og/eða fötlunar sbr. 2. gr. laga um málefni fatlaðs fólks, nemendur með 

leshömlun, langveikir nemendur og aðrir nemendur með heilsutengdar sérþarfir eiga rétt 

á sérstökum stuðningi í námi í samræmi við metnar sérþarfir.  

(Lög um grunnskóla nr. 91/2008).        
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3.2 Heilsueflandi grunnskóli 

Árið 1992 hófst samvinna á vegum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO), Evrópuráðsins og 

Evrópusambandsins á verkefni sem fékk heitið European Network of Health Promoting Schools. Á íslensku 

fékk verkefnið heitið heilsueflandi grunnskóli.  

  

   

Mynd 1. Heilsueflandi grunnskóli. 

 

Hlutverk verkefnisins var að efla vitund og áhuga kennara og nemenda á heilsueflingu. Þetta er í anda 

heildrænnar nálgunar því lögð var mikil áhersla á samvinnu við foreldra og nærsamfélagið (Embætti 

landlæknis, 2013, bls. 9). Heilsueflandi grunnskóli tekur mið af mörgum þáttum enda byggir heilbrigði á 

mörgum samspilandi þáttum. Fjallað er um matarræði, hreyfingu, félagslegar þarfir, nærsamfélagið og 

starfsumhverfi nemenda og starfsfólks. Í þessum hluta er sérstaklega einblínt á geðrækt þó svo aðrir  þættir 

komi einnig við sögu. 

Þegar hlúa þarf að geðheilsu grunnskólabarna er mikilvægt að styðjast við heildræna nálgun en þá er átt 

við fulla þátttöku allra sem koma að skólastarfi, foreldra, nemenda, starfsfólks grunnskóla og nærumhverfi.  

Andleg velferð nemenda er því ekki einungis bundin við kennarann og skólastofuna heldur  einnig alls 

skólaumhverfisins þar sem foreldrar og aðrir í nærsamfélaginu eru virkir þátttakendur (Saga heilsueflandi 

skóla, 2015, bls. 1-4). Í aðalnámskrá grunnskóla (2011) er komið inn á eftirfarandi þætti: 
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Í skólum þarf að skapa jákvæðan skólabrag og heilsueflandi umhverfi þar sem 

markvisst er hlúð að þroska og heilbrigði frá ýmsum hliðum. Mikilvægt er að skólinn 

taki mið af þörfum allra barna og ungmenna á einstaklingsbundinn hátt. Allir þurfa 

tækifæri til að njóta styrkleika sinna sem er lykilþáttur í að byggja upp jákvæða 

sjálfsmynd. Til að mæta áherslum um heilbrigði þurfa allir sem í skólum starfa að 

skoða störf sín með hliðsjón af heilbrigði og vinna í sameiningu að skýrum 

markmiðum sem styðja jákvæðan skólabrag, bættan námsárangur og vellíðan. Þar 

gegnir starfsfólk skóla miklu hlutverki sem fyrirmyndir. 

 (Mennta- og menningarráðuneytið, 2011). 

 

 

Skólumhverfið hefur mikla þýðingu bæði gagnvart líðan nemenda og starfsfólks en margvíslegir hvatar 

þurfa að vera til staðar svo þeir blómstri. Þetta er liður í þeirri hugmyndafræði sem kallast skólabragur 

(Norrish, Williams, O´Connor og Robinson, 2013, bls. 150-156). Góður skólabragur felur í sér 

forvarnargildi því hann getur dregið úr neikvæðum félagslegum samskiptum eins og ofbeldi eða einelti 

(Mennta- og menningarráðuneytið, 2011, bls. 43). Nemendur sem finna til hamingju, njóta góðra 

félagstengsla og hafa jákvætt sjálfstraust ná jafnan markmiðum sínum af öryggi og eru tilbúnir að veita 

öðrum námsfélögum sínum hjálparhönd (Norrish, o. fl., 2013, bls. 150-156). Skólaumhverfið er næsta 

heimili á eftir heimili barnsins og er eitt mikilvægasta umhverfi þess. Efling félagsþroska í leik og starfi 

með öðrum börnum sem og fullorðnu fólki nýtur sín best í umhverfi skólans. Þar læra börnin að tjá skoðanir 

sínar og tilfinningar og sjálfmynd þeirra mótast af því viðmóti sem mætir þeim í skólanum. Öruggt, 

hvetjandi og vingjarnlegt viðmót í skólaumhverfinu er mikilvægt og leggja þarf mikla áherslu á að ekkert 

sé til staðar sem hugsanlega gæti valdið þeim tilfinningalegum eða félagslegum skaða. Því má ekki gleyma 

að börn eru í miklu mótunarferli á þessu tímaskeiði og því eru þau viðkvæmur hópur sem þarfnast sérstakrar 

verndar frá samfélaginu. Til að hægt sé að hlúa vel að nemendum ætti í öllum skólum að hanga upp á veggi 

tafla sem inniheldur geðorðin 10 (Mynd 2) þar sem listuð eru upp 10 heilræði sem allir í skólanum, bæði 

starfsmenn og nemendur ættu að temja sér á hverjum degi.  Geðheilbrigði er undirstaða velfarnaðar hjá 

einstaklingum og speglar það samfélag sem við búum í. Heilræðin hlúa að líkamlegri, andlegri og 

félagslegri heilsu einstaklinga í lífi og starfi og styrkir þá í samskiptum við annað fólk (Geðrækt, 2013, bls. 

51-52).  
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 Mynd 2. Geðorðin 10. 

 

Samkvæmt skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar er forsenda góðrar geðheilsu og 

lífsgæða barna og unglinga að hafa hlutverk í lífinu og vera skapandi í sátt og samlyndi með öðrum. 

Jafnframt er tilfinningaleg heilsa og vellíðan þeirra þættir sem leggja mikilvægan grunn að velferð í lífinu. 

Með því að efla færni barna og unglinga til þess að ráða við, skilja og tjá tilfinningar sínar, vera í góðum 

tengslum við aðra, finna eigin styrkleika og læra sjálfsstjórn og þrautseigju, er hlúð að geðheilsu þeirra og 

vellíðan sem meðal annars skilar sér í betri námsárangri og farsæld í lífinu. Eitt mikilvægasta markmið 

geðræktarstarfs er að hlúa að þessum þáttum. Skólaárin hafa mótandi áhrif á sjálfsmynd og líðan ungs fólks 

til framtíðar og skiptir sköpum að þau áhrif verði til góðs (Geðrækt, 2013, bls. 51-52).  

Starfsmenn skólanna sem fá hrós og jákvæð viðbrögð daglega eflast í starfi en finna hversu mikilvægu 

hlutverki þeir gegna í skólasamfélaginu, þeir eru nefnilega hluti af drifkrafti skólans. Bekkur blómstrar 

þegar sérhver nemandi finnur að hann sé þar velkominn, þegar kennarinn sýnir af sér öryggi og ánægju og 

þegar allir stefna einbeittir að sameiginlegu markmiði að skapa góðan skólabrag. Skólasamfélagið nýtur sín 

þegar allir meðlimir þess leitast við að uppfylla starfsskyldur sínar og finna að þeir eru hluti af einni 

sameiginlegri heild, að þeim sé veitt viðurkenning fyrir framlag sitt og sjá góðan námsárangur 

grundvallaðan á ábyrgðarkennd. Þetta sýnir fram á að einstaklingar ná ekki árangri án margra samspilandi 

þátta og samheldni innan skólakerfisins (Norrish, o. fl., 2013, bls. 150-156). 

  

  

3.3 Kvíðaraskanir og nálgun kennara 

Starf kennarans getur valdið miklu álagi og streitu og sífellt meiri kröfur eru gerðar til hans í 

nútímasamfélagi. Ekki er einungis ætlast til að hann miðli lögbundnu námsefni til barnanna heldur stuðli 
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einnnig að andlegri velferð og vellíðan þeirra (Iizuka, Barrett, Gillies, Cook og Marinovic, 2015, bls. 4). Í 

dag eru gerðar auknar kröfur til skólakerfisins er varðar heildstæða velferð nemenda. Ætlast er til í auknu 

mæli að skólar hlúi að félags- tilfinninga- og hegðunarlegum þáttum nemenda. Í Bandaríkjunum (Center 

for Disease Control and Prevention, 2013) er áætlað að 13-20% nemenda glími við geðræna kvilla af 

einhverjum toga og að þeir komi verulega niður á vellíðan þeirra og námsárangri (Nieminen og Sajaniemi, 

2016, bls. 7). Það er nokkuð útbreitt í skólakerfinu að börn sem glíma við geðraskanir eru skilgreind með 

hegðunarvanda og fá þar af leiðandi ekki rétta meðhöndlun (Rothi, Leavey og Best, 2008, bls. 1218). Í 

ástralskri rannsókn (Bryer og Signorini, 2011) var könnuð þekking og skilningur hjá 42 kennaranemum á 

lokaári kennaranáms um einkenni kvíðaraskana meðal ungmenna. Í ljós kom að þekking þeirra byggði fyrst 

og fremst á persónulegri reynslu í gegnum eigin fjölskyldu, fjölmiðla eða reynslu í starfi. Í rannsókninni 

kom einnig fram að gerð var rík utanaðkomandi krafa til þeirra um að greina kvíðaeinkenni hjá nemendum 

sínum þótt þeir teldu sig ekki hafa nægjanlega þekkingu né þjálfun (Bryer og Signorini, 2011, bls. 233-258; 

Headley og Cambell, 2013, bls. 48-50). 

Grunnskólakennarar dvelja löngum stundum með nemendum sínum og því í góðri aðstöðu til að meta 

líkamlega og andlega líðan þeirra. Þeir eru einnig í einstakri stöðu til að meta breytingar á hegðun og greina 

á milli eðlilegrar og óeðlilegrar hegðunar því þeir hafa samanburð yfir langt tímabil (Headley og Cambell, 

2013, bls. 50). Oft á tíðum getur reynst erfitt fyrir kennara að greina kvíðaraskanir þar sem nemendur reyna 

oft að fela einkennin. Ef grunur er til staðar er mikilvægt að fylgjast vel með kvíðaeinkennunum, lengd 

þeirra og hvar þau eiga sér helst stað, hvort það er til dæmis í kennslustofunni, á ganginum eða í matsalnum.  
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Moran (2015, bls. 27-29) setti fram eftirfarandi skilgreiningu á einkennum og afleiðingum  kvíðaraskana 

hjá nemendum:  

 

Vitsmunaleg einkenni Líffræðileg einkenni Hegðunareinkenni 

- skortur á einbeitingu 

- vangeta til ákvörðunartöku 

- óskipulögð hugsun 

- hausverkur 

- magaverkir 

- svimi 

- ör hjartsláttur 

- svitaeinkenni 

- yfirlið 

- ógleði 

- vöðvaspenna 

- hitaeinkenni 

- svefnleysi 

- þreyta 

- skjálfti 

- roði í andliti 

- forðast hluti 

- mæta ekki í skóla 

- truflun í kennslustofu 

- samskiptaörðugleikar 

- erfitt með að slaka á 

 

Mynd 3. Einkenni og afleiðingar kvíðaraskana hjá nemendum. 

(Moran, 2015, bls. 29)  

 

Ef kennarar telja sig ekki ráða við aðstæðurnar er mikilvægt að leita til að skólastjórnenda og jafnvel 

skólaskrifstofu þar sem skólasálfræðingar eru til staðar. Ef kvíðaeinkenni nemenda eru hins vegar væg geta 

þeir beitt viðeigandi kennsluaðferðum og úrræðum í starfi sínu (Headley og Cambell, 2013, bls. 50).  

 

3.2.1 Þrepaskipt stuðningskerfi  

Rannsóknir hafa sýnt að grunnskólakennarar geta haft jákvæð áhrif á uppvöxt og þroska nemenda. Í „skóli 

án aðgreiningar“ er lögð áhersla á að mæta þörfum hvers og eins nemanda og börn með kvíðaraskanir þurfa 

sérstaka nálgun. Skólar víða um heim hafa í auknu mæli stuðst við kerfi sem kallast þrepaskipt 

stuðningskerfi (e. Multi-tiered systems) (MTSS) til að kortleggja þarfir nemenda, námslega, hegðunarlega 

og tilfinningarlega (Moran, 2015, bls. 29). Sálfræðideild Háskóla Ísland var með sérstakt námskeið tengd 

þessu kerfi á skólaárinu 2017-2018 (Háskóli Íslands, e.d.). Kerfið gerir skólum kleift að styðjast við ákveðin 

hugtök sem nefnast fyrirbyggjandi ráðstafanir, íhlutun og aðlögun námsumhverfis í kennslustofunni. Stigin 

ráðast út frá því hvort hægt sé að fyrirbyggja einkenni kvíðaraskana hjá nemendum eða hvort vandinn sé 

nú þegar til staðar. Þetta kerfi hefur reynst vel en til að skilja það betur er þörf á frekari skýringu (Moran, 

2015, bls. 29).       
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Fyrirbyggjandi ráðstafanir byggja á því að kennarar geta með stuðningi skólayfirvalda stuðlað að 

forvörnum til að draga úr kvíðaeinkennum nemenda. Þar sem fyrstu einkenni kvíðaraskana koma jafnan 

fyrst fram á barna- og unglingsaldri eru fyrirbyggjandi leiðir til að draga úr einkennunum mikilvægar. Hér 

er sérstaklega horft til námsframvindu nemenda, samskipta þeirra við jafnaldra og félags- og 

tilfinningaþroska. Mikilvægt er að leggja góða áherslu á samvinnu á milli kennara og skólastjórnenda 

varðandi alhliða námsefni þar sem nemendum er veitt fræðsla um kvíðaraskanir og einfaldar leiðir og 

aðferðir til að draga úr einkennum. Í námstímum getur kennarinn kennt nemendum slökunaræfingar, 

nútvitundaræfingar og þjálfun í jákvæðri hugsun og sjálftali (Moran, 2015, bls. 29).       

Gera má ráð fyrir því að einstaka nemendur falli ekki inn í þá leið sem fyrirbyggjandi ráðstafanir veita 

og því þarf aðrar ráðstafanir eins og íhlutun. Kvíðaraskanir er lúmskur sjúkdómur og oft erfitt að greina, 

einkum meðal þeirra sem ekki hafa sérfræðiþekkingu, og margir nemendur reyna jafnvel að fela einkennin, 

eins og getið hefur verið um áður. Kennarar eru hins vegar í góðri aðstöðu til að fylgjast með 

hegðunarmynstri og samskiptum nemenda sinna þar sem þeir umgangast þá nánast daglega. Mikilvægt er 

að þeir séu vakandi fyrir hugsanlegum kvíðaeinkennum og umfangi þeirra. Ef grunur leikur á 

kvíðaeinkennum hjá nemanda er mikilvægt að hafa strax samband við námsráðgjafa. Þeir hafa umtalsverða 

menntun í sálfræði og ættu þar af leiðandi að þekkja einkenni kvíðaraskana vel og geta náð til þessara 

nemenda á árangursríkan hátt og fundið út hvernig kvíðaeinkennin hafa áhrif á þeirra líðan og 

námsframmistöðu. Innan skólans er brýnt að veita samtalsmeðferð en einnig er hægt að koma á fót 

stuðningshópum meðal nemenda. Samvinna við foreldra er mikilvæg samhliða þeirri þjónustu sem stendur 

til boða utan skólans, á heilsugæslu, hjá sálfræðingi, félagsráðgjafa eða geðlækni (Moran, 2015, bls. 29).    

 

3.2.1.1 Eflandi námsumhverfi  

Stuðningur og aðlögun kennara við nemendur með kvíðaraskanir í kennslustofunni vegur þungt og þar er 

vægi námsumhverfisins mikið. Hægt er að styðjast við margar kennsluaðferðir sem nýtast vel nemendum 

með kvíðaeinkenni en einnig öðrum nemendum. Þetta eru fyrst og fremst stjórntæki kennara sem stuðla að 

aukinni vellíðan og þroska nemenda. Í grein Moran (2015, bls. 30-31) eru listaðar nokkrar leiðir sem geta 

nýst vel: 

1. Föst dagleg rútína: Nemendur með kvíðaeinkenni njóta sín best í vel skipulagðri kennslustofu þar 

sem er samræmanleg rútína og skýr mörk. Skýr mörk þýða einfaldar reglur í skólastofunni en gott er að 

hafa reglunar sýnilegar á áberandi stað. Jafnframt er mikilvægt að nemendur viti af breytingum með góðum 

fyrirvara.  

2. Verkefnamiðað námsumhverfi: Í stað þess að einblína á getu nemenda, sem jafnhliða getur ýtt undir 

kvíðaeinkenni, er gagnlegra að verkefnamiða námsumhverfið. Þannig námsumhverfi ýtir undir fjölbreyttar 
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námsleiðir, ögrar nemendur og hjálpar þeim að ná persónulegum markmiðum. Umhverfi af þessum toga 

stuðlar að aukinni samvinnu á milli nemenda í stað samkeppni og eykur virðingu á milli þeirra. Liður í 

þessu gæti verið aukin hópamiðuð verkefnavinna þar sem allir hafa skilgreint hlutverk í stað 

einstaklingsmiðara verkefna.   

3. Virkni í hópum: Innleiðing jákvæðra jafningjatengsla getur verið jákvæð fyrir nemendur með 

kvíðaeinkenni, einkum þeir sem glíma við félagsfælni. Með því að vanda valið vel á nemendum í litla hópa 

geta þeir myndað jákvæð innbyrðis tengsl. Í góðum hópi og notalegu námsumhverfi myndast sterkari tengsl 

og sjálfsmynd nemenda styrkist.  

4. Hvíld frá kennslustofu: Nemendur með kvíðaeinkenni geta skyndilega fengið aukin kvíðaeinkenni 

því er mikilvægt að gera þeim kleift að yfirgefa kennslustofuna án fyrirhafnar og athygli annarra nemenda. 

Þetta er mikilvægt gagnvart sjálfsöryggi  og félagstengslum viðkomandi nemanda, að hann geti fengið hlé 

frá námi í 5-10 mínútur á öruggum stað meðan kvíðaeinkennin ganga yfir. Þessi staður gæti verið hjá 

námsráðgjafa,  skólastjóra, eða hjá skólahjúkrunarfræðingi. Einnig mætti leyfa nemanda að taka klósettpásu 

eða að fá sér að drekka ef kvíðaeinkennin eru ekki of mikil. Kennarar þurfa hins vegar að passa að þetta 

fyrirkomulag verði ekki misnotað af nemendum.  

5. Röðun sæta í kennslustofu: Sætaröðun getur skipt miklu máli fyrir nemendur með kvíðaeinkenni. Það 

getur reynst vel að viðkomandi nemendur sitji nálægt inngangi skólastofunnar svo að athyglin verði ekki 

mikil né truflun á kennslu ef þeir þurfa að yfirgefa hana skyndilega.   

6.  Próftaka: Að taka próf getur aukið verulega kvíðaeinkenni nemenda með kvíðaraskanir. Í rannsókn 

Ramirez og  Beilock (2011) kom fram að nemendur sem skráðu niður á blað lýsingu á kvíðaeinkennunum 

10 mínútum fyrir próf drógu verulega úr einkennum kvíðans. Rólegt námsumhverfi og lengri próftökutími 

hafði einnig jákvæð áhrif.  

7. Val um verkefni: Sum verkefni valda auknum kvíða hjá nemendum en eru háð tegund kvíðaröskunar, 

til dæmis nemandi með félagsfælni óttast mikið ræður fyrir framan bekkinn. Því er mikilvægt að aðrir 

valkostir standi honum til boða eins og að halda kynningu í einrúmi fyrir frama myndavél. Í framhaldinu 

væri hægt að spila kynninguna frammi fyrir öllum bekknum. Annað sem getur valið miklum kvíða er að 

svara spurningu kennara upphátt yfir áheyrn allra bekkjarfélaganna. Með því að láta nemandann vita af 

þessu með góðum fyrirvara gæti dregið úr kvíðaeinkennum.  

8. Glósuvinur: Ekki er allt nám í grunnskólanum háð því að nemendur þurfi að glósa allt niður en þegar 

við á er gott fyrir nemendur með kvíðaraskanir að eiga glósuvin. Upp geta komið aðstæður þar sem þeir 

þurfa skyndilega að yfirgefa skólastofuna eða mæta ekki í skólann vegna kvíðaeinkenna. Kennarinn þarf 

að vanda valið vel þegar hann velur glósuvin og í samráði við nemandann.   

9. Skapandi verkefni: Með því að leggja rækt við sköpun nemenda í riti, tónlist eða listum eykur það 

vellíðan þeirra andlega. Nemendur eru með þessu móti að skapa sín eigin verk en um leið að styrkja 
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samskiptin við kennarann. Hægt er að samtvinna skapandi verkefni við almennt námsefni sem fram fer í 

skólastofunni.  

10. Afslappandi námsumhverfi: Mikið áreiti og hávaði í skólastofunni gerir engum gott, hvorki 

nemendum né kennara. Þeir sem haldnir eru kvíðaröskun eru sérstaklega viðkvæmir gagnvart þessu og því 

er gott að skapa notalegt og uppbyggjandi andrúmsloft. Róleg notaleg tónlist í bakgrunni, notkun 

streitubolta, lesa góða bók samhliða því að leggja áherslu á jákvæð samkipti eru atriði sem stuðla að aukinni 

andlegri vellíðan. Jákvætt sjálftal samtvinnað við núvitund vinnur einnig vel í kvíðaeinkennum nemenda.  

11. Skilningur og sveigjanleiki: Nemendur með kvíðaraskanir þurfa að yfirstíga fleiri hindranir en margir 

aðrir nemendur. Því er mikilvægt að skólastjórnendur og kennarar sýni þeim skilning og sveigjanleika er 

kemur að mætingu. Það getur reynst risahindrun fyrir nemanda í þessari stöðu að mæta í skólann og því má 

ekki refsa þeim þótt þeir mæti seint eða illa. Mikilvægt er fyrir umsjónakennara að vera í reglubundnu 

sambandi við skólastjórnendur og foreldra viðkomandi nemanda og upplýsa þá um gang mála, 

aðlögunarferlið, framfarir og bakslög.   

 

3.2.2 Núvitund  

Núvitund (e. mindfulness), er aðferð sem notuð er í auknum mæli gegn kvíðaröskunum og þunglyndi, hefur 

hún í auknu mæli notið vinsælda í heilbrigðis- og menntakerfinu og sífellt koma nýjar rannsóknir sem sýna 

fram á notagildi aðferðarinnar.  Núvitund var fyrst skilgreind á áttunda áratug síðustu aldar af bandarískum 

prófessor í læknisfræði, Jon Kabat-Zinn sem starfaði við háskólann í Massachusetts. Hugmyndafræðin 

byggir á rótum Buddhisma og einblínir á núverandi hugarstund (núið) án fordæmingar þar sem fortíð og 

framtíð er vikið til hliðar (Maynard, Solis, Miller og Brendel, 2017, bls. 16; Weare, 2013, bls. 4-5). Talið 

er að þeir hafi stundað einhverskonar núvitund í læknisfræðilegum tilgangi langt aftur í aldir, eða fyrir um 

2500 árum síðan (Maynard o.fl., 2017, bls. 16).   

Hugsanir, tilfinningar og skynjun fá fulla athygli í nútvitund (Maynard o.fl., 2017, bls. 16). Aðferðin 

fær okkur til að líta heiminn öðrum augum og upplifunin á okkar eigin sjálfi breytist með núvitund 

(Nieminen og Sajaniemi, 2016, bls. 1-2). Aðferðin krefst mikillar einbeitingar á þáttum eins og hugsun, 

tilfinningum og líkamlegum skynfærum auk þess að skynja utanaðkomandi hljóð af athygli án þess að 

dæma þau (Weare, 2013, bls. 5). Streita minnkar, félagsleg færni eykst og einstaklingurinn verður sáttari 

við sjálfan sig og umhverfið sem hann lifir í (Nieminen og Sajaniemi, 2016, bls. 1-2).   

Núvitund í skólastarfi er sífellt að verða vinsælla bæði meðal nemenda og kennara (Weare, 2013, bls. 

2). Aðferðin hefur jákvæð áhrif bæði á líkamlega, sálræna og félagslega þætti hjá nemendum (Mynd 2), 

þetta hafa ýmsar rannsóknir sýnt (Bakosh, Snow, Tobias, Houlihan og Barbosa-Leiker, 2016, bls. 60; 

Langer o.fl. 2012, bls. 1115; Weare, 2013, bls. 2). Í rannsókn frá árinu 2010 (Schonert-Reichl and Lawlor, 
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2010), var horft til kennslu í núvitund í grunnskóla nemenda á aldrinum níu-14 ára en 12 bekkir voru í 

úrtaki rannsóknarinnar. Helmingur bekkjanna fékk meðferð (hópur A) en hinir (hópur B) fengu hana ekki. 

Meðferðin byggði á tíu kennslustundum, þrisvar á dag þar sem lögð var áhersla á núvitundaræfingar. Í hópi 

A var lögð áhersla á íhugun þar sem lögð var áhersla á að róa hugann, einblína á öndun, athygli í núinu (e. 

mindful attention) og stjórnun á neikvæðum tilfinningum og hugsunum gagnvart sjálfum sér og öðrum. 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort æfingar í núvitund hefðu jákvæð áhrif á nemendur þegar horft 

væri til jákvæðari sjálfsmyndar og aukinnar félagsfærni í skólanum. Niðurstaðan gaf vísbendingar um að 

hópur A sýndi umtalsverðar framfarir í félags- og tilfinningatengslum, athygli og einbeiting í námi jókst 

ásamt aukinni félagsfærni. Engin breyting var hjá hópi B (Nieminen og Sajaniemi, 2016, bls. 5).   

 

 

Núvitundaræfing 

 

 

Vitsmunaferli 

 

 

Náms-, hegðunar- og 

félagslegur ávinningur  

 
 

Meðvitund: 

-hugsanir 

- tilfinningar 

-líkamsspenna 

 

Athygli: 

-stefnufesta 

-núverandi augnablik 

 

Samþykki: 

-núverandi raunástand 

- óháður gagnrýni 

 

 

 

-einbeiting 

-sjálfstjórnun 

- virkni 

-vinnsluminni 

-sjálfsvitund 

-tilfinningastjórnun 

-vitsmunaleg íhlutun 

- líkamleg viðbrögð (öndun, 

vöðvaspenna, hjartsláttur) 

 

 

 

 

-aukin geta til að ljúka 

verkefnum 

-aukin námsárangur 

- lægri tíðni hegðunarfrávika 

á kostnað aukinnar félagsfærni 

-minni kvíði 

-aukin félagsfærni 

-aukið sjálfsöryggi 

-aukin mótspyrna, hugrekki 

Mynd 4. Áhrif núvitundar á nemendur. 

(Weare, 2013, bls. 16-17).  

 

Nálgun þjálfunar í núvitund er öðruvísi hjá nemendum á grunnskólaaldri en hjá fullorðnum einkum 

vegna þess að nemendurnir eru ekki endilega að meðtaka fræðsluna út frá áhuga, sem jafnan er hvati 

fullorðinna, heldur frekar vegna innlagnar kennara sem telur aðferðina auka vellíðan þeirra í skólanum 
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(Nieminen og Sajaniemi, 2016, bls. 1-2). Aðferðin er hins vegar í grunninn eins þar sem einblínt er á núið, 

fylgja eftir öndun, skynja spennuna í líkamanum ásamt því að hugleiða hvernig við göngum og borðum. 

Kennsluæfingarnar eru yfirleitt styttri hjá nemendum en meðal fullorðinna, þrjú korter hjá nemendum og 

tveir tímar hjá fullorðnum. Kennarinn miðlar kennslunni út frá eigin þekkingu og reynslu. Horfa þarf til 

þroska barna þegar nútvitundaræfingum er beitt. Börn á fyrstu árum grunnskóla geta ekki höndlað 

æfingarnar þar sem hugsunum er vikið til hliðar og sýnt fram á að þær séu ekki byggðar á staðreyndum 

(Nieminen og Sajaniemi, 2016, bls. 7). 

Hollenskir höfundar (van de Weijer o.fl., 2014) framkvæmdu könnun þar sem árangur núvitundar í 

skólakerfinu var kannaður. Í úrtakinu voru 208 grunnskólabörn í þremur grunnskólum á aldrinum 8-12 ára. 

Rannsóknin mældi árangur sex vikna prógramms í núvitund þar sem unnið var á streitu og andlegri líðan 

nemenda með íhugun. Niðurstöður sýndu litlar breytingar hjá þeim hópi nemenda sem fyrir höfðu stundað 

mikla íhugun. Breytingin varð hins vegar mikil hjá þeim sem áður stunduðu litla eða enga íhugun. Hjá þeim 

voru vísbendingar um aukna eigin líkamsvitund, aukna skynjun á tilfinningar annarra nemenda auk þess að 

hafa betri stjórn á eigin tilfinningum. Þeir sýndu einnig minni einkenni reiði og árásarhneigðar samhliða 

íhugun (van de Weijer o.fl., 2014, bls. 238-248).   

Fleiri aðferðir hafa einnig hlotið hljómgrunn og viðurkenningar sem eiga rætur að rekja til hugrænnar 

atferlismeðferðar en eru sérstaklega sniðnar að þörfum grunnskólabarna. Nánar verður fjallað um 

aðferðir af þeim toga í næsta hluta.  

3.2.3 VINIR alla ævi  

VINIR alla ævi (Friends for life, (FFL))  er ein þeirra aðferða sem vinnur gegn andlegri vanlíðan nemenda 

í grunnskóla. Aðferðin á rætur að rekja til hugrænnar atferlismeðferðar  (e. Cognitive behavioral therapy 

(CBT) ) þar sem stuðlað er að eflingu félags- og tilfiningarþátta barna á aldrinum 7-12 ára og er notuð af 

sálfræðingum, kennurum og hjúkrunarfræðingum  (Iizuka o. fl., 2015, bls. 3). Aðferðin kennir börnum að 

þekkja betur inn á sínar tilfinningar bæði er varðar kvíðaeinkenni og depurð og leiðir til að efla sjálfstraust 

og styrk til að vinna gegn þessum óæskilegu tilfinningum meðal annars með slökunaræfingum (Zwaanswijk 

og Kösters, 2015, bls. 244).  Dr. Paula Barrett er höfundur FFL en hún hefur rannsakað áhrif hennar í rúm 

17 ár og byggir aðferðina upphaflega á íhlutun sem nefnist Coping Cat (Pathways, e.d.a; Barrett og Turner, 

2001, bls. 403). Barrett sannprófaði aðferðina inn á rannsóknarstofu með það að leiðarljósi að fyrirbyggja 

kvíðaraskanir og þunglyndi. Síðar var aðferðin prófuð inn í skólakerfinu á alþjóðavísu og reynslan sýnir að 

hún gefur góða raun gegn kvíða og þunglyndi nemenda, bæði í meðferð og fyrirbyggjandi þáttum auk 

eflingar í félagsvirkni, jákvæðari sjálfsmyndar og meiri athygli í kennslustundum (Iizuka o. fl., 2015, bls. 

3).  
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Orðið VINIR með broskall í endingu (J) byggir á skammstöfun sem auðveldar börnum að muna og læra 

innihald tímanna. V stendur fyrir að Virða tilfinningar, I-Innri ró, N-Nú get ég þetta, Í-Í leit að lausn, R-

Reyndu að verðlauna sjálfan þig, J-Æfðu þig daglega og brostu! (Barrett, 2012, bls. 246-257). FFL kennir 

börnum aðferðir tengt hegðun, vitsmunaþáttum og andlegri vellíðan þar sem þau eru fengin til að skilgreina 

eigin líðan og kortleggja sínar tilfinningar. Jafnframt kennir aðferðin nemendum að umbreyta neikvæðum 

hugsunum yfir í jákvæðar og hvernig þeir yfirstíga vandamál og áskoranir með ákveðnum verkþáttum sem 

kennarinn fylgir þeim í gegnum. Verkþættirnir eru tíu talsins (Mynd 3) og er einn verkþáttur tekinn fyrir í 

hverri viku, eina klukkustund í senn (Iizuka o. fl., 2015, bls. 3). Samhliða verkþættinum eru tveir 

foreldratímar (Kösters o.fl., 2012, bls. 2).  

 

 

Verkþáttur Verkferli 

Verkþáttur 1 Kynning á verkefninu 

Verkþáttur 2 Tilfinningar (tjá sig um þær og sýna tilfinningum 

annarra nemenda íhlutun)   

Verkþáttur 3 Samband milli hugsunar og tilfinninga (slökun og 

öndunaræfingar, róleg gæðastund í bekknum) 

Verkþáttur 4 Skilningur á sambandi hegðunar við hugsanir og 

tilfinningar 

Verkþáttur 5 Greina gagnlegar og ógagnlegar hugsanir (hugsa 

jákvætt og víkja til hliðar óæskilegum hugsunum) 

Verkþáttur 6 Takast á við ferlið 

Verkþáttur 7 Fyrirmyndir og stuðningshópar  

Verkþáttur 8 Efla lausnarmiðun 

Verkþáttur 9 Hjálpa okkur sjálfum og öðrum 

Verkþáttur 10 Undirbúa okkur undir áskoranir í framtíðinni 

Mynd 5. Verkþættir í VINIR alla ævi. 

(Iizuka o. fl., 2015, bls. 3; Pathways, e.d.). 

 

Markmið hvers verkþáttar er að auka getu og hæfni nemenda, kenna þeim aukna tækni í að verða 

lausnamiðaðri (e. problem solving) svo þeir eigi auðveldara með að takast á við áskoranir daglegs lífs. 

Kennarinn styðst við handbók sem leiðir hann í gegnum alla verkþættina og hver nemandi fær verkefnabók 

sem hann vinnur í samhliða ferlinu (Iizuka o. fl., 2015, bls. 3).   

Í kerfisbundinni samantekt (Fisak, Richard, og Mann, 2011) á árangri FFL og fleiri aðferða gegn kvíða 

hjá börnum og unglingum var einkum litið til megindlegra rannsókna. Niðurstöður greiningar á 35 

rannsóknum leiddi í ljós að FFL var sú aðferð sem sýndi marktækan mun samanborið við aðrar aðferðir 
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vegna þess hversu prógrammið er aðgengilegt og skipulagt. Því fylgja góðar leiðbeiningar fyrir kennara og 

þykir vel aðlagað að skólaumhverfinu og námsefni nemenda (Iizuka o. fl., 2015, bls. 3).  

 Pereira o.fl. (2014) könnuðu áhrif FFL á kvíða 38 grunnskólanemenda í Portúgal á aldrinum átta-12 ára 

af báðum kynjum og mæðra þeirra og hvort meðferðin drægi úr kvíðaeinkennum þátttakenda. Í kringum 

70% nemendanna höfðu greiningu kvíðaröskunar af einhverjum toga. Niðurstöður gáfu vísbendingar um 

minnkandi kvíðaeinkenni hjá hluta þátttakenda þó svo 41% þeirra hafi áfram sagst finna fyrir einkennum. 

Þeir höfðu ánægju af verkefninu (FFL) og fundu fyrir aukinni vellíðan. Upplifun mæðranna var hins vegar 

á annan veg sem rannsakendur túlkuðu sem ákveðna vanþekkingu á einkennum kvíðaraskana. Það sem 

nemendur skilgreindu sem einkenni kvíða fyrir rannsókn gátu mæður þeirra skilgreint sem mildur ótti eða 

vanlíðan. Því voru niðurstöður er snéru að þætti mæðranna á þann veg að litlar sem engar breytingar voru 

fyrir og eftir rannsókn (Pereira o.fl., 2014, bls. 651-656). 

 VINIR alla ævi er eina prógrammið sem Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO, 2004) hefur 

viðurkennt á alþjóðavísu sem aðferð til að vinna gegn kvíða hjá börnum og unglingum (Rodgers og 

Dunsmuir, 2015, bls. 14). WHO telur að andlegir sjúkdómar séu ekki einungis tengdir streitu og sálrænum 

kvillum heldur hafi þeir einnig áhrif á líkamlega og félagslega þætti einstaklings. Stofnunin þróaði á 6. 

áratug síðustu aldar prógramm sem nefnist á ensku Health Promoting Schools (HPS). Prógrammið leggur 

áherslu á snemmbundið inngrip geðraskana hjá nemendum þar sem þeir fá í framhaldinu meðferð (Niranjan 

og Gamboa, 2017, bls. 366).  
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4. Aðferð og framkvæmd rannsóknar 

4.1 Rannsóknarsnið  

Til að svara rannsóknarspurningunum sem lagt var upp með var valin lýsandi megindleg 

þverskurðarrannsókn (e. quantitative descriptive cross-sectional study). Aðferðin þótti henta vel tilgangi 

rannsóknarinnar þar sem ætlunin var að lýsa þáttum ákveðinna breyta eða sambanda milli þeirra eins og 

þeir koma fyrir, en breytur geta verið breytilegar á milli einstaklinga og hópa (Altman, 1991; Amalía 

Björnsdóttir, 2013). Einnig hentaði þessi aðferð vel tímatakmörkunum rannsóknarinnar þar sem mögulegt 

var að safna upplýsingum á kerfisbundinn og hlutlægan hátt, gögnum var safnað einu sinni frá ákveðnu 

úrtaki og því einungis haft samband við þátttakendur í eitt skipti. Tölulegum aðferðum var beitt við 

framsetningu og túlkun gagna (Altman, 1991; Polit og Beck, 2008). Í rannsókn af þessum toga er mikilvægt 

að horfa til innra og ytra réttmætis. Ef spurningar ná að mæla þá þætti sem þær eiga að mæla hefur tekist 

að mynda innra réttmæti. Ef hægt er að alhæfa niðurstöður frá úrtaki rannsóknar og yfir á þýðið hefur tekist 

að mynda ytra réttmæti. Til þess að innra- og ytra réttmæti teljist gott þarf ákveðinn fjölda í úrtak og að 

svarhlutfall sé fullnægjandi (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 232-234). Helsti kostur megindlegrar 

aðferðar er fjarlægð rannsakenda við rannsóknarefnið og takmörkuð samskipti við þátttakendur. Þannig 

hefur rannsakandi lítil sem engin áhrif á svörun þátttakenda né niðurstöður rannsóknarinnar. Þarna leynist 

hins vegar einn helsti veikleikinn í megindlegum rannsóknum því það eitt að verið sé að framkvæma 

rannsókn getur haft áhrif á svörun þátttakenda. Annar kostur við aðferðina er mikið samansafnað magn 

upplýsinga um breiðan hóp einstaklinga. Hins vegar myndast sá ókostur að ekki er hægt að dýpka 

skilninginn eftir að svör hafa borist  (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 220-236).  

 

4.2 Rannsóknarspurningar   

Tilgangur rannsóknarinnar var að afla vitneskju um hversu vel grunnskólar á Íslandi eru í stakk búnir að 

kenna nemendum sem finna fyrir kvíðaeinkennum. Þá var einkum horft til getu og þekkingu 

grunnskólakennara á viðurkenndum aðferðum sem aukið geta sálræna og félagslega vellíðan nemenda með 

kvíðaraskanir.  
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Einnig var kannað hversu mikinn stuðning kennarar fá bæði af hendi skólastjórnenda og skólayfirvalda. 

Jafnframt var könnuð upplifun á umfangi kennslu um kvíðaraskanir ungmenna í kennaranáminu.  

 

Leitað var svara út frá eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

Hversu vel er grunnskólakennari í stakk búinn til að kenna nemendum með kvíðaraskanir?          

- Telur hann sig hafa nægjanlega þekkingu á einkennum ólíkra kvíðaraskana? 

- Telur hann sig hafa fengið nægjanlega fræðslu um kvíðaraskanir barna og ungmenna í kennarnáminu? 

- Telur hann sig hafa kennsluúrræði fyrir börn og ungmenni með kvíðaraskanir? 

- Telur hann sig hafa þekkingu á notagildi viðurkenndra aðferða við kvíðaröskunum?  

- Telur hann sig fá nægjanlega ráðgjöf og stuðning af hendi skólastjórnenda er varðar kennslu barna með 

kvíðaraskanir? 

 

4.3 Þátttakendur  

Markmiðið var að ná a.m.k. 50 svörum til að vinna úr í þessari rannsókn. Við val á þátttakendum var notað 

hentugleikaúrtak (e. convenience sample), hér voru valdir þátttakendur sem auðvelt var að ná til og lítill 

kostnaður og tími skipti hér máli. Þetta var talið fullnægja tilgangi rannsóknarinnar því ekki var ætlunin að 

alhæfa um ákveðið hlutfall eða meðaltal í þýði út frá niðurstöðum, frekar var leitast við að álykta um þær 

niðurstöður sem fram kæmu (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013, bls. 51-64). Skilyrði sem 

þátttakendur þurftu að upppfylla til að geta tekið þátt voru að hafa löggilt starfsheiti „grunnskólakennari“ 

og vera starfandi sem slíkur.  

 

4.4 Mælitæki rannsóknarinnar 

Vinnsla við gerð spurningarlistans sem lagður var fyrir í þessari rannsókn stóð yfir í nóvember og desember 

2017. Við gerð hans var stuðst við spurningalista sem sniðinn var af Papandrea og Winefield (2011) í 

ritrýndri ástralskri rannsókn sem ber enska heitið; „It´s not just the squeaky wheels that need the oil: 

Examining teachers views on the disparity between referral rates for students with internalizing versus 

externalizing problems“. Í framhaldinu var listinn aðlagaður að viðfangsefni rannsóknarinnar og teknar inn 

spurningar er vörðuðu fyrirbyggjandi aðferðir við kennslu barna með kvíðaraskanir sem reynst hafa vel í 

kennslu víða um heim.  
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Margt þarf að hafa í hyggju þegar spurningalistar eru notaðir í rannsóknum . Meðal þess má nefna 

orðalag spurninga, gerð svarkosta og röð spurninga á lista. Til að mynda má spurning ekki vera leiðandi 

þar sem stuðst er við fullyrðingar og spurning má ekki vera með tvöfaldri neitun. Spurningingar þurfa að 

vera skýrar því svarandi á ekki að þurfa að staldra við til að átta sig á merkingu þeirra (Þorlákur Karlsson, 

2003, bls. 331-355). Til að fyrirbyggja ónákvæmni og óskýrleika spurninganna aðstoðaði leiðbeinandi 

þessarar rannsóknar við gerð spurningalistans. Hann var síðan yfirfarinn af einstaklingi sem er jafnvígur á 

bæði íslensku og ensku. Spurningalistinn var lagður fyrir nokkra einstaklinga sem svöruðu spurningunum 

og komu með gagnlegar athugasemdir áður en gagnasöfnun hófst. 

Spurningalistinn samanstendur af 16 spurningum í fjórum liðum. Flestar spurningarnar eru lokaðar með 

valmöguleikum á raðkvarða sem eru „mjög ósammála“, „ósammála“, „sammála“, „mjög sammála“. Um 13 

slíkar spurningar var að ræða. Þetta form spurninga er oft notað en gerð þeirra þykir auðveld og bjóða í 

senn upp á marga svarmöguleika. Þær geta hins vegar verið varasamar og ýtt undir fyrirbæri sem kallað er 

samþykkishneigð (e. acquiescence). Við nánari útskýringu þýðir þetta að þátttakendur geta freistast til að 

samþykkja fullyrðingar einkum ef það hefur ekki ákveðna skoðun á málefninu (Þorlákur Karlsson, 2003, 

bls. 336). Einnig voru lagðar fyrir lokaðar spurningar með svarmöguleikunum „já“, „nei“ eða „ekki viss“. 

Lýðfræðilegar spurningar voru þrjár um kyn, aldur og starfsaldur (Viðauki 1). Samkvæmt Þorláki Karlssyni 

(2003) er gagnlegt að hafa formála að spurningum til útskýringar og til að opna umræðuna en ekki síst til 

að túlka niðurstöður miðað við þá forsendur sem lagðar eru fram, þessu var fylgt eftir í þessari rannsókn.   

 

 

4.5 Framkvæmd rannsóknar 

Spurningalistar voru afhentir 177 réttindakennurum í sex grunnskólum á Íslandi, sem allir uppfylltu skilyrði 

til þátttöku í rannsókninni. Gagnasöfnun stóð yfir frá 20. janúar til 15. mars 2018. Send voru formleg bréf 

til allra skólastjóranna ásamt fræðslustjóra, þegar það átti við, þar sem fram kom lýsing á rannsókninni. Var 

óskað leyfis til að leggja fyrir grunnskólakennara könnun sem mældi þekkingu þeirra á kvíðröskunum 

ungmenna í 5-10. bekk grunnskóla. Samhliða fylgdi bréf til væntanlegra þátttakenda þar sem lýsing og 

markmið könnunar var útskýrt ásamt siðferðislegum álítamálum. Allir skólastjórnendur, ásamt 

fræðslustjórum, veittu samþykki fyrir könnuninni utan eins skóla sem óskaði ekki eftir þátttöku. Því hóf 

höfundur leit að öðrum skóla sem gékk vel og fékkst leyfi frá skólastjórnanda fyrir þátttöku. Ítrekun var 

send til tveggja skóla.  
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4.6 Siðferðileg álitamál 

Lögð var mikil áhersla á að veita sem ýtarlegastar upplýsingar um rannsóknina bæði handa skólastjórendum 

og væntanlegum þátttakendum í kynningarbréfi sem þeir fengu. Þar kom meðal annars fram að fullum 

trúnaði væri heitið og engar persónugreinanlegar upplýsingar yrðu notaðar.  Jafnframt var tekið fram að 

farið væri eftir lögum varðandi persónuvernd, vinnslu og eyðingu gagna. Tekið var fram að spurningalistinn 

var ópersónugreinanlegur og því á engan hátt unnt að rekja svör til einastakra þátttakenda. Gögnin væru 

geymd á öruggum stað hjá höfundi á meðan á gagnaúrvinslu stæði en eftir þann tíma yrði þeim eytt, en 

ábyrgðarmaður rannsóknarinnnar myndi áfram geyma gögni en eyða þeim ekki seinna en fimm árum eftir 

rannsóknina. Þá var skýrt tekið fram að þátttakendur gætu á hvaða tímapunkti í rannsókninni hætt þáttöku 

án nokkurra afleiðinga (Viðauki 2).   

 Í rannsóknum styðst rannsakandi við fjórar reglur sem liggja til grundvallar siðferðilegum 

álitamálum í rannsóknum. Þær eru (1) sjálfræðisreglan sem fjallar um virðingu fyrir hverjum og einum 

einstaklingi. Allar upplýsingar þarf að veita í vísindarannsóknum sem tiltækar eru um eðli rannsókna og 

aldrei skal beita þvingunum eða blekkingum til að ná fram samþykki þátttakenda. Til að enginn beri skaða 

af rannsóknum er (2) skaðleysireglunni fylgt eftir. (3) Velgjörðarreglan kveður á um að rannsakandi láti 

gott af sér leiða með þeirri rannsókn sem hann er að framkvæma. Til að koma í veg fyrir að nokkur einasti 

einstaklingur þurfi að taka óþarfa áhættu á meðan rannsókn stendur þarf að fylgja (4) réttlætisreglunni svo 

að hver og einn fái það sem honum ber með þátttöku sinni í rannsókninni (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 

162-165). 

Persónuvernd var tilkynnt um rannsóknina og hafði stofnunin engar athugasemdir við framkvæmd 

hennar.       

 

4.7 Úrvinnsla gagna 

Excel tölfræðiforritið var notað við úrvinnslu gagna.  Niðurstöður voru settar fram með lýsandi tölfræði og 

texta í myndformi til að auka skilning og auðvelda lestur niðurstaðna. Í ljósi þess hversu lítið úrtakið var 

og ekki var hér notaður ákveðinn spurningalisti, heldur valdar spurningar sem gáfu svör við 

rannsóknarspurningunum þá voru ekki framkvæmd áreiðanleikapróf né heldur voru skoðuð tengsl eða 

gerður samanburður á breytum.    
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5. Niðurstöður rannsóknarinnar 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Rannsóknin svaraði vel þeim  rannsóknar-

spurningum sem lagðar voru fram í upphafi um hversu vel grunnskólakennarar töldu sig vera í stakk búnir 

til að kenna nemendum með kvíðaraskanir, hvort þeir hefðu kennsluúrræði fyrir þessa nemendur, þekking 

þeirra á viðurkenndum aðferðum við kvíðaröskunum og hvort þeir fengju ráðgjöf og stuðning frá  

skólastjórnendum til að takast á við vandamál tengd kvíða og vanlíðan barna í grunnskólum. Svarhlutfall 

var 33% (n=58), af þeim voru konur 78%. Enginn skilaði auðu og öll svarblöðin voru gild. Að meðaltali 

voru 10 svarendur í hverjum þátttökuskóla.  

  

5.1 Bakgrunnur þátttakenda  

Aldurskipting þátttakenda sýnir að konur voru í miklum meirihluta svarenda eða alls 78% af 

heildarsvarhlutfallinu (Mynd 1).  

 

 

 

 
 Mynd 1. Kynjaskipting. 

 

 

 

Með skiptingu starfsaldurs og aldurs í fimm hópa kom í ljós að flestir þátttakendur voru á aldrinum 31-

40 ára. Fjöldi ára í starfi skiptist nokkuð jafnt á milli fyrstu fjögurra hópanna sem hver um sig spannaði 10 

ára starfsreynslu. Enginn þátttakandi hafði meira en 40 ára starfsreynslu (Mynd 2).  

karl
22%

kona
78%

Kyn



 

40 

 

 

 

 

 
Mynd 2. Aldur og starfsaldur. 

 

  

 

 

5.2 Væntingarbundin þekking og hlutverk kennara 

Í svörum við spurningunni: Eitt af hlutverkum mínum sem grunnskólakennari er að hafa getu og þekkingu 

til að greina tilfelli kvíðaraskanan hjá nemanda og veita honum viðeigandi aðstoð?  kom fram að langflestir 

þátttakendur voru sammála þeirri fullyrðingu að grunnskólakennara þurfi að búa yfir víðtækari þekkingu 

til að greina einkenni kvíðaraskana (Mynd 3).  
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  Mynd 3. Geta og þekking til að greina kvíðaraskanir.  

 

 

 

Í svörum við spurningunni: Sem grunnskólakennari tel ég mig hafa þekkingu á einkennum 

kvíðaraskana nemenda? taldi meirihluti þátttakenda að þeir hefðu þekkingu á á einkennum kvíðaraskana 

hjá nemendum (Mynd 4).  

 

 

 
 Mynd 4. Þekking á einkennum kvíðaraskana hjá nemendum. 
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5.3 Fræðsla um kvíðaraskanir í kennaranámi 

 

Í svörum við spurningunni: Kennaranámið veitti mér fræðslu um kvíðaraskanir barna og unglinga og 

hvernig bregðast skuli við þeim? kom í ljós að stór hluti þátttakenda töldu sig ekki fá nægjanlega góða 

fræðslu í kennaranámi um kvíðaraskanir ungmenna og hvernig bregðast skuli við þeim (Mynd 5).  

 

 

 

 Mynd 5. Fræðsla um kvíðaraskanir.  

 

 

 

Í svörum við spurningunni: Meiri fræðsla ætti að vera veitt um kvíðaraskanir og aðrar geðraskanir 

nemenda í kennaranáminu? taldi meirihluti þátttakenda að auka þyrfti kennslu í kennaranáminu varðandi 

kvíðaraskanir og aðrar geðraskanir (Mynd 6). Þetta er í samræmi við svör í síðustu spurningu þar sem 

meirihluti svarenda töldu sig ekki fá nægjanlega fræðslu um málefnið (Mynd 5). 
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Mynd 6. Meiri fræðsla um kvíðaraskanir og aðrar geðraskanir.  

 

 

Í svörum við spurningunni: Aukin fræðsla um kvíðaraskanir/geðraskanir í kennaranámi eykur 

sjálfsöryggi kennara þegar kemur að því að þekkja einkennin? voru allir þátttakendur ýmist mjög sammála 

eða sammála þeirri fullyrðingu að aukin þekking og fræðsla um kvíðaraskanir/geðraskanir myndu styrkja 

þá í kennslu og auka sjálfsöryggi þeirra (Mynd 7). 

 

 

 

 

 

  Mynd 7. Aukin fræðsla og  sjálfsöryggi kennara.  
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5.4 Stuðningur og úrræði í skólanum 

Í svörum við spurningunni: Ég hef hlotið nægjanlega þjálfun og fræðslu um kvíðaraskanir hjá 

skólayfirvöldum? kom í ljós að meirihluti þátttakenda var ósammála, og mjög ósammála, þeirri fullyrðingu 

að þeir höfðu hlotið nægjanlegan stuðning og úrræði á sínum skólayfirvöldum (Mynd 8).   

 

 

Mynd 8. Nægjanleg þjálfun og fræðsla hjá skólayfirvöldum. 

 

Í svörum við spurningunni: Mér finnst skólinn minn fullnægja þörfum nemenda með 

kvíðaraskanir/geðraskanir út frá stefnu skólayfirvalda, „skóli án aðgreiningar“? kom fram blendinn hugur 

þátttakenda um hvort stefnan „skóli án aðgreiningar“ fullnægði þörfum nemenda með 

kvíðaraskanir/geðraskanir. Nokkuð fleiri svarenda töldu hins vegar stefnu skólayfirvalda ekki fullnægja 

þörfinni (Mynd 9).  

 

 

 

  Mynd 9. Uppfylling þarfa nemenda út frá ´skóli án aðgreiningar´. 
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Í svörum við spurningunni: Hver grunnskóli ætti að hafa innanborðs þverfaglegt teymi 

sérfræðinga á sviði geðsjúkóma og tengiliði á milli nemenda, skólayfirvalda og foreldra? sýndu niðurstöður 

að nánast allir þátttakendur voru sammála eða mjög sammála því að grunnskólar ættu að hafa þverfaglegt 

teymi sérfræðinga á sviði geðsjúkdóma og tengiliði á milli nemenda, skólayfirvalda og foreldra (Mynd 10). 

 

 

 

Mynd 10. Þverfaglegt teymi á sviði geðsjúkóma og tengiliðir.   

 

Í svörum við spurningunni: Ég upplifi aukið aðgengi sérfræðinga (sálfræðingar, 

námsráðgjafar, félagsráðgjafar) í málefnum nemenda með kvíðaraskanir/geðraskanir í mínum skóla? 

sýndu niðurstöður að talsvert skorti þar á þó flestir teldu að svo væri (Mynd 11).  

 

 

 

      Mynd 11. Aukið aðgengi sérfræðinga.  
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Í svörum við spurningunni: Skólinn minn veitir faglega ráðgjöf varðandi geðraskanir nemenda? 

kom fram nánast jöfn afstaða þátttakenda, þó voru fleiri sem voru ekki sammála því að þessi þáttur væri í 

lagi (Mynd 12).  

 

 

 

Mynd 12. Fagleg ráðgjöf varðandi geðraskanir nemenda. 

 

 

Í svörum við spurningunni: Ég sem grunnskólakennari get leitað ráðgjafar um 

kvíðaraskanir/geðraskanir utan skóla (t.d. skólaskrifstofa bæjarfélagsins)? sýndu niðurstöður að skiptar 

skoðanir voru á því hjá þátttakendum, þó tæpur meirihluti væri á þeirri skoðun að hægt væri að leita sér 

aðstoðar/ráðgjafar utan skólans (Mynd 13).  

 

 

 

Mynd 13. Ráðgjöf í boði utan skóla.  

 



 

47 

 

 

 

Í svörum við spurningunni: Það er mikilvægt að grunnskólakennara sé tilkynnt um 

kvíðaröskun/geðröskun nemanda áður en fyrstu samskipti eiga sér stað? kom skýrt fram hjá meirihluta 

þátttakenda að þeir voru sammála því, þó voru það nokkrir sem töldu það ekki nauðsynlegt (Mynd 14).  

 

 

Mynd 14. Mikilvægi tilkynningar um kvíðaröskun/geðröskun.  

 

 

 

5.5 Þekking kennara á aðferðum 

Í svörum við spurningunni: Skólinn minn leggur áherslu á leiðir (slökun, yoga, núvitund o.fl.) til að auka 

andlega vellíðan nemenda í námi? kom fram mismunandi sýn þátttakenda á þær áhersluleiðir sem voru 

viðhafðar í þeirra skóla varðandi andlega vellíðan nemenda, þó voru það fleiri sem voru sammála um að 

notaðar væru leiðir til að auka andlega vellíðan nemenda (Mynd 15).  

 

 



 

48 

 

 

Mynd 15. Áherslur á leiðir til að auka andlega vellíðan nemenda. 

 

 

Í svörum við spurningunni: Hefur þú þekkingu til að styðjast við aðferðina nútvitund (mindfulness) í 

kennslu? leiddu niðurstöður í ljós að nokkuð jöfn afstaða var til þess hvort þátttakendur þekktu og styddust 

við nútvitund í kennslu. Af þeim  sem sögðust þekkja aðferðina höfðu all flestir góða reynslu af henni 

(Mynd 16).  

 

 

Mynd 16. Þekking til að nota aðferðina nútvitund í kennslu. 

 

 

Í svörum við spurningunni: Hefur þú þekkingu til að styðjast við aðferðina VINIR alla ævi (friends for 

life) í kennslu? kom fram afgerandi niðurstaða sem sýndi að nánast allir þátttakendur töldu sig ekki búa yfir 

þekkingu til að beita aðferðinni ´VINIR alla ævi´ (Mynd 17).  
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Mynd 17. Þekking til að styðjast við aðferðina VINIR alla ævi.  

 

 

Í svörum við spurningunni: Er þinn skóli að styðjast við þrepaskipt stuðningskerfi (Multi-tiered 

systems, MTSS)? töldu flestir þátttakendur sinn skóla ekki styðjast við þrepaskipt stuðningskerf, nokkuð 

stór hluti svarenda taldi sig ekki hafa fulla vissu og þeir sem töldu að kerfið væri notað í sínum skóla voru 

fáir og tóku þeir ekki afstöðu til þess hvort kerfið reyndist vel í kennslu (Mynd 18).  

 

 

 

Mynd 18. Notkun þrepaskipts stuðningskerfis. 
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6. Umræða 

Í umræðu hér að neðan mun höfundur fjalla um og setja fram ályktanir út frá niðurstöðum þessarar 

rannsóknar og bera þær saman við svipaðar rannsóknir sem birtst hafa um efnið. Til útskýringar vill 

höfundur taka fram að hann styðst við tvö orðahugtök sem hafa sömu merkingu í þessari umfjöllun, orðin 

„svarendur“ og „þátttakendur“.  

6.1 Bakgrunnupplýsingar þátttakenda 

Mikill munur var á kynjahlutfalli í könnuninni en einungis 22% svarenda voru karlmenn (Mynd 1) en svipað 

kynjahlutfall var á milli skólanna. Því má álykta að ákveðinn kynjahalli hafi endurspeglast í könnuninni. 

Þetta varpar sýn á þá umræðu í samfélaginu að karlmönnum fer fækkandi í stétt grunnskólakennara sem er 

slæm þróun. Samkvæmt skýrslu Kennarasambands Íslands (2017) voru í Félagi grunnskólakennara (FG) 

árið 2017 alls 4.762 félagsmenn, þar af 3.953 (83%) konur og 809 (17%) karlar (Kennarasamband Íslands, 

2017, bls. 7). Kynjahlutfall svarenda í könnuninni var því í ágætu samræmi við kynjahlutfall félagsmanna 

FG.   

 Aldurssamsetning svarenda var nokkuð dreifð, flestir voru á aldursbilinu 31-40 ára. Það var einnig 

eftirtektarvert að fjöldi þátttakenda, innan hvers hóps fyrir starfsaldur, helst nokkuð jafn en fellur alveg við 

40 ára starfsaldur (Mynd 2). Þessi rannsókn leyfir ekki að ályktað sé útfrá þessum tölum en þær gefa þó á 

ákveðinn hátt í skyn að kennarar haldist í starfi og að félagsmenn FG eru flestir á miðjum aldri eða á efri 

árum starfsaldurs. Þetta styður þá umræðu sem átt hefur sér stað í samfélaginu um hversu brýnt sé að fá 

fleiri kennara inn í stéttina sökum þess hversu margir nálgast eftirlaunaaldurinn. Einnig kom fram í 

aldurssamsetningunni hversu fáir voru á aldursbilinu 20–30 ára (3%). Á því geta verið eðlilegar skýringar 

þar sem grunnskólakennaranámið hefur farið úr þremur háskólaárum yfir á meistarastig sem tekur fimm ár. 

Því koma nýútskrifaðir nemendur seinna inn á vinnumarkaðinn í dag en einnig hafa tölur sýnt að nemendum 

hafi fækkað í kennaranámi. Á hausti árið 2016 voru 214 nýnemar útskrifaðir frá kennaradeild Háskóla 

Íslands og við Háskólann á Akureyri en árið 2009 voru þeir 440. Þetta nemur 51% fækkun en á sama tíma 

fækkaði nýnemenum við báða háskólana um 35%. Staðan er því þannig að íslenskt samfélag nær ekki að 

viðhalda eðlilegri nýliðun innan stéttarinnar (Fækkun kennaranema að hluta rakin til lengingar námsins, 

2017, bls. 32–35).   
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6.2 Væntingarbundin þekking og hlutverk kennara 

Þegar horft var til afstöðu svarenda um hvort þeir telji mikilvægt að grunnskólakennarar búi yfir víðtækari 

þekkingu á einkennum kvíðaraskana þá voru all flestir þeirra ýmist sammála eða mjög sammála því (Mynd 

3). Minni hluti svarenda var samt sem áður á þeirri skoðun að þeirra hlutverk væri fyrst og fremst að miðla 

námsefni til nemenda en geðraskanir ættu fremur að vera á borði annarra sérfræðinga. Þessi niðurstaða 

gefur vísbendingar um að meiri hluti þátttakenda töldu sig ekki einungis vera í því hlutverki að miðla 

fræðslu til nemenda heldur einnig að þekkja til ýmissa heilsufarslegra einkenna eins og kvíðaraskana barna 

og ungmenna. Þannig töldu þátttakendur sig  geta veitt betri þjónustu við sína nemendur með því að hafa 

þekkingu á einkennum kvíðaraskana ungmenna. Þetta er í samræmi við bandaríska rannsókn Reinke og 

félaga (2011) þar sem 89% þátttakenda töldu sig sem kennara þurfa að hafa yfirgripsmikla þekkingu á 

geðröskunum barna og ungmenna til að hægt væri að tryggja nemendum aukna velferð og betri þjónustu 

(Reinke o.fl., 2011, bls. 1-13).    

Þegar skoðað var mat svarenda á eigin getu til að þekkja og meta einkenni kvíðaraskana hjá 

ungmennum kom í ljós að meirihlutinn taldi sig hafa þá þekkingu sem til þyrfti (Mynd 4). Þessi niðurstaða 

samræmist niðurstöðum í ástralskri megindlegri rannsókn (2013) þar sem könnuð var þekking 

grunnskólakennara á kvíðaeinkennum nemenda. Í úrtakinu voru 358 grunnskólakennarar, en allir áttu það 

sameiginlegt að vera umsjónarkennarar. Meðalaldur svarenda var í kringum 40 ár, 59 þátttakendur voru 

karlmenn. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að allir kennararnir töldu til almennt hafa góða 

þekkingu og skilning á kvíðaeinkennum nemenda sinna. Hins vegar sýndu niðurstöðurnar að kennararnir 

lögðu ólíkan skilning í hvernig greina ætti einkenni kvíðaröskunar. Flestir þátttakendanna (n=239) greindu 

kvíðaröskun út frá tilfinningalegum einkennum, öllu minni hópur skilgreindi kvíðaröskun út frá 

líkamlegum einkennum og minnsti hópurinn (n=56) skilgreindi kvíðaröskun út frá einkennum 

einbeitingarleysis (Headley og Cambell, 2013, bls. 48-63). Rannsókn Headley og Cambell var öllu ítarlegri 

en sú könnun sem höfundur þessa ritverks framkvæmdi og með miklu stærra úrtak. Hins vegar virðast, 

samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar, vera vísbendingar um að ástralskri grunnskólakennarar telja sig 

hafa álíka þekkingu og starfsfélagar þeirra á Íslandi á einkennum kvíðaraskana. Hér ber þó að varast 

alhæfingu þar sem úrtakið í rannsókn þess sem þetta ritar var lítið og náði einungis til afmarkaðs svæðis á 

landinu.   

Báðar ofangreindar rannsóknir mældu þekkingu út frá eigin mati þátttakenda en í rannsókn 

Cunningham og Suldo (2014) var raunþekking grunnskólakennara mæld. Í rannsókninni voru þátttakendur 

238 nemendur í fjórða og fimmta bekk grunnskóla. Drengir voru 58% og og stúlkur 42%, öll á aldrinum 9–

12 ára í 26 bekkjum. Auk nemendanna voru í úrtakinu 26 umsjónarkennarar en að meðaltali var hver kennari 

með 19 nemendur í sínum bekk. Megin tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hversu vel kennarar gátu 
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greint einkenni nemenda sem höfðu fengið greiningu kvíðröskunar og/eða þunglyndis. Í niðurstöðum kom 

fram í 40,7% tilvika gátu umsjónarkennararnir greint með réttum hætti nemendur sem höfðu einkenni 

kvíðaröskunar eða þunglyndis. Í 17,5% tilfella greindu þeir ranglega nemendur með sömu einkenni. 

Niðurstöðu gáfu vísbendingar um að í helmingi tilfella gátu grunnskólakennarar greint með réttum hætti 

einkenni kvíða og þunglyndis (Cunningham og Suldo, 2014, bls. 237–250). Niðurstaða Cunningham og 

Suldo er ekki langt frá niðurstöðu höfundar þar sem 67% töldu sig hafa getu til að greina einkenni 

kvíðaröskunar.  

Í niðurlagi má segja að niðurstaða höfundar svari þeirri spurningu játandi hvort kennarar hafi getu 

til að greina einkenni kvíðaraskana hjá ungmennum. Meirihluti svarenda, 67% svöruðu því ýmist sem 

„sammála“ eða „mjög sammála“. Niðurstöðurnar samræmast að sumu leyti niðurstöðum erlendra 

rannsókna en niðurstaða rannsóknar Cunninghan og Suldo var nálægt núverandi rannsókn. Einnig kom 

fram í rannsókn höfundar að meiri hluti svarenda (74%) voru „sammála“ eða „mjög sammála“ þeirri 

staðhæfingu að mikilvægt væri fyrir grunnskólakennara að búa yfir víðtækri þekkingu á einkennum 

kvíðaraskana ungmenna og að það myndi auka gæði þeirrar þjónustu sem þeir veita innan grunnskólans.   

  

6.3 Fræðsla um kvíðaraskanir í kennaranámi 

Þegar horft var til niðurstöðu um hvort svarendur teldu sig fá nægjanlega fræðslu um einkenni geðraskana 

ungmenna var niðurstaðan nokkuð afgerandi því 95% svarenda (n=55) voru ýmist „ósammála“ eða „mjög 

ósammála“ þeirri fullyrðingu að kennaranámið veitti þeim nægjanlega fræðslu um kvíðaraskanir ungmenna 

og viðbrögð gegn þeim (Mynd 5). Þetta samræmist rannsókn Bryer og Signorini (2011), um þekkingu og 

skilning kennaranema á lokaári náms,  þar sem kom í ljós að afgerandi hluti þáttakenda hafði ekki fengið 

fræðslu um geðraskanir barna og ungmenna í gegnum námið heldur fyrst og fremst í gegnum persónulega 

reynslu í einkalífi eða á starfsvettvangi (Bryer og Signorini, 2011, bls. 233-258; Headley og Cambell, 2013, 

bls. 48-50). Einnig er vert að íhuga viðhorf þátttakenda um hvort þeim fyndist þörf á aukinni kennslu í 

þessum málaflokki innan kennarnámsins. Niðurstaðan var afgerandi og sýndi að 95% svarenda (n=55) voru 

ýmist „sammála„ eða „mjög sammála“ því (Mynd 6). Þetta gefur vísbendingar um að tilvonandi kennarar 

fá ekki nægjanlega fræðslu um geðraskanir barna og ungmenna í kennaranáminu og er áhyggjuefni þar sem 

andlegar raskanir eins og kvíðaraskanir og þunglyndi hafa aukist meðal grunnskólanema á síðustu árum.     

Þegar litið er til niðurstaðna um hvort þátttakendur teldu aukna fræðslu í kennaranáminu auka 

sjálfsöryggi þeirra í að þekkja einkenni kvíðaröskunarhjá börnum og ungmennum voru allir ýmist 

„sammála“ eða „mjög sammála“ því að það væri hjálplegt (Mynd 7). Til samanburðar var rýnt í rannsókn 

Reinke o.fl. (2011) þar sem þáttakendur voru 239 grunnskólakennarar en rannsóknin var framkvæmd árið 
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2011 í fimm skólaumdæmum. Langflestir þátttakenda voru konur (97%) og starfsreynsla þeirra spannaði 

1–37 ár. Rannsóknin kannaði meðal annars umfang fræðslu og forms fræðslu sem kennarar höfðu hlotið 

varðandi geðraskanir. Þeir voru spurðir út í þekkingu, hæfni og þjálfun, bæði í starfi og námi til að takast á 

við geðræn vandamál nemenda. Skoðaðar voru aðferðir til að vinna með með börnum sem byggju við 

hegðunarvandamál, þekking og skilningur kennara á geðröskunum ungmenna og þjálfun í bekkjarstjórnun. 

Niðurstaða rannsóknarinnar leiddi í ljós að 41% svarenda töldu sig hafa hæfni og þekkingu til að takast á 

við geðræn vandamál nemenda. Auk þess var mælt hversu mikla þjálfun og fræðslu þeir fengu í 

kennaranáminu og kom þá í ljós að einungis 29% þeirra töldu sig hafa fengið þar fræðslu. Margir 

kennaranna höfðu öðlast fræðslu út frá eigin forsendum og frumkvæði eða 36% (Reinke o.fl., 2011, bls. 1–

13). 

Samkvæmt niðurstöðum (Mynd 5) eru vísbendingar uppi um að fræðsla um geðraskanir, þar á 

meðal kvíðaraskanir, eru ekki í nægjanlega góðum farvegi innan þeirra háskóla sem mennta 

grunnskólakennara á Íslandi. Þegar námslýsingar eru skoðaðar í kennaranámi B.ed. og M.ed. námi, bæði í 

Háskóla Íslands og við Háskólann á Akureyri er engin námsgrein sem tekur sérstaklega fyrir geðraskanir 

barna og ungmenna (Háskóli Íslands, 2016; Háskólinn á Akureyri, 2016). Þetta kemur höfundi talsvert á 

óvart þar sem nú hefur námið verið lengt í 5 ára háskólanám á meistastigi. Því hvetur höfundur háskólanna 

að endurskoða námsskrána með það að leiðarljósi að efla fræðslu um geðraskanir barna og ungmenna. 

Þörfin er svo sannarlega fyrir hendi í ljósi frétta sem þjóðin hefur fengið síðastliðin ár um andlega líðan 

okkar yngstu samfélagsþegna. Þetta virðist hins vegar ekki einungis vera bundið við Ísland því gögn sýna 

að betur má fara í þessum málum einnig víða erlendis eins og rannsókn Reinke (2011) gefur vísbendingar 

um. Þó má benda á að töluverður hörgull er á rannsóknum einkum tengt fræðslu um geðraskanir innan 

kennaranáms.    

Mikilvægt er að gera átak í að fræða kennaranema og kennara um geð/kvíðaraskanir nemenda því 

aukin fræðsla og þjálfun eflir þá í starfi, eflir sjálfsöryggi þeirra og veitir nemendum betri þjónustu. Ýmsar 

vísbendingar hafa komið fram um að einkenni kvíða/geðraskana hjá börnum og ungmennum komi fyrst 

fram í skólaumhverfinu. Barn/ungmenni með kvíða/geðröskun nær sjaldnast að uppfylla þær kröfur sem 

skólinn leggur til. Hér er átt við þætti eins og einbeitingu, félagsleg samskipti, ákvörðunartöku varðandi 

ýmsa þætti tengt náminu (Moran, 2015, bls. 27). Því er mikilvægt að kennarinn hafi í námi fengið góða 

fræðslu um einkenni og úrræði kvíða/geðraskana.   

Niðurstöður leiddu í ljós að meirihluti þátttakenda var ósammála, og mjög ósammála, þeirri 

fullyrðingu að þeir höfðu hlotið nægjanlegan stuðning og úrræði hjá sínum skólayfirvöldum (Mynd 8). 

Þessi niðurstaða er ekki í samræmi við áðurnefnda rannsókn Reinke (2011) þar sem kannað var hversu hátt 

hlutfall kennarar höfðu öðlast fræðslu um geðræn vandamál ungmenna í gegnum fræðslu á vegum skólanna. 

Niðurstaðan leiddi í ljós að 53% þeirra höfðu fengið hana (Reinke o.fl., 2011, bls. 1–13). Þessi niðurstaða 
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er mun jákvæðari en niðurstöður þessarar rannsóknar höfundar sem sýndi að einungis 19% (n=11) voru 

ýmist „sammála“ eða „mjög sammála“ þeirri staðhæfingu að þeir hefðu fengið þjálfun og fræðslu í sínum 

skóla (Mynd 8). Þetta gefur vísbendingar um að geðfræðsla innan grunnskólanna sé komin mun lengri á 

veg víða erlendis í skólakerfinu samanborið við á Íslandi.  

 Fram kom í niðurstöðum að þátttakendur höfðu blendnar skoðanir á því hvort opinber skólastefna 

um „skóli án aðgreiningar“ fullnægði þörfum nemenda með kvíðaraskanir eða aðrar geðraskanir (Mynd 9).  

Nokkuð fleiri svarenda töldu stefnu skólayfirvalda ekki fullnægja þörfinni og er það vert umhugsunarefni.  

Hugmyndafræðin „skóli án aðgreiningar“ er ein og sér falleg hugmynd sem gengur út á að virða 

fjölbreytileika hvers og eins nemanda. Innan þessa ramma eru einnig nemendur með kvíðaraskanir og 

höfundur telur að flestir, ef ekki allir kennarar vilji í einlægni leggja blessun sína yfir hugmyndafræðina. 

Hins vegar hefur fjársvelti verið viðloðandi síðustu árin í kjölfar bankahrunsins  árið 2008 og hefur það 

komið niður á starfsemi grunnskólanna. Til að „skóli án aðgreiningar“ geti virkað sem best og verið í sátt 

flestra þarf að tryggja fjármagn og mannskap til að framfylgja almennilega stefnunni.  Meðan svo er ekki 

verður hugmyndafræðin einungis falleg orð á blaði.  

 Fram kom að nærvera sérfræðinga tengt geðröskunum ungmenna, jafnt innan sem og utan veggja 

skólanna, skipti máli og var mikilvægur þáttur fyrir grunnskólakennara og það samfélag sem þeir unnu í. Í 

þessu samhengi voru sterkar vísbendingar sem komu fram um nauðsyn þess að hafa tengilið sem 

grunnskólakennarar gætu leitað til ef þeir hefðu áhyggjur af geðheilsu ákveðins nemenda, aðili sem gæti 

síðan verið í sambandi við skólaskrifstofu og foreldra (Mynd 10). Niðurstöður bentu til þess að eitthvað 

hafi þokast áfram í íslensku skólakerfi í átt að auknu aðgengi grunnskólakennara að sérfræðingum 

(sálfræðingum, námsráðgjöfum og félagsráðgjöfum) í málefnum nemenda með geðraskanir, meirihluti 

svarenda taldi svo vera og er það jákvætt (62%) (Mynd 11). Hinsvegar kom fram að skortur var á faglegri 

ráðgjöf í skólunum, stærri hluti þátttakenda taldi þann þátt ekki vera í lagi (Mynd 12) og tæpur meirihluti 

þátttakenda taldi að hægt væri að leita sér ráðgjafar utan skólans (Mynd 13).  

Niðurstaðan um aukið aðgengi sérfræðinga er ekki alveg í samræmi við rannsókn Papandrea og 

Winefield (2011) á því hversu vel 28 grunnskólar víðsvegar um Ástralíu væru í stakk búnir að takast á við 

kennslu nemenda með geðraskanir og hversu vel skólayfirvöld tæki á þessum málum. Alls voru 152 

þátttakendur og af þeim voru 91 kona en meðalaldurinn var 39 ár. Niðurstöður leiddu í ljós að meiri hluti 

þátttakenda voru sammála um að miklar kröfur og væntingar væru gerðar til þeirra um að greina innri 

vanlíðan (kvíða og þunglyndi) nemenda og veita þeim aðstoð.  Á sama tíma fyndu þeir fyrir  miklum 

vanmætti gagnvart því að standa undi þeim væntingum. Þeir töluðu um að þeir hefðu litla sem enga þjálfun 

til að takast á við svona mál og ekki fundið fyrir auknum úrræðum hjá skólayfirvöldum til að veita frekari 

sérfræðiaðstoð (Papandrea og Winefield, 2011, bls. 222–235). Vísbendingar eru því til staðar sem benda til 

þess að auka megi enn frekar aðgengi ýmissa fagaðila sem þekkja vel til málefna kvíða/geðraskana hjá 
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börnum. Flestir grunnskólar á Íslandi eru með námsráðgjafa í fullu starfi en fjölga mætti skólasálfræðingum 

til samræmis við aukna tíðni kvíða/geðraskana. 

 Niðurstöður sýndu að þátttakendur voru ekki á einu máli um það að hve miklu leyti þeir töldu sig 

fá faglega ráðgjöf vegna geðraskana barna og ungmenna af hendi grunnskólanna. Þetta helst að hluta til í 

hendur við afstöðu svarenda í áðurnefndrar rannsóknar Papandrea og Winefield um aukið aðgengi 

sérfræðinga í grunnskólum þar sem niðurstaðan var á þá leið ekki væri nægjanlegt aðgengi að faglegri 

ráðgjöf.  

 Það kom á óvart var að 9% svarenda töldu ekki þörf á að fá tilkynningu um kvíða/geðröskun  nýs 

nemanda sem væri væntanlegur inn í bekk viðkomandi kennara (Mynd 14). Þó svo að 91% svarenda væru 

hlynntir því þá er ekki ásættanlegt að það þyki óþarfi að kennari þurfi upplýsingar um kvíða/geðröskun nýs 

nemanda áður en hann kemur í bekkinn og áður en hann hittir sinn kennara í fyrsta sinn. Því má leggja 

áherslu á það, og fyllsta tilefni er til þess að kennarar fá alltaf upplýsingar fyrirfram um þá nemendur sem 

þetta á við sama hvaða viðhorf kennararnir sjálfir hafa um þessi mál. Það er skoðun höfundar að öll vitneskja 

um heilsufar nemenda hjálpar kennurum að aðlaga námsefni að þörfum viðkomandi og eykur þar með gæði 

kennslunnar. Á sama hátt er vitneskjan mikilvæg svo hægt sé að skipuleggja sérúrræði fyrir viðkomandi 

nemanda ef þau eru til staðar.   

  Ef draga má ályktun út frá svörum þátttakenda koma fram vísbendingar um að grunnskólakennara 

fái ekki nægnanlega þjálfun af hendi skólayfirvalda til að beita aðferðum gegn kvíða/geðröskunum. 

Meirihluti svarenda taldi einnig „skóli án aðgreiningar“ ekki gott verkfæri til að vinna með nemendur sem 

glíma við kvíða/geðraskanir. Hins vegar voru flestir svarenda á því að þeir fengu ágætan stuðning af hendi 

sérfræðinga, bæði innan og utan skólans. Hér er þá líklega átt við námsráðgjafa og skólasálfræðinga á 

skólaskrifstofum hvers umdæmis.  

  

6.1 Þekking kennara á aðferðum 

Það var athyglisvert að sjá í niðurstöðum að tæpur meirihluti þátttakenda taldi skólann ekki stuðla að 

kennsluúrræðum fyrir nemendur sem greinst höfðu með kvíða/geðraskanir. Sjá má visst samræmi hér við 

það sem kom fram um skort á stuðningi af hálfu skólans varðandi úrræði við geðröskum nemenda (Mynd 

8).  

 Þekking þátttakenda á aðferðum sem á alþjóðavísu hafa reynst vel í kennslu með börn sem greinst 

hafa með kvíða- og/eða aðrar kvíðaraskanir var misjöfn, allt frá því að vera engin þekking á aðferðinni til 

þess að hafa ekki vitneskju um hvort stuðst væri við þær innan skólans í kennslu. Þó kom í ljós að flestir 

voru sammála um gildi þess að leggja áherslu á leiðir til vellíðunar fyrir nemendur (Mynd 15). Jákvæðust 
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viðbrögð komu í ljós hjá þátttakendum gagnvart þeirri aðferð að iðka ´núvitund´ sem byggir á hugrænni 

atferlismeðferð og skýrt hefur verið frá fyrr í þessu verkefni, um helmingur þeirra sögðust þekkja til 

aðferðinnar og höfðu þeir flestir jákvæða reynslu af aðferðinni. Höfundi tókst ekki að finna sambærilega 

rannsókn sem mældi þekkingu grunnskólakennara á nútvitund. Hins vegar hafa verið gerðar ýmsar 

rannsóknir sem mælt hafa notagildi þess að innleiða aðferðina í almenna kennslu. Ein þessara rannsókna 

var framkvæmd af  Britton o.fl. (2014). Í úrtakinu voru 55 drengir og 46 stúlkur á aldrinum 11–12 ára.  

Niðurstöður leiddu í ljós að 92% þátttakenda fundu fyrir minni kvíðaeinkennum, meiri afslöppun og betri 

einbeitingu með þátttöku í þessari meðferð. Þá gáfu niðurstöðurnar einnig vísbendingu um að vel hafi tekist 

að blanda nútvitund inn í almenna kennslu í skólunum. Kennararnir lýstu yfir ánægju með aðferðina og 

hversu auðvelt þetta hafi reynst þeim og hversu meðtækilegir nemendurnir voru gagnvart því að læra 

núvitund (Britton o.fl., 2014, bls. 263–278).  

 Það kom á óvart að niðurstöður leiddu í ljós að nánast enginn svarenda þekkti aðferðina „VINIR 

alla ævi“ sem einnig byggir á hugrænni atferlismeðferð. Þetta er í samræmi við rannsókn Stormont, Reinke 

og Herman (2011) þar sem könnuð var þekking grunnskólakennara á ýmsum fyrirbyggjandi aðferðum, 

bæði tengt hegðunarvandamálum, eineltisúrræðum og aðferðir tengt geðröskunum. Þá var einkum horft til 

aðferðarinnar „Copy Cat“ sem á margt skylt við aðferðina „VINIR alla ævi“ en báðar aðferðinar byggja á 

grunni hugrænnar atferlismeðferðar. Í úrtakinu voru 239 grunnskólakennarar. Í niðurstöðum kom meðal 

annars fram að einungis 2% svarenda vissi út á hvað aðferðin gékk. Því til viðbótar vissi meirihluti svarenda 

ekki um hvort skólinn hefði gögn sem hægt væri að styðjast við til stuðnings nemendum með geðraskanir 

(Stormont o.fl., 2011, bls. 138–147). 

 Könnuð var þekking þátttakenda á þrepaskiptu stuðningskerfi (MTSS) og hvort skólinn þeirra væri 

að styðjast við aðferðina. Flestir sögðu skólann sinn ekki styðjast við það (71%) en 26% voru ekki vissir. 

Mikill minnihluti sagðir styðjast við það en greindu ekki frá því hvernig það hefði reynst. Lítið er til um 

rannsóknir þar sem þekking skólastarfsfólks er könnuð á MTSS og engin rannsókn fannst um þekkingu 

grunnskólakennara á kerfinu. Hins vegar kannaði Dulaney (2013) þekkingu skólastjórnenda á þrepaskiptu 

stuðningskerfi (MTSS) á meðal 868 stjórnenda grunnskóla og komst að því að meirihluti þátttakenda þekktu 

lítið til MTSS og þeir fáu sem það þekktu til höfðu lítinn skilning á því (Dulaney, 2013, bls. 30–45).    

Draga má þá ályktun af niðurstöðum þessarar rannsóknar höfundar að MTSS sé enn ekki notað á Íslandi, 

eða í litlu mæli,  en það hefur hægt og bítandi verið að festa sig í sessi í Bandaríkjunum. Þar í landi hafa þó 

einungis nokkur fylkja Bandaríkjanna tekið þessa aðferð upp með skipulögðum hætti. Til að aðferðin geti 

virkað sem best, þar sem hún tekur á félagslegum, tilfinningalegum og hegðunarlegum þáttum, þarf hver 

og einn grunnskóli að vera með gott skipurit og skipulag á öllu skólastarfinu. Einnig krefst hún þess að allir 

starfsmenn skólans vinni vel saman svo að sem bestur árangur náist í vinnu með nemendum. Ef starfsfólkið 

fær ekki nægjanlega fræðslu og leiðsögn um MTSS verður árangurinn lítill sem enginn. Kerfið krefst góðrar 
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stjórnunar bæði af hendi skólastjórnenda og skólayfirvalda (Dillard, 2017, bls. 1–151). Því má álykta sem 

svo að íslenska skólakerfið sé enn ekki í stakk búið til að innleiða MTSS.                                          

 

6.2 Lokaorð 

Með þessari rannsókn er verið að gefa innsýn í það sívaxandi vandamál sem grunnskólakennarar og 

skólastjórnendur á þessu skólastigi standa frammi fyrir í dag. Margvísleg vitneskja um kvíða og geðraskanir 

hjá börnum og unglingum bendir til þess að hér um um málefni að ræða sem brýnt er að fjalla um bæði í 

skólum landsins og í samfélaginu meira en gert er nú þegar. Ritverkið tekur ekki fyrir orsakir aukinnar tíðni 

geð/kvíðaraskana barna og ungmenna en eflaust má tengja þær meðal annars við ýmsar samfélagslegar 

breytingar í þjóðfélaginu.  

Rannsókn þessi hefur gildi fyrir núverandi og framtíðar grunnskólakennara og skólastjórnendur.  

Þó bera að taka fram að hér er ekki verið að leggja fram niðurstöður sem hægt er að alhæfa um og hefur 

rannsóknin ýmsar takmarkanir. Þetta er lítil rannsókn með litlu úrtaki og um er að ræða frumraun höfundar 

í rannsóknarvinnu og voru rannsókninni sett ákveðin tímatakmörk. Samt sem áður, ef niðurstöður eru 

skoðaðar í ljósi fyrri rannsóknarniðurstaðna um efnið, á stærri úrtökum, má draga af því ákveðnar ályktanir.  

Ljóst er að margt má betur fara í málefnum barna og  ungmenna með kvíðaraskanir. Rannsóknin leiddi í 

ljós að úrbóta er þörf innan þeirra háskóla sem kenna kennarafræði á Íslandi og víðar þegar kemur að 

fræðslu um kvíða/geðraskanir. Það er mikilvægt að fræða tilvonandi kennara um helstu einkenni þessara 

geðraskana nemenda og hvernig þær geta komið í veg fyrir að nemendur hafi gagn af náminu eða ráði yfir 

höfuð við það. Einnig er mikilvægt að fræða þá um hugsanlegar aðferðir/leiðir sem hægt er að beita við 

kennslu til að fyrirbyggja eða draga úr vandamálinu. Jafnframt þarf að efla fræðslustarf innan skólanna um 

ýmsar viðurkenndar aðferðir sem reynst geta vel í kennslu með þessum nemendum sem hér um ræðir. 

Jákvætt var að sjá að kennarar voru mjög opnir fyrir því að fræðast meira um þennan málaflokk og telja að 

það myndi styrkja þá í starfi og að skólakerfið virðist standa sig ágætlega þegar kemur að miðlun upplýsinga 

af hendi sérfræðinga um málefni kvíða/geðraskana, bæði innan og utan skólanna. Að mati höfundar er fyrsta 

skrefið til úrbóta aukið og samstillt átak háskóla og grunnskóla landsins í að auka sýnileika umræðunnar 

um kvíða og geðraskanir hjá börnum og unglingum ásamt því að efla úrræði sem stuðla að aukinni geðrækt 

grunnskólanemenda. Með því, ásamt aukinn fræðslu handa núverandi og framtíðarkynslóðum kennara, eru 

okkur allir vegir færir.     
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Viðaukar 

Viðauki 1 . Kynningarbréf 

 

 

 

Kynningarbréf og beiðni um þátttöku fyrir rannsóknina: Þekking og úrræði grunnskólakennara 

í kennslu með börnum sem hafa einkenni kvíðaraskana. 

 

Kæri kennari 

Ég, undirritaður, Þórður Þ. Sigurjónsson, vil vinsamlegast fara þess á leit við þig að taka þátt í rannsókn 

minni á þekkingu og úrræðum grunnskólakennara í kennslu með börnum sem hafa einkenni 

kvíðaraskana. Ég er í meistaranámi (M.Ed) við kennaradeild Háskólans á Akureyri með áherslu á 

kennslufræði og er þessi rannsókn lokaverkefnið mitt. Leiðbeinandi minn er Dr. Elísabet Hjörleifsdóttir 

dósent við heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri og er hún jafnframt ábyrgðarmaður 

rannsóknarinnar. Þátttaka þín felst í því að svara meðfylgjandi spurningalistum og senda til baka í 

umslaginu sem hér fylgir með. Það tekur u.þ.b. 10-15 mínútur að svara listanum. Að svara 

spurningalistunum gildir sem upplýst samþykki þitt fyrir þátttöku.  

 

Markmið: 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvaða þekkingu grunnskólakennarar telja sig hafa á einkennum 

sem benda til kvíðaraskana hjá börnum, hvernig þeir bregðast við þeim og þau bjargráð sem þeir nota í 

slíkum aðstæðum. Rannsóknin er megindleg samtímarannsókn (quantitative recearch) þar sem stuðst er 

við lokaðar spurningar (closed-ended questions). Spurningarlistinn mælir meðal annars þekkingu 

kennara á einkennum kvíðaraskana hjá nemendum, hvort þeir noti þekkingu sína í kennslu og hversu 

mikinn utanaðkomandi stuðning þeir fá (skólastjórnendur, skólayfirvöld). Þessi spurningalisti var 

notaður í ástralskri rannsókn sem framkvæmd var árið 2011 og verið þýddur og aðlagaður að minni 

rannsókn. Hann verður lagður fyrir valinn hóp kennara í ákveðnum skólum á Íslandi sem sinna kennslu 

grunnskólabarna. Skilyrði fyrir þátttöku er að viðkomandi hafi rétt til að nota starfsheitið 

grunnskólakennari og starfi við grunnskóla á vegum opinberra aðila eða aðra hliðstæða skóla og hafi 

fullt vald á íslensku.  

 

Nafnleynd og trúnaður: 

Allar upplýsingar verða meðhöndlaðar samkvæmt ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd og farið 

að íslenskum lögum varðandi persónuvernd, vinnslu og eyðingu gagna. Spurningalistinn er 

ópersónugreinanlegur og því verður á engan hátt unnt að rekja svör til einstakra þátttakenda. Gögn verða 

varðveitt á öruggum stað hjá undirrituðum á meðan á gagnaúrvinnslu stendur, eftir það verður þeim eytt. 

Þau verða áfram geymd hjá ábyrgðarmanni rannsóknarinnar og eytt ekki seinna en fimm árum eftir að 
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rannsókn hófst. Þér er frjálst að hætta þátttöku á hvað tímapunkti sem er í rannsókninni án afleiðinga 

fyrir þig. Ef þú ákveður að taka þátt viljum við benda þér á að mikilvægt er að svara öllum spurningum 

eins nákvæmlega og þú treystir þér til, það leiðir til skýrari niðurstaðna úr rannsókninni.  

 

Það er von mín að þú sjáir þér fært að taka þátt í þessari rannsókn. Ef einhverjar spurningar vakna eða 

þú vilt fá frekari upplýsingar, hvet  ég þig til að hafa samband við undirritaðan eða ábyrgðamann 

rannsóknarinnar, Elísabetu Hjörleifsdóttur. 

 

Kær kveðja og þakkir fyrir að hafa gefið þér tíma til að lesa þetta, 

 

______________________________________ 

Þórður Þ. Sigurjónsson 

GSM: 867-7697; netfang: torss11@gmail.com 

 

 

 

 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar: 

Dr. Elísabet Hjörleifsdóttir, hjúkrunarfræðingur og dósent, 

Háskólanum á Akureyri, Heilbrigðisvísindasvið, 

600 Akureyri, gsm: 862 5369; vinnusími: 460 8000, netfang: elisabet@unak.is  
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Viðauki 2. Spurningarlistinn 

 

Kvíðaraskanir grunnskólabarna 

Þekking og úrræði grunnskólakennara 
-Könnun- 

 

 

1. hluti  

Bakgrunnsupplýsingar 

 

1. Kyn þátttakanda:  Karl __  Kona__ 

 

2. Aldur þátttakanda:  

20-30 ára__ 

31-40 ára__ 

41-50 ára__ 

51-60 ára__  

61-70 ára__ 

 

3. Starfsaldur þátttakanda:  

1-10 ár__ 

11-20 ár__ 

21-30 ár__ 

31-40 ár__ 

 

 

Skilgreiningar á hugtökum 

Sálræn vandamál: Kvíðaraskanir tengjast innri vanlíðan "í sjálfinu" og því virðist athyglin beinast að 

innri/sálrænum þáttum nemandans í stað þess að horfa til umhverfis hans.  Dæmi um kvíðaraskanir eru 

félagsfælni, aðskilnaðarkvíði, áráttu - og þráhyggjuröskun, sértæk fælni og almenn kvíðaröskun.  

Hegðunarvandamál: Ytri einkenni hegðunar eru skilgreind sem samansafn hegðunar nemanda sem 

beinist út á við, einkum gegn öðrum nemendum. Dæmi um hegðunarvandamál eru árásarhneigð, 

ofvirkni og óhlýðni/mótþrói.  

 

 

2. hluti: Væntingarbundin þekking og hlutverk kennara  

Á hvaða mælikvarða ert þú sammála eftirfarandi fullyrðingum? 

0 (mjög ósammála);  1 (ósammála);  2 (sammála); 3 (mjög sammála) 
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Q1. Eitt af hlutverkum mínum sem grunnskólakennari er að hafa getu og þekkingu til að greina tilfelli 

kvíðaraskanan hjá nemanda og veita honum viðeigandi aðstoð. ___ 

Q2. Sem grunnskólakennari tel ég mig hafa þekkingu á einkennum kvíðaraskana ungmenna.___ 

 

3. hluti: Fræðsla um kvíðaraskanir í kennaranámi 

Á hvaða mælikvarða ert þú sammála eftirfarandi fullyrðingum: 

0 (mjög ósammála);  1 (ósammála);  2 (sammála); 3 (mjög sammála) 

 

Q3. Kennaranámið veitti mér fræðslu um kvíðaraskanir ungmenna og hvernig bregðast skuli við 

þeim.___ 

 

Q4. Meiri fræðsla ætti að vera veitt um kvíðaraskanir og aðrar geðraskanir ungmenna í 

kennaranáminu.___ 

 

Q5. Aukin fræðsla um kvíðaraskanir/geðraskanir í kennaranámi eykur sjálfsöryggi kennara þegar kemur 

að því að þekkja einkennin?___    

 

 

4. hluti: Stuðningur og úrræði í skólanum 

Á hvaða mælikvarða ert þú sammála eftirfarandi fullyrðingum: 

0 (mjög ósammála);  1 (ósammála);  2 (sammála); 3 (mjög sammála) 

 

Q6. Ég hef hlotið nægjanlega þjálfun og fræðslu um kvíðaraskanir hjá skólayfirvöldum.___  

 

Q7. Mér finnst skólinn minn fullnægja þörfum nemenda með kvíðaraskanir/geðraskanir út frá stefnu 

skólayfirvalda, "skóli án aðgreiningar"___ 

 

Q8. Hver grunnskóli ætti að hafa innanborðs starfsmann sem býr yfir sérfræðiþekkingu á sviði 

geðsjúkdóma ungmenna, tengiliður sem grunnskólakennarar gætu leitað til ef þeir hafa áhyggjur af 

geðheilsu tiltekins nemanda, aðili sem gæti veitt viðkomandi nemanda meðferð, verið í samskiptum við 

skólayfirvöld (skólaskrifstofa, foreldrar) og framvísað málum lengra ef um meiriháttar vandamál er að 

ræða.___  

 

Q9. Ég upplifi aukið aðgengi sérfræðinga (sálfræðingar, námsráðgjafar, félagsráðgjafar) í málefnum 

nemenda með kvíðaraskanir/geðraskanir í mínum skóla.___ 

 

Q10. Skólinn minn leggur áherslu á leiðir (slökun, yoga, núvitund o.fl.) til að auka andlega vellíðan 

nemenda í námi.___ 

  

 Q11. Skólinn minn veitir faglega ráðgjöf varðandi geðraskanir nemenda?___ 

 

Q12. Ég sem grunnskólakennari get leitað ráðgjafar um kvíðaraskanir/geðraskanir utan skóla (t.d. 

skólaskrifstofa bæjarfélagsins)?___ 
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Q13. Það er mikilvægt að grunnskólakennara sé tilkynnt um kvíðaröskun/geðröskun nemanda áður en 

fyrstu samskipti eiga sér stað.___   

 

 

5. hluti: Þekking kennara á aðferðum 

Q14. Hefur þú þekkingu til að styðjast við aðferðina nútvitund (mindfulness) í kennslu? 

Já __  

Nei __  

Ekki viss __ 

 

Ef svarið er Já: 

Hvernig finnst þér aðferðin gagnast börnum með kvíðaraskanir? 

Góð __  

Sæmileg __  

Slæm __ 

 

Q15. Hefur þú þekkingu til að styðjast við aðferðina VINIR alla ævi (friends for life) í kennslu? 

Já __  

Nei __  

Ekki viss __ 

 

Ef svarið er Já: 

Hvernig finnst þér aðferðin gagnast börnum með kvíðaraskanir? 

Góð __  

Sæmileg __  

Slæm __ 

 

Q16. Er þinn skóli að styðjast við þrepaskipt stuðningskerfi (Multi-tiered systems, MTSS)  

Já __  

Nei __  

Ekki viss __ 

 

Ef svarið er Já: 

Hvernig finnst þér stuðningskerfið gagnast börnum með kvíðaraskanir? 

Góð __  

Sæmileg __  

Slæm __ 

 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna 


