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Formáli 

Þessi rannsókn er 40 ECTS-eininga M.A. lokaverkefni í uppeldis- og menntunarfræði frá 

Háskóla Íslands. Hún er unnin undir leiðsögn Dr. Ragnýjar Þóru Guðjohnsen og vil ég 

þakka henni innilega fyrir allan stuðning og þá sérstaklega hvatningu. 
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byrjaði á meistaraverkefninu mínu haustið 2017 og lauk því í maí 2018. Mér finnst hins 

vegar eins og árin mín í Háskólanum hafi alltaf snúist um þetta verkefni þar sem ég hef 

á einn eða annan hátt unnið verkefni og aflað mér þekkingar á þeim þáttum sem skipta 

hvað mestu máli þegar kemur að velferð barna. Mér er mjög hugleikið að tilfinningar 

barna séu viðurkenndar og að þeim sé kennt að þekkja þær og takast á við mótlæti og 

ágreining. Mér þykir afar mikilvægt að kenna börnum tilfinninga- og félagsfærni á fyrstu 

árum ævi þeirra og tel ég því nauðsynlegt að gera þessum þáttum hátt undir höfði í 

skólastarfi. 

 Ég vil þakka Grétari mínum fyrir að hafa alltaf trú á mér. Móður minni Þuríði fyrir að 

vera alltaf til staðar fyrir stelpurnar mínar. Þá vil ég líka þakka dætrum mínum, Sólveigu 

og Kristínu fyrir ómælda þolinmæði. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í 

öflun og miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt 

til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða 

orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf 

ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Þorlákshöfn, 2.apríl 2018 

 

____Júlíana Ármannsdóttir________ 
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Ágrip 

Andleg heilsa er lykilþáttur í velferð barna. Tilfinningavandi barna spáir fyrir um 

geðraskanir og fleiri þætti sem dregið geta úr farsæld fólks á fullorðinsárum. Hlúa þarf 

því að vellíðan barna bæði með því að fyrirbyggja tilfinningavanda og veita þeim 

börnum stuðning sem við hann glíma. Börn á grunnskólaaldri verja stórum hluta dagsins 

í skólanum og því er samvinna heimilis og skóla mikilvæg þegar kemur að vinnu með 

tilfinningavanda barna. Í rannsókn þessari voru tekin sex eigindleg djúpviðtöl til að fá 

fram innsýn í væntingar og upplifun foreldra, kennara og námsráðgjafa af hlutverki 

heimilis annars vegar og skóla hins vegar gagnvart börnum með tilfinningavanda. Í 

niðurstöðum kom fram að allir þátttakendur töldu tilfinningavanda barna hafa aukist. 

Starfsfólk skóla sagði hegðunarerfiðleika nemenda vera stærsta vandamál skólanna í 

dag og töldu samfélagsbreytingar mögulega skýringu þess; aukið álag á foreldra og 

meiri notkun stafrænna miðla. Allir þátttakendur voru sammála um að góð samskipti 

heimilis og skóla væri grunnforsenda þess að vinna með vandann og grípa þyrfti fyrr inn 

í með markvissum úrræðum og forvörnum í skólanum. Foreldrar nefndu að oft væri 

erfiðleikum bundið að fá stuðning, bæði vegna álags í skólunum og vegna þess að 

greining er oft forsenda stoðþjónustu. Hjá starfsfólki kom fram að fjöldi barna með 

tilfinningavanda væri orðinn það mikill að erfitt væri fyrir skóla að bregðast við sökum 

álags og skorts á starfsfólki með sérþekkingu. Allir þátttakendur voru sammála um að 

löng bið barna eftir stuðningi væri óásættanleg og að auka þyrfti stuðning og ráðgjöf í 

skólunum bæði fyrir kennara, foreldra og börn.  

 

Lykilorð: Tilfinningavandi, hegðunarvandi, hlutverk foreldra, hlutverk skóla, forvarnir, 

stuðningur, samskipti, börn, velferð barna. 
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Abstract 

Parent‘s and school‘s role towards children with emotional problems 

„Wellbeing of children is shared goal for the school and parents“   

The mental health of children is a key factor in their overall wellbeing. Emotional 

problems of children are a predictor of mental disorders and other factors that can 

affect their success in life. Therefore, special care has to be taken to ensure the 

wellbeing of children in order to prevent emotional problems and proper support has 

to be provided for children that are already dealing with these problems. Children in 

elementary school generally spend the majority of their day at school and therefore the 

collaboration between schools and families is paramount to facilitate necessary 

support for children suffering from emotional problems. In this research, six in-depth 

interviews were taken to gain insight of the perceptions and expectations of parents, 

teachers, and a school counselor of the role of family on the one hand, and the role of 

the school system on the other, towards children with emotional problems. The results 

revealed that all participants considered the number of children dealing with emotional 

problems to be growing. School staff reported that behavioral difficulties were the 

biggest problem facing schools today. These difficulties might, in their opinion, stem 

from changes in social behavior i.e. increased strain on parents and increased usage of 

digital media. All participants agreed that good communication between schools and 

families form the foundation for early interventions to prevent emotional problems and 

that effective efforts must be applied at an early stage. The parents reported that at 

times, getting the necessary support for their children was difficult in part because of 

the overload of cases and that diagnosis is often a prerequisite for support. School staff 

also reported that the overload of cases has presented difficulties for the school system 

to react. Because of this strain, more personnel with expertise on emotional problems 

of children is needed. Lastly, all participants agreed that the long waiting period for 

support is unacceptable and that proper support and counseling for teachers, parents, 

and the children has to be increased.   

 

Keywords: Emotional problems, behavioral problems, role of parents, role of school, 

communication, support service, children, prevention, wellbeing. 
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1 Inngangur  

Sífellt bætast fleiri börn í hóp þeirra sem glíma við kvíða, depurð og 

hegðunarvandkvæði bæði hér á landi og erlendis (Currie o.fl., 2012; Hrefna Pálsdóttir 

o.fl., 2014; Inga D. Sigfúsdóttir, Bryndís B. Ásgeirsdóttir, Jón F. Sigurðsson og Gísli H. 

Guðjónsson, 2008). Talið er að 10-20% barna glími við geðraskanir í heiminum (Kieling 

o.fl., 2011) og hafa þunglyndi og kvíði skipað sér í hóp mestu heilsufarsógna sem steðja 

að ungu fólki nú á tímum (Stockings o.fl., 2016; WHO, 2013). Rannsóknir hafa gefið til 

kynna að geðraskanir á barnsaldri spái fyrir um geðraskanir seinna á lífsleiðinni (Kessler 

o.fl., 2007; Kieling o.fl., 2011; Roza, Hofstra, van der Ende og Verhulst, 2003; WHO, 

2004). Sjónir manna hafa því beinst að því hvernig fyrirbyggja megi slíkan 

tilfinningavanda annars vegar (Stockings o.fl., 2016) og hins vegar hvernig megi sem 

best bregðast við slíkum vanda í umhverfi barna og ungmenna (Gulliver, Griffiths, 

Christensen og Brewer, 2012).  

Fræðimenn hafa skilgreint tilfinninga- og hegðunarvanda á mismunandi hátt. Innan 

fræðahefðar sálfræðinnar hafa einkenni sem falla undir tilfinningavanda verið skilgreind 

sitt í hvoru lagi, til dæmis sem hegðunarraskanir (e. behaviour disorders), kvíðaraskanir 

(e. anxiety disorders) og lyndisraskanir (e. mood disorders) (APA, 2013). Rannsóknir 

hafa sýnt mikið samspil á milli þessara raskana (Esbjørn, Hoyer, Dyrborg, Leth og 

Kendall, 2010; Seymour o.fl., 2011) og jafnframt hefur verið bent á að 

hegðunarbreytingar séu stór þáttur bæði í greiningu lyndisraskana (Seymour o.fl., 2011) 

og kvíðaraskana (Esbjørn o.fl., 2010; Guðlaug Marion Mitchison og Urður Njarðvík, 

2015). Þá hafa fræðimenn bent á að í mörgum tilfellum sé óæskilegt að skilgreina 

vandann sem röskun þar sem einkenni geta verið tímabundin og mismunandi eftir 

aðstæðum og fólki sem barnið umgengst (Chazan, Laing og Davies, 2014).  

Í þessari ritgerð verður stuðst við skilgreiningu Algozzine, Schmid og Conners (2017) 

á tilfinningavanda (e. emotional problems) barna sem lýsir vandanum sem vanlíðan, 

kvíða og/eða hegðunarvanda hjá barni sem veldur náms- og félagslegum erfiðleikum. 

Hamlanir á þessu sviði er þá ekki hægt að rekja eingöngu til greindar, skynjunar og 

líffræðilegra þátta og þurfa að hafa verið viðvarandi yfir langt tímabil (Algozzine o.fl., 

2017; Reid, Gonzalez, Nordness, Trout og Epstein, 2004; Bower, 1960). Algozzine og 

félagar (2017) telja að við skilgreininguna þurfi að bæta að börn með tilfinningavanda 

eigi við viðvarandi hegðunarvanda að stríða þrátt fyrir að hafa fengið stuðning í námi og 

ráðgjöf sem stendur öllum nemendum til boða í skólum. Aðrir fræðimenn svo sem 

Kauffman og Landrum (2013) hafa einnig skilgreint tilfinninga- og hegðunarvanda sem 
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samtengdan vanda sem felur meðal annars í sér breytingar á líðan og hegðun í skóla, 

skaðleg áhrif á námsgetu, svörun við streitu sem er ekki eðlileg og margþætt vandamál í 

skóla og félagslífi.  

Orsakir tilfinningavanda eru oft á tíðum taldar flóknar en bent hefur verið á að aukin 

streita og álag í nútímasamfélagi ýti undir vanlíðan ungmenna en jafnframt hefur verið 

rætt um þætti sem tengjast uppeldi og líðan í skóla (Currie o.fl., 2012; Hrefna Pálsdóttir 

o.fl., 2014). Feurstein (2000) hefur lagt áherslu á að samskipti skóla við foreldra þurfi að 

vera góð og jákvæð til að auka áhuga foreldra á námi barna sinna enda skipti 

stuðningur og hvatning foreldra máli um námsárangur og farsæld í skólagöngu. 

Umboðsmaður barna á Íslandi gerði könnun á líðan barna árið 2009 þar kom fram 

að þó að flestum börnum líði vel þá lýsi um 10-15% barna vanlíðan. Mikilvægt er að ná 

til þessa hóps og tryggja að hvert einasta barn fái þjónustu og aðstoð sem stuðlar að 

aukinni vellíðan þeirra og velferð til framtíðar. Umboðsmaður telur að grunnurinn að 

því sé betri samvinna foreldra og fagfólks sem vinnur með börnum (Umboðsmaður 

barna, 2010). 

Þrátt fyrir að skólar séu fyrst og fremst menntastofnanir og að hlutverk þeirra sé 

skilgreint í löggjöf um menntun þá hafa hraðar breytingar í samfélaginu orðið til þess að 

fjölbreyttari verkefni koma inn á borð skólastofnana (Menntamálaráðuneytið, 2011). 

Samvera foreldra og barna skiptir miklu fyrir líðan barna (Baumrind, 1967; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007) en streita og álag í lífi foreldra meðal annars vegna 

atvinnuþátttöku beggja foreldra hefur valdið því að minni tími er til að sinna 

uppeldishlutverkinu.  

Samfélagslegar breytingar hafa því þrýst uppeldi barna að einhverju leyti inn í 

skólana þar sem börnin eru þar stóran hluta vikunnar (Elín G. Thorarenssen o.fl., 2010). 

Hlutverk skóla og foreldra eru því farin að skarast á margan hátt. Almenn viðhorf fólks 

um að hlutverk skólanna sé að sinna menntun og foreldranna sé að annast uppeldi eru 

því á undanhaldi (Elín G. Thorarenssen o.fl., 2010). Stefnumótun í skólamálum hefur 

þróast í samræmi við þessar breytingar og í aðalnámskrá (Menntamálaráðuneytið, 

2011) kemur fram að hlutverk kennara sé jafnt uppeldisfræðilegt og kennslufræðilegt.  

Stjórnvöldum á hverjum tíma ber lögum samkvæmt og í samræmi við Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins að tryggja börnum og unglingum rétt til 

heilbrigðisþjónustu og að hlúð sé að velferð þeirra (Ríkisendurskoðun, 2016). Félag 

grunnskólakennara, Samband íslenskra sveitarfélaga og Skólastjórafélag Íslands hefur 

jafnframt sett sér stefnu fyrir árin 2007-2020 um að vinna að forvörnum í 

geðheilbrigðismálum í skólum og að veita faglega ráðgjöf og stuðning í samvinnu við 
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aðila eins og félagsþjónustu og heilsugæslu (Hrönn Pétursdóttir, 2007). Jafnframt er í 

stefnunni lögð áhersla á samvinnu heimilis og skóla sem lið í að takast á við aukin 

geðheilbrigðisvanda barna (Hrönn Pétursdóttir, 2007). 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna upplifun bæði foreldra og kennara barna 

með tilfinningavanda af þeirri þjónustu sem börnin fá í grunnskólanum. Í ljósi aukningar 

á slíkum vanda í grunnskólum (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014; Inga D. Sigfúsdóttir o.fl., 

2008) og vaxandi umræðu um kulnun kennara í starfi (Anna Þóra Baldursdóttir og 

Valgerður Magnúsdóttir, 2007; Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006; 

Sólveig Karvelsdóttir, 2013) er mikilvægt að huga að þessu rannsóknarefni og skoða 

hvernig megi best standa að samstarfi heimilis og skóla í þessu efni með hag barna með 

tilfinningavanda að leiðarljósi. 

Rannsóknarspurningin sem leitað verður svara við er: Hver er sýn foreldra annars 

vegar og starfsfólks skóla hins vegar á hlutverk heimilis og skóla fyrir börn með 

tilfinningavanda. Með rannsókn minni er ætlunin að varpa ljósi á samvinnu skóla og 

foreldra barna með tilfinningavanda. Það er von rannsakanda að niðurstöður nýtist við 

að bæta þjónustu fyrir börn með tilfinningavanda og fjölskyldur þeirra.  

Í þessu lokaverkefni verður gerð grein fyrir fyrirliggjandi rannsóknum á sviði sál-, 

uppeldis- og menntunarfræða sem tengjast tilfinninga- og hegðunarvanda barna. Í 

stuttu máli verður gerð grein fyrir geðröskunum barna og hvað felst í tilfinningavanda 

barna og unglinga. Því næst verður fjallað um vistfræðilega nálgun, áhættuþætti og 

verndandi þætti í umhverfi barna. Þá verður lögð sérstök áhersla á hlutverk foreldra og 

skóla gagnvart börnum með tilfinningavanda. Þar á eftir verður farið stuttlega yfir 

hlutverk samfélags varðandi stoðþjónustu barna með tilfinningavanda. Því næst verður 

umfjöllun um aðferðafræði, þátttakendur og framkvæmd. Þá verður rætt um greiningu 

gagna og niðurstöður kynntar. Svör þátttakenda og þeirra upplifun verður þá sett í 

fræðilegt samhengi og rannsóknarspurningum svarað. Því næst verður gert grein fyrir 

styrkleikum og veikleikum rannsóknarinnar. Í lokin verður gerð samantekt á helstu 

niðurstöðum rannsóknarinnar og rætt hvernig nýta má niðurstöður í skólastarfi til 

hagsbóta fyrir börn með tilfinningavanda. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður fjallað um tilfinningavanda barna. Fyrst verður gefið yfirlit yfir 

geðraskanir, algengi þeirra og þætti sem tengdir hafa verið við geðrænan vanda. Þá 

verður fjallað um fyrirliggjandi rannsóknir á sviði sál-, uppeldis- og menntunarfræða 

sem tengjast tilfinningavanda barna. Loks verður fjallað um áhættuþætti og verndandi 

þætti sem snúa að hlutverki foreldra og skóla gagnvart börnum með tilfinningavanda. 

2.1 Geðheilbrigði barna 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur skilgreint andlega heilsu sem getuna til að takast 

á við streitu og erfiðleika sem fylgja daglegu lífi og það að hafa þekkingu og skilning á 

eigin getu (WHO, 2014). Andleg heilsa er lykilþáttur í velferð barna (Gilman og Huebner, 

2006; Kessler o.fl., 2007; Roza o.fl., 2003) og hafa rannsóknir sýnt að geðrænn vandi í 

æsku spáir fyrir um geðraskanir seinna á lífsleiðinni og er því mikilvægt að brugðist sé 

fyrr við geðrænum vanda barna til að koma í vega fyrir raskanir síðar á lífsleiðinni 

(Kessler o.fl., 2007; Kieling o.fl., 2011; Roza o.fl., 2003; WHO, 2013).  

Talið er að 10-20% barna glími við geðraskanir í heiminum (Kieling o.fl., 2011). Í 

stórri yfirlitsrannsókn Costello, Copeland og Angold (2011) voru rannsóknir á tíðni 

geðraskana barna og unglinga skoðaðar frá árinu 1997 til 2011. Niðurstöður leiddu í ljós 

að á aldrinum 12-19 ára voru 21.8% ungmenni með geðröskun. Algengustu 

geðraskanirnar í þessum aldurshópi voru; áfengis- og vímuefnavandi (12.1%), 

kvíðraskanir (10.7%) og lyndisraskanir (6.1%). Þá kom einnig fram að 3-4% ungmenna á 

þessum aldri eru með hegðunarröskun (CD, ODD eða ADHD). Rannsókn Merikangas og 

félaga (2010) um algengi geðraskana hjá börnum frá Bandaríkjunum sýndi að 1 af 

hverju 5 ungmenna er líklegt til að glíma við geðröskun. Kvíðaraskanir voru algengastar 

(31.9%), því næst hegðunarraskanir (19.1%) og þá tilfinningaraskanir (14.3%). Þá kom 

fram að 40% þátttakendanna voru greind með fleiri en eina geðröskun og er það í 

samræmi við yfirlitsrannsókn Costello og félaga (2011).   

Í íslenskri rannsókn Gudmundsson og félaga (2013) kom fram að algengi geðraskana 

hérlendis hjá börnum á aldrinum 4-6 ára var 10.1%. Í þessu úrtaki var tíðni kvíðaraskana 

5.7%, athyglisbrests með ofvirkni 3.8% og mótþróaþrjóskuröskunar 2.8%. Þá hefur 

Helga Hannesdóttir (2002) rannsakað algengi geðraskana hjá íslenskum börnum og 

unglingum og bentu niðurstöður hennar til þess að algengi væri svipað og hjá börnum 

og unglingum í nágrannalöndunum. Hennar niðurstöður sýndu að hegðunarraskanir 

væru algengastar (36%) síðan þunglyndi (22.6%) og áfallaröskun (9.3%). 



 

15 

Mun algengara er að ungar stúlkur en drengir þrói með sér geðrænan vanda og 

hefur í því sambandi gjarnan verið nefnt að stúlkur gangi í gegnum mun meiri 

hormónabreytingar á unglingsárum en drengir auk þess sem þær eru líklegri til að tjá 

sig um tilfinningar og heilsu sína en drengir (Currie o.fl., 2012). Í stórri fjölþjóðlegri 

samanburðarrannsókn Zachary og félaga (2014) kom jafnframt fram að á 12 mánaða 

tímabili eða samkvæmt lífstíðarspá voru konur mun líklegri en karlar til að fást við 

þunglyndi (7.3%: 4.0%) og kvíða (8.7%: 4.3%) en menn líklegri en konur til að eiga við 

vímuefnavanda að stríða (2.0%: 7.5%)  

Rannsóknir hafa gefið til kynna að andleg heilsa barna hafi farið versnandi og með 

árunum greinast fleiri börn og unglingar með geðræn vandamál (Currie o.fl., 2012; 

WHO, 2013). Að mati Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar er þunglyndi orðið fjórða 

stærsta heilbrigðisvandamál fólks í heiminum og greinast æ fleiri með áfengissýki auk 

þess sem sjálfsvígum hefur fjölgað og eru sjálfsvíg ungra karlmanna talin eitt af 

alvarlegustu heilbrigðisvandamálum vestrænna þjóða í nútímanum (Patton o.fl., 2009; 

Viner og Booy, 2005). Enn í dag eru sjálfsvíg önnur algengasta dánarorsök ungs fólks í 

heiminum á aldrinum 15-24 ára (Patton o.fl., 2009). 

Svipaðar niðurstöður um aukningu geðraskana hjá ungu fólki hafa komið fram í 

íslenskum rannsóknum (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014; Inga D. Sigfúsdóttir o.fl., 2008). Í 

rannsókn þar sem könnuð var líðan 14 og 15 ára ungmenna á Íslandi á tímabilinu 1997-

2006 (Inga D. Sigfúsdóttir o.fl., 2008) kom fram að kvíði hefur aukist hjá drengjum og 

stúlkum auk þess sem þunglyndi hefur aukist til muna hjá stúlkum en staðið í stað hjá 

drengjum. Niðurstöður bentu einnig til þess að mun fleiri börn og unglingar fengu 

aðstoð hjá sálfræðingum og félagsráðgjöfum en áður. Framangreind þróun virðist halda 

áfram þar sem nýrri rannsóknir sýna að fleiri stúlkur í 9. og 10. bekk meta andlega 

heilsu sína verri árið 2012 en árið 2009. Ef skoðaðar eru tölur frá 2006 til 2014 má sjá 

að fjöldi stúlkna og drengja sem eru oft einmanna, niðurdregin og finnst framtíðin 

vonlaus hefur líka aukist (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014). 

Aukning á geðröskunum veldur áhyggjum enda hafa rannsóknir 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (2004/2013) gefið til kynna að geðraskanir séu 

áhættuþáttur sem auki líkur á ýmis konar áhættuhegðun eins og vímuefnanotkun 

(Zullig, Valois, Huebner, Oeltmann og Drane, 2001), ofbeldi og árásarhneigð (Valois, 

Paxton, Zullig og Huebner, 2006). Auk þess má nefna að börn og unglingar með 

lyndisraskanir eru talin líklegri en börn sem ekki þjást af þeim til að byrja að reykja eða 

stunda óöruggt kynlíf (WHO, 2013). Jafnframt hafa komið fram tengsl milli andlegra 
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veikinda og félagslegs vanda og hærri dánartíðni á unga aldri (Viner og Booy, 2005; 

WHO, 2013).  

Heilbrigðisvandamál sem þessi hafa mikil áhrif á líf fólks og fela í sér gríðarlegan 

kostnað fyrir samfélagið. Þessi aukning verður til þess að biðtími eftir þjónustu eykst og 

hefur sú staða nú þegar skapað vanda hér á landi. Ríkisendurskoðun (2016) hefur vegna 

þessa tekið saman skýrslu um geðheilbrigðisþjónustu fyrir börn á Íslandi. Á biðlista hjá 

Þroska- og hegðunarmiðstöð voru 390 börn í lok árs 2015. Biðtími hjá þeim getur verið 

frá tveimur mánuðum upp í eitt ár. Biðtími hjá Barna- og unglingageðdeild getur varað 

frá 6 mánuðum upp í 18 mánuði og hefur þar verið sinnt að meðaltali 640 tilvísunum á 

ári frá árinu 2010. Það skal tekið fram að bráðatilfellum hefur fjölgað og biðlistinn inn á 

göngudeild því lengst. Fjöldi tilvísana til Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins hefur 

verið um 300 undanfarin ár og er um 700 börnum sinnt á hverjum tíma. Biðtími eftir 

þjónustu þar getur orðið allt að 14 mánuðir þrátt fyrir að 21% tilvísana hafi verið vísað 

frá stöðinni frá árinu 2010. Þá biðu 208 börn eftir þjónustu í desember 2015. Á biðlista 

eftir geðheilbrigðisþjónustu voru því 715 börn í árslok 2015. Ríkisendurskoðun (2016) 

telur þennan biðtíma vera skaðlegan börnum og leggur til að grunnþjónusta við þau sé 

styrkt.  Ýmis konar forvarnarinngrip bæði heima og í skólanum geta til að mynda haft 

úrslitaáhrif í að draga úr vanlíðan barna. 

2.1.1 Tilfinningavandi 

Árið 1960 kom Bower fram með tillögu af fimm einkennum sem gætu lýst truflun (e. 

disturbance) hjá barni. Hann taldi að barn sem væri að glíma við truflun væri með eitt 

eða fleirri þessara einkenna og þau væru búin að vera viðvarandi yfir langt tímabil. Það 

fyrsta var að barn ætti í námserfiðleikum án þess að hægt væri að rekja truflunina 

eingöngu til greindar, skynjunar og líffræðilegra þátta. Annað einkennið var erfiðleikar 

með að mynda og viðhalda persónulegum samböndum til dæmis við kennara og 

jafningja. Þriðja einkennið var óæskileg hegðun eða hugsanir við eðlilegar aðstæður. 

Fjórða einkennið var almenn vanlíðan eða þunglyndi og það fimmta og síðasta 

tilhneiging til þess að þróa með sér líkamleg einkenni og verki, jafnframt ótta tengdan 

námi og félagslífi (Bower, 1960). 

Algozzine og félagar (2017) telja tilfinningavanda (e. emotional problems) barna 

geta heyrt undir þessa skilgreiningu Bower sem hefur lítið breyst frá árinu 1960. Þó 

hefur hugtakanotkun breyst að einhverju leyti og í dag er frekar talað um vanda (e. 

problems) heldur en truflun. Algozzine og félagar telja að við skilgreiningu Bower sé 

mikilvægt að bæta að börn með tilfinningavanda eigi við viðvarandi hegðunarvanda að 
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stríða þrátt fyrir að hafa fengið stuðning í námi og ráðgjöf sem stendur öllum 

nemendum til boða í skólum.  

Kauffman og Landrum (2013) eru meðal þeirra sem reynt hafa að búa til eina 

heildstæða skilgreiningu sem flokkar tilfinninga- og hegðunarvanda barna saman. Þeir 

skilgreina tilfinningavanda sem breytingar á líðan og hegðun í skóla, skaðleg áhrif á 

námsgetu, svörun við streitu sem er ekki eðlileg og margþætt vandamál í skóla og 

félagslífi. Skilgreiningin er víðari og getur birtingarmynd vandans verið margvísleg. 

Foreldrar og kennarar gætu haft áhyggjur af óæskilegri hegðun eins og árásargirni og 

einelti eða hegðun sem er ekki eins truflandi eins og félagslegri einangrun og kvíða. 

Einkennin geta auk þess verið mismunandi eftir aðstæðum og fólki sem barnið 

umgengst og því getur stundum verið óæskilegt að tala um vandann sem röskun 

(Chazan o.fl., 2014). Vandinn þarf ekki að vera kominn á það stig að hann sé greindur 

sem geðröskun og hann getur auk þess verið tímabundinn. Aftur á móti er mikilvægt að 

fylgjast með einkennum af þessu tagi þar sem rannsóknir hafa sýnt fram á að ef ekki er 

tekið á slíkum vanda getur hann þróast út í alvarlegar geðraskanir og haft skaðlegar 

afleiðingar fyrir einstaklinginn (Kessler o.fl., 2007; Kieling o.fl., 2011; Roza o.fl., 2003). 

Hér eftir mun ég tala um tilfinningavanda (e. emotional problems; emotional 

disturbance) barna í þessum víða skilningi (Algozzine o.fl, 2017; Kauffman og Landrum, 

2013; Reid o.fl, 2004). 

Hér á eftir verða kynntar algengustu geðraskanir sem tengjast tilfinninga- og 

hegðunarvanda barna. Stuðst var við greiningarkerfið Diagnostic and Statistical Manual 

of mental disorders (DSM), sem ameríska sálfræðingafélagið American Psychiatric 

Associations (APA) hannaði, við umfjöllun.  

2.1.1.1 Kvíði 

Kvíði (e. anxiety) orsakast af samspili umhverfis og líffræðilegra þátta. Kvíði er því svar 

heilans við hættu og felur í sér að lífvera reynir að forðast áreiti eða aðstæður í 

umhverfinu. Kvíði eða ótti er eðlileg svörun fólks við hlutum eða aðstæðum sem geta 

skaðað það. Þegar mikill og þrálátur kvíði er aftur á móti farinn að hamla fólki verulega í 

daglegu lífi þá er talað um kvíðaröskun (APA, 2013).  

Kvíði hjá börnum kemur fram sem hugsanir, líkamleg viðbrögð og hegðun. 

Hugsanirnar fela í sér óeðlilegar áhyggjur af ýmsum hlutum, fólki og aðstæðum. 

Líkamleg viðbrögð koma fram sem spenna í líkamanum og streita í formi hita, hraðari 

hjartslátts og hraðari öndun. Einnig getur barnið fundið fyrir magaverk, höfuðverk, 

þreytu eða flökurleika (APA, 2013). Þessi viðbrögð líkamans eru líffræðileg og eru ætluð 
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til þess að vernda einstaklinginn fyrir hættu með því annað hvort að búa hann undir 

átök eða flýja aðstæður og nefnist fight or flight response. Þriðju viðbrögðin birtast svo í 

hegðun en börn með kvíða geta meðal annars verið óróleg, eirðarlaus og grátið. Þau 

geta líka verið líkleg til þess að forðast aðstæður, fólk eða hluti sem valda kvíða 

(Kauffman og Landrum, 2013). 

Börn og unglingar eru sá hópur sem er í mestri hættu á að þróa með sér 

kvíðaeinkenni hvort sem um vægan kvíða er að ræða eða hamlandi kvíðaraskanir 

(Beesdo, Knappe og Pine, 2009). Algengi kvíðaraskana yfir lífsleiðina er um 33.1% og er 

samsláttur milli kvíðaraskana og annara raskana mikill (Bandelow og Michaelis, 2015). 

Margar rannsóknir hafa sýnt að kvíðaraskanir séu algengustu geðraskanirnar á meðal 

barna og unglinga (Beesdo o.fl, 2009; Merikangas o.fl., 2010). Þær eru jafnframt þær 

raskanir sem koma fyrst fram hjá börnum (Beesdo o.fl, 2009). Rannsókn Esbjørn og 

félaga (2010) leiddi í ljós að 5,7% barna og unglinga kljást við kvíðaraskanir og eru það 

svipaðar tölur og komið hafa fram í fyrri rannsóknum en þó hafa rannsóknir sýnt algengi 

allt upp í 27-45% (Esbjørn, o.fl., 2010).  Jafnframt hefur komið fram að kvíðaraskanir eru 

algengari meðal stúlkna og eykst kynjamunurinn með aldri (Beesdo o.fl., 2009). 

Hér verður ekki farið yfir hverja röskun fyrir sig heldur fjallað um þær kvíðaraskanir 

sem taldar eru algengastar hjá börnum og ungmennum. Samkvæmt rannsókn Vallance 

og Garralda (2008) eru það; almenn kvíðaröskun (e. generalized anxiety disorder), 

aðskilnaðarkvíði (e. seperation anxiety disorder) og félagsfælni (e. social anxiety 

disorder). 

Almenn kvíðaröskun einkennist af kvíða og áhyggjum út af ýmsu smálegu sem 

heilbrigt fólk er ekki að hafa áhyggjur af. Erfitt reynist að stjórna kvíðanum og hefur 

hann áhrif á líðan og daglegt líf viðkomandi. Einkenni eru að þreytast auðveldlega, 

hvíldarleysi, vöðvaspenna, einbeitingarskortur, svefntruflanir og pirringur og verða 

einkennin að hafa verið viðvarandi í 6 mánuði. Börn þurfa aðeins að upplifa eitt af 

einkennunum til þess að vera greind með röskunina (APA, 2013). Kvíði barna snýst oft 

um gengi í skóla og íþróttum en getur einnig snúist um skelfilega atburði eins og 

náttúruhamfarir. Börn með röskunina eru oft óörugg með sig, fullkomnunarsinnar og 

leita alltaf eftir samþykki annarra. Algengt er að almenn kvíðaröskun hjá börnum og 

unglingum greinist með hegðunarröskunum (Esbjørn o.fl., 2010). Þrátt fyrir að fullorðnir 

geta áttað sig á því að kvíði sé óþarfur í ákeðnum aðstæðum þá hafa börn ekki þroska til 

þess að vinna á kvíðanum og bregðast því við með því að fara að gráta, frjósa eða með 

skapofsaköstum. Bæði börn og fullorðnir reyna að forðast kvíðavekjandi aðstæður en 
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vegna takmarkaðrar sjálfsstjórnar eiga börn erfiðara með það en fullorðnir (Mancini, 

2005).  

Aðskilnaðarkvíði var áður aðeins greindur hjá börnum en nýrri rannsóknir hafa sýnt 

fram á greiningar hjá fólki eftir 18 ára aldur (Silove o.fl., 2015). Hann hrjáir 2,8 - 8% 

barna (Vallance og Garralda, 2008) en nýrri rannsóknir hafa sýnt fram á algengi um 

4,8% (Silove o.fl., 2015). Röskunin felur í sér óeðlilega hræðslu við aðskilnað frá 

foreldrum eða aðstandendum. Einkenni geta verið óeðlilegur kvíði um að vera 

yfirgefinn, hræðsla um að eitthvað komi fyrir aðstandendur, martraðir um aðskilnað við 

foreldra og ótti við félagslegar aðstæður þar sem gæti komið til aðskilnaðar (APA, 

2013). Börn með þessa röskun reyna að forðast þær aðstæður þar sem þau þurfa að 

vera ein eða engin fullorðin er til staðar, þau vilja oft ekki mæta í skóla og eru hrædd 

um að eitthvað hræðilegt geti gerst sem gæti valdið aðskilnaði við foreldra eða 

aðstandendur. Rannsóknir hafa sýnt fram á að röskunin getur haft slæmar langtíma 

afleiðingar og eykur líkurnar á öðrum kvíðaröskunum (Kassowsky, Wilhelm, Roth og 

Schneider, 2012). 

Félagsfælni felur í sér kvíða og áhyggjur yfir því að verða að athlægi í félagslegum 

aðstæðum. Algengi er svipað meðal barna og fullorðina eða um 7-10% (Vallance og 

Garralda, 2008). Þegar komið er í félagslegar aðstæður eiga kvíðaeinkenni sér strax stað 

eins og til dæmis roði í kinnum, svitaköst, hraður hjartsláttur og meltingartruflanir (APA, 

2013). Þegar kemur að börnum verða einkenni að gera vart við sig bæði í samskiptum 

við fullorðna og í félagslegum aðstæðum. Forðunin og kvíðinn verður að hafa áhrif á 

daglegt líf einstaklings til að um röskunina sé að ræða en hjá börnum yngri en 18 ára 

þurfa einkenni að hafa verið viðvarandi í að minnsta kosti 6 mánuði (APA, 2013). 

Félagsfælni gerir vart við sig á táningsaldri en getur þróast fyrr hjá yngri börnum út frá 

feimni og getur haft í för með sér lélega skólasókn og námsframvindu auk þess sem 

börn með þessa röskun forðast að taka þátt í tómstundum með jafnöldrum og öðru 

félagslífi (Kearney, 2005). 

2.1.1.2 Þunglyndi 

Þunglyndi (e. major depressive disorder) felur í sér einkenni eins og vanlíðan, almennt 

áhugaleysi og þá líka á því sem áður veitti gleði. Fólk finnur fyrir tilgangsleysi, svefnleysi, 

orkuleysi, vonleysi, neikvæðum tilfinningum og hugsunum og sektarkennd yfir minnstu 

hlutum (APA, 2013; Kauffman og Landrum, 2013). Í verstu tilfellunum fylgja 

sjálfsvígshugsanir. Til þess að þunglyndi sé greint sem röskun hjá börnum þarf geðlægð 
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að hafa staðið yfir í að minnsta kosti tvær vikur. Þá er tekið fram að geðlægðin er ekki 

afleiðing áfalls auk þess sem vanlíðanin hamlar einstaklingi í daglegu lífi (APA, 2013). 

Þunglyndi hefur áhrif á tilfinningar, hugsanir, atferli og getur truflað bæði svefn og 

matarlyst (APA, 2013). Hjá börnum geta einkenni þunglyndis jafnframt komið fram í 

pirringi, reiði og skapofsaköstum sem eru ekki eins algeng einkenni hjá fullorðnum. 

Jafnframt hafa rannsóknir sýnt fram á að hegðunarerfiðleikar eru líka einkenni barna 

sem eru kvíðin. Áður var hins vegar talið að börn með kvíða og þunglyndi sýndu ekki 

jafn áberandi einkenni og börn með hegðunarraskanir (Seymour o.fl., 2011).   

Þá er líka algengara að börn kvarti yfir líkamlegum kvillum eins og höfuð- og 

magaverk (APA, 2013). Mörg einkenni þunglyndis eru talin til eðlilegrar hegðunar og 

tilfinninga á unglingsárum og geta börn því verið lengi að kljást við það án þess að fá 

hjálp eða meðferð við því (Lewinsohn og Clarke, 1999). Algengi þunglyndis hjá börnum 

er 2-8% (Kauffman og Landrum, 2013). Samkvæmt rannsókn Siu (2016) eru stúlkur á 

unglingsaldri líklegri til að greinast með þunglyndi en drengir en 2% drengja og 4% 

stúlkna á aldrinum 8-15 ára í Bandaríkjunum eru greind með þunglyndi. Zachary og 

félagar (2014) hafa einnig sýnt fram á að þunglyndi er algengara hjá konum en körlum á 

fullorðinsaldri. 

Mikið samspil er milli þunglyndis og hegðunarvanda (Seymour o.fl., 2011) og er því 

algengt að börn sem sýna óæskilega hegðun séu að glíma við þunglyndi eða kvíða. 

Gerðar hafa verið rannsóknir sem hafa sýnt fram á að samsláttur milli þunglyndis og 

athyglisbrests með ofvirkni sé um 20-25% (Angold, Costello og Erkanli, 1999; Guðlaug 

Marion Mitchison og Urður Njarðvík, 2015). Samsláttur milli hegðunarraskana og 

þunglyndis er talin vera svipaður eða um 25% (Boylan, Vaillancourt, Boyle og Szatmari, 

2007). 

Tilfinningavandi eins og kvíði og þunglyndi virðist vera að aukast hjá íslenskum 

börnum og vekur það áhyggjur (Inga D. Sigfúsdóttir o.fl., 2008). Sífellt fleiri börn leita 

aðstoðar fagfólks vegna slíks vanda og fleiri börn og ungmenni eru lögð inn á geðdeild 

til þess að fá viðeigandi þjónustu. Samhliða hafa biðlistar eftir þjónustu verið að 

lengjast (Ríkisendurskoðun, 2016). Þá hafa rannsóknir einnig sýnt fram á að notkun 

þunglyndis- og kvíðastillandi lyfja hefur aukist á Íslandi (Inga D. Sigfúsdottir o.fl., 2008) 

og er hún mest á Íslandi af öllum Norðurlöndunum (NOMESCO, 2010). Það er því mikið í 

húfi fyrir samfélagið að reyna að huga að hvernig megi fyrirbyggja og draga úr 

þunglyndi og kvíða barna (Inga D. Sigfúsdóttir o.fl., 2008). 
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2.1.1.3 Hegðunarvandi 

Hegðunarerfiðleikar eru eitt algengasta vandamál sem foreldrar leita til sérfræðinga 

með (Kauffman og Landrum, 2013; Patterson, Reid og Eddy, 2002) og er það 

hugsanlega vegna þess að hegðunarerfiðleikar eru það viðfangsefni sem veldur 

starfsfólki grunnskóla hérlendis hvað mestum áhyggjum (Ingvar Sigurgeirsson og 

Ingibjörg Kaldalóns, 2006). Margt getur haft áhrif á hegðun barna og geta breytingar á 

lunderni verið eðlilegar og skýrst af breytingum í þroska eða umhverfinu, til dæmis 

skóla eða á heimilinu (Kauffman og Landrum, 2013). Ef einkenni hegðunar eru á hinn 

bóginn farin að trufla daglega virkni barns þarf að skoða hvort um geðræna röskun er 

að ræða og fá aðstoð við að komast að rót vandans.  

Algengustu geðraskanir barna sem fela í sér tilfinninga- og hegðunarvanda eru 

athyglisbrestur með ofvirkni (e. Attention Deficit Hyperactivity Disorder; ADHD), 

Hegðunarröskun (e. Conduct Disorder; CD) og Mótþróaþrjóskuröskun (e. Oppositional 

Defiant Disorder; ODD) (APA, 2013).  

Athyglisbrestur með ofvirkni er taugaþroskaröskun. Aðaleinkennin eru 

athyglisbrestur, hvatvísi og hreyfiofvirkni sem er meiri og tíðari en hjá jafnöldrum á 

sama þroskastigi. Misjafnt er hvaða einkenni koma mest áberandi fram og því hefur 

APA (2013) skilgreint þrjár undirtegundir ADHD: Aðallega athyglisbrestur (e. 

predominantly inattentive), aðallega ofvirkni (e. predominantly hyperactive-impulsive) 

og blönduð tegund (e. combined type). 

Athyglisbresturinn einn og sér einkennist að því að börn eiga erfitt með að einbeita 

sér, skipuleggja sig og eru auðveldlega trufluð. Þau virðast gera verkefni með hálfum 

hug, eiga erfitt með að klára þau og eru annars hugar. Ofvirknin er þess eðlis að börn 

sína mikla hvatvísi og eiga erfitt með að stjórna hegðun sinni. Þau eru stanslaust á 

ferðinni, eiga erfitt með að halda ró sinni og vera þolinmóð. Í skólanum tala þau mikið, 

vaða úr einu í annað, eru öll á iði og trufla mikið með hegðun sinni. Einnig getur komið 

fram árásargirni þegar þau fá ekki sínu fram (APA, 2013). Þessi einkenni koma fram á 

aldrinum 6-12 ára og verða að hafa verið viðvarandi að minnsta kosti í 6 mánuði. Þá 

þurfa einkenni að gera vart við sig að minnsta kosti í tveimur mismunandi aðstæðum til 

dæmis í skóla, á heimili eða vinnu (APA, 2013).  

Algengi ADHD hjá börnum á skólaaldri er 5-7% og er mun algengara hjá drengjum en 

stúlkum (APA, 2013). Niðurstöður Villodas, Pfiffner og McBurnett (2012) gáfu til kynna 

11% algengi hjá drengjum en 4% hjá stúlkum. Polanczyk og félagar (2007) gerðu 

víðtæka rannsókn þar sem þeir skoðuðu 27 ára gögn og mátu algengi ADHD á þeim 



22 

tíma. Rannsóknargögnin voru 102 rannsóknir með 171.756 þátttakendum. Niðurstöður 

gáfu til kynna að 5,29% barnanna hefðu verið með ADHD. Algengi virðist vera svipað á 

Íslandi (Gísli Baldursson, Páll Magnússon, H. Magnús Haraldsson og Matthías 

Halldórsson, 2012). 

ADHD getur hamlað börnum í samskiptum við fjölskyldu og aðra, veldur 

námsörðugleikum og getur með tímanum þróast yfir í aðrar geðrænar raskanir og 

fíkniefnavandamál (Fabiano o.fl., 2009). Þá hafa rannsóknir leitt í ljós að ADHD heldur 

áfram að hafa hamlandi áhrif á 30-70% barna þegar komið er fram á unglings- og 

fullorðinsaldur (Faraone, Biederman og Mick, 2006). Mikilvægt er að gera grein fyrir 

niðurstöðum Guðlaugar Marion Mitchison og Urðar Njarðvík (2015) en þær sýndu að 

samsláttur ADHD við aðrar geðraskanir er um 25% og við hegðunarraskanir um 50%. 

ADHD er því sú röskun sem einna algengast er að hafi fylgiröskun eða raskanir (Jarrett 

og Ollendick, 2008) og er kvíði meðal þeirra algengustu, sérstaklega hjá drengjum 

(Guðlaug Marion Mitchison og Urður Njarðvík, 2015). 

Hegðunarraskanir er yfirheiti yfir tvær geðraskanir sem heita mótþróaþrjóskuröskun 

(e. oppositional defiant disorder, ODD) og hegðunarröskun (e. conduct disorder, CD).  

Einkenni ODD getur verið hegðun sem sést hjá börnum á öllum aldri og getur hún 

því verið greind frá leikskólaaldri og að kynþroskaskeiði (APA, 2013). Helstu einkenni 

eru pirringur, illgirni, hefnigirni, ásakanir og brot á reglum. Auk þess missa börn með 

ODD auðveldlega stjórn á skapi sínu, rífast mikið við fullorðna og verða auðveldlega sár 

og reið og eiga til að kenna öðrum um mistök sín. Munurinn á henni og CD er sá að ekki 

er vilji til afbrota, skemmdarverka eða ofbeldis gagnvart öðrum (APA, 2013). Talið er að 

2-16% barna og unglinga séu með röskunina og er hún algengari hjá drengjum fyrir 

kynþroskaskeið en jafn algeng hjá kynjunum eftir kynþroska (APA, 2013). Rannsókn 

Canino, Polanczyk, Bauermeister, Rohde og Frick (2010) sýndi fram á 3.3% algengi. 

CD hefur svipuð einkenni og ODD nema einkenni hennar eru alvarlegri. Þau geta 

verið andfélagsleg hegðun eins og árásargirni gagnvart fólki eða dýrum, skemmdir á 

eignum, þjófnaðir og svik og alvarleg brot á reglum. Hegðunareinkennin eiga sér oftast 

stað í mismunandi aðstæðum og hafa áhrif á félagslíf, fjölskyldu og hæfni einstaklings 

(APA, 2013). Reiði, árásargirni, þrjóska og mótþrói einkenna börn og unglinga með 

þessa röskun auk þess sem áhættuhegðun eins og vímuefnaneysla og óábyrgt kynlíf eru 

áberandi. Það kemur líka sterkt fram að börn með þessa röskun hafa lágt sjálfsmat og 

mikinn skort á siðferði. Það sést á því að þau hafa enga tilfinningu fyrir vanlíðan annarra 

og lítið eða ekkert samviskubit yfir brotum, þau reyna líka að kenna öðrum um brot sín 
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og ljúga til að bæta hag sinn oft á kostnað annarra (APA, 2013). CD er mun algengari hjá 

drengjum en stúlkum en samkvæmt Maughan og félögum (2004) eru 2.1-8.8% drengja 

undir 18 ára aldri með CD og 0-1.4% stúlkna.  

2.2 Vistfræðileg nálgun 

Þegar horft er til farsældar barna eru fjölmargir þættir bæði hjá þeim sjálfum sem 

einstaklingum og í umhverfi þeirra sem ýmist geta stutt við jákvæðan þroska eða aukið 

áhættu á að barni og ungmenni farnist verr (Sóley S. Bender, Guðrún Kristjánsdóttir og 

Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2016). Slíkir þættir eru annars vegar kallaðir verndandi þættir 

og hins vegar áhættuþættir og tengjast þeir meðal annars fræðilegri umræðu um seiglu 

(e. resilience) barna og ungmenna (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2016). Seigla er skilgreind 

sem hæfni einstaklinga til þess að aðlagast á farsælan hátt þrátt fyrir að hafa búið við 

erfiðar aðstæður eða mótlæti. Hún kemur fram vegna samspils áhættu og verndandi 

þátta. Hún getur skýrt hvers vegna sumum farnast betur en öðrum í lífinu þrátt fyrir að 

tilheyra áhættuhóp (Luthar, Lyman og Crossman, 2014). 

Í umfjöllun um tilfinninga- og hegðunarvanda barna og ungmenna er mikilvægt að 

horfa til áhættuþátta og verndandi þátta í umhverfi barna. Urie Bronfenbrenner (1979; 

2001) fjallaði einmitt um þessa þroskaþætti í vistfræðikenningu sinni. Í vistfræðilíkani 

hans og síðari útfærslum þess (Bronfenbrenner og Morris, 2006) (sjá á mynd 1) gerir 

hann grein fyrir áhrifum umhverfis á einstakling með því að setja þau upp í kerfi sem 

eru mismunandi nálægt einstaklingnum. Hann fjallar um barnið í miðju líkansins og því 

tengjast ýmsir líffræðilegir og persónubundnir þættir til dæmis eins og aldur og kyn. 

Næsti hringur stendur fyrir nærkerfi eða nánasta umhverfi (e. microsystem) barnsins og 

þar eru þættir sem tengjast barninu mest í daglegu lífi; fjölskyldan, vinir og 

skólaumhverfið. Næsti hringur er kallaður millikerfi (e. mesosystem) en hann stendur 

fyrir samskipti þeirra sem eru í nærkerfinu, svo sem samskiptum foreldra og skóla. Í 

næsta hring, stofnanakerfinu (e. exosystem) eru þættir eins og félagsþjónusta, 

heilbrigðiskerfi, menntakerfi og hagkerfi en þessir þættir hafa bein eða óbein áhrif á 

hag barnsins. Í ysta hringnum lýðkerfinu (e. macrosystem) er svo að finna regluverk 

samfélagsins það er lög og reglur en jafnframt gildi og menningu þess samfélags sem 

barnið býr í. Tímakerfið (e. chronosystem) er svo tímaþátturinn sem vísar til þess að 

tímabil hafa sín sérkenni og hlutir breytast því frá einum tíma til annars og það eins og 

annað getur snert þroska barna frá tíma til tíma.  
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Mynd 1: Vistfræðilíkan Bronfenbrenner. Myndin er byggð á líkani Ragnýjar Þóru 

Guðjohnsen (2016) sem byggir á lífvistfræðikenningu Bronfenbrenner (Bronfenbrenner 

og Morris, 2006). 

Bæði Vistfræðikenning Bronfenbrenners og kenningar um verndandi þætti og 

áhættuþætti eru gagnlegar þegar skoða á samspil þátta sem hafa tengsl við tilfinninga- 

og hegðunarvanda barna.  

 

Yfirlitsrannsókn Proctor, Linley og Malty (2009) þar sem rýnt var í 141 rannsókn á 

vellíðan (e. wellbeing) og öðrum sálrænum þáttum. Niðurstöður gáfu til kynna að flest 

börn upplifi sig heilbrigð og hamingjusöm en að það séu margir þættir sem geti haft 

áhrif á líðan þeirra og velferð. Meðal annars áhættu og verndandi þættir í umhverfi 

barna. Meðal niðurstaðna varðandi áhættuþætti voru neikvæð áhrif geðsjúkdóma á 

lífshamingju og að vanlíðan eykur líkur á áhættuhegðun. Jafnframt komu fram 

niðurstöður sem sýndu fram á jákvæð og neikvæð áhrif uppeldishátta, fjölskylduþátta, 

skóla og samfélagsins á lífshamingju barna og ungmenna. Þessir þættir virðast því allir 

vera mikilvægir þegar tilfinningalíf barna er skoðað. 
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 Rannsókn Proctor og félaga (2009) er í samræmi við athuganir Sigrúnar um seiglu 

ungmenna (2016) en hún nefnir dæmi um verndandi og áhættuþætti innan 

vistkerfalíkans Bronefenbrenner. Þar eru sérstaklega nefndir styrkleikar einstaklings en 

jafnframt tiltekin einkenni fjölskyldu, skóla og samfélags. En allt eru þetta þættir sem 

skipta máli fyrir velferð barna og ungmenna. 

Hér á eftir verður fjallað um þrjá þætti vistkerfis barna sem tengjast sérstaklega 

viðfangsefni þessarar rannsóknar. Í fyrsta lagi foreldra sem eru í nærkerfi barnsins en í 

rannsókninni er kallað eftir sýn þeirra á hlutverk sitt gagnvart barni með 

tilfinningavanda. Í öðru lagi grunnskólann sem einnig er í nærkerfinu en í rannsókninni 

er jafnframt kallað eftir sýn kennara og námsráðgjafa á hlutverk sitt gagnvart barni með 

tilfinningavanda. Í framhaldi verður fjallað um samskipti foreldra og skóla en þau eru 

staðsett í millikerfinu í vistkerfi barna. Í þriðja lagi ýmsa samfélagsþætti en í 

stofnanakerfinu eru ýmis úrræði tengd skólastarfi staðsett auk þess sem í lýðkerfinu eru 

staðsett lög og reglur sem lúta að þjónustu við börn í skólakerfinu. 

2.3 Hlutverk foreldra gagnvart börnum með tilfinningavanda 

Foreldrar gegna mikilvægu hlutverki í líf barna sinna og skiptir viðhorf þeirra og gildi í 

uppeldishlutverkinu miklu fyrir líðan og andlega heilsu barna (Diener og Lucas, 2004; 

Steinberg, 2001)   

2.3.1 Uppeldishættir og félagslegar aðstæður 

Diana Baumrind (1971) er einn af þekktustu fræðimönnum uppeldisfræðinnar en hún 

vann mikið frumkvöðlastarf þegar hún rannsakaði mismunandi uppeldisaðferðir og 

áhrif þeirra á börn. Hún skipti uppeldisháttunum í þrjá flokka; leiðandi (e. 

authoritative), eftirláta (e. permissive) og skipandi (e. authoritarian). Síðar bættist sá 

fjórði við, afskiptalausir (e. neglecting) uppeldishættir með rannsóknum Maccoby og 

Martin (1983). 

Samkvæmt kenningunni eru leiðandi foreldrar hvetjandi og styðja börnin sín, sýna 

mikla umhyggju og setja skýr mörk. Þeir eiga í góðum samskiptum við barnið, taka vel í 

hugmyndir þess og útskýra með rökum ef til ágreiningsmála kemur. Þeir fara fram á 

þroskaða hegðun og taka til greina sjónarmið barnsins. Eftirlátir foreldrar sýna börnum 

sínum einnig hlýju en setja ekki skýr mörk. Þeir leyfa mikla sjálfstjórn og eru fljótir að 

gefa eftir og forðast árekstra við barnið. Skipandi foreldrar beita miklum aga og hlusta 

ekki á sjónarmið barns. Samskipti við barnið eru ekki góð þar sem barnið þarf að fara 

eftir reglum án þess að fá útskýringar og ef það gerir það ekki er því refsað. Þessir 
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foreldrar sýna börnum sínum ekki hvatningu og sýna litla umhyggju. Afskiptalausir  

foreldrar eru svo þeir sem sýna enga hlýju, stuðning eða hvatningu. Þeir setja ekki 

mörk, ala börnin upp í stjórnleysi og gera engar kröfur. Rannsóknir Baumrind (1971) á 

uppeldisháttunum bentu til þess að leiðandi uppeldishættir styðji best við öryggi, 

sjálfstæði, ánægju og sjálfstraust barna sem allt eru mikilvægir þættir fyrir vellíðan og 

andlega heilsu barna. 

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á gildi uppeldishátta Baumrind og félaga 

fyrir þroska barna og velferð. Niðurstöður þeirra hafa meðal annars leitt í ljós að 

leiðandi uppeldishættir styðji við eftirfarandi þætti hjá börnum og ungmennum: Betra 

námsgengi (Milevsky, Schlechter, Netter, og Keehn 2007; Sigrún Aðalbjarnardóttir og 

Kristjana Stella Blöndal, 2004; Spera, 2005; Steinberg, Mounts, Lamborn og Dornbusch, 

1990), betri samskiptahæfni (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2005), meira sjálfstraust og 

vellíðan (Driscoll, 2013; Milevsky o.fl., 2007; Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristín L. 

Garðarsdóttir, 2004a), aukinn félagsþroska og almenna vellíðan (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2004/2005; Hrund Þórarinsdóttir og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2010), minni depurð (Milevsky o.fl., 2007; Sigrún Aðalbjarnardóttir 

og Kristín L. Garðarsdóttir, 2004b) og minni líkur á að neyta áfengis í óhófi og prófa 

ólögleg vímuefni (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Leifur G. Hafsteinsson, 2001). 

Það að auki hafa rannsóknir Baumrind (1967) gefið til kynna að mikil samvera barna 

og ungmenna með foreldrum dragi úr líkum á depurð í samanburði við börn sem 

upplifa fáar samverustundir með foreldrum. En samkvæmt rannsókn Sigrúnar 

Aðalbjarnardóttir og Kristínar L. Garðarsdóttur (2004b) finna börn sem eru í góðu 

sambandi við foreldra sína fyrir meiri hvatningu til að tjá tilfinningar sínar og meiri 

stuðningi að hálfu foreldra sem hefur svo þau áhrif að þau eru ólíklegri til að finna fyrir 

depurð. 

Aðrir félagslegir þættir sem tengjast fjölskyldum barna geta líka haft áhrif á vellíðan 

þeirra. Rannsóknir sem skoðað hafa helstu áhættuþætti geðraskana hjá börnum hafa 

sýnt fram á tengsl milli geðraskana barna við geðheilsu foreldra, ósætti í fjölskyldu og 

skilnað foreldra (Proctor o.fl., 2009; Zubrick, Silburn, Burton og Blair, 2000). Þá getur 

búseta og heimilishald haft áhrif á tilfinningavanda barna. Það að búa í öruggu hverfi og 

á heimili þar sem er haldið vel utan um hag barnsins eru verndandi þættir fyrir líðan 

barns meðan að til dæmis tíðir flutningar geta haft neikvæð áhrif á líðan þeirra (Brown 

og Orthner, 1990). Að auki virðist streita foreldra gagnvart því að ná ekki endum saman 

fjárhagslega hafa slæm áhrif á börn (Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, 2011). Má því gera 

ráð fyrir að atvinnuþátttaka beggja foreldra hafi áhrif á tilfinningavanda barna. 
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Framangreindir þættir eru allir mikilvægir fyrir andlega heilsu og velgengni barna 

bæði í lífi og starfi. Foreldrar gegna því mikilvægu hlutverki fyrir geðheilsu barna sinna 

(Zubrick o.fl., 2000).  

2.4 Hlutverk skóla gagnvart börnum með tilfinningavanda 

Skólinn er annar mikilvægur þáttur í nærumhverfi barna enda hafa rannsóknir sýnt að 

gengi barna í skóla skiptir miklu máli fyrir andlega líðan þeirra (Currie, o.fl., 2012). Í 

þessum kafla verður farið yfir hlutverk skóla gagnvart börnum með tilfinningavanda, 

samskipti við heimili og rætt verður um forvarnir og úrræði sem grunnskólinn veitir.  

2.4.1 Ábyrgð skóla 

Í aðalnámskrá koma fram markmið menntunar og skólastarfs. Hún er unnin samkvæmt 

lögum og menntastefnu hverju sinni og gefur því góða mynd af því starfi sem 

grunnskólar sinna. Samkvæmt henni eru grunnþættir menntunnar: læsi, sjálfbærni, 

lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, sköpun og heilbrigði og velferð. Í kaflanum um 

heilbrigði og velferð er talað um að börn verji meirihluta dagsins í skóla og því sé 

mikilvægt að hlúa að heilbrigði þeirra og vellíðan í skólanum. Leggja þarf áherslu á 

jákvæða sjálfsmynd, hvíld, andlega vellíðan, skilning á eigin tilfinningum og annarra, 

öryggi og aðra mikilvæga þætti heilbrigðis. Þar kemur einnig fram að forvarnir séu 

mikilvægar (Menntamálaráðuneytið, 1999). Í 24. grein grunnskólalaga nr. 91/2008 er 

kveðið á um uppeldishlutverk skólans og meginstefnu í kennslu. Þar er meðal annars 

lögð áhersla á að andleg velferð barna og ungmenna á að vera leiðarljós í allri menntun 

grunnskóla.  

2.4.2 Geðheilbrigði, forvarnir og úrræði 

Börn verja miklum tíma í skólanum og því er hann ákjósanlegur vettvangur til forvarna 

gegn geðröskunum. Mikilvægt er að skólar taki þátt í að hlúa að geðheilbrigði barna 

(WHO, 2013) og samkvæmt aðalnámskrá er það eitt hlutverk skólastarfs 

(Menntamálaráðuneytið, 1999). Í því skyni skiptir stuðningur kennara miklu máli svo og 

að hlúð sé að félagsþroska og samskiptum barnsins (Currie o.fl., 2012; Ásdís 

Haraldsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2008; Noddings, 2005). 

Rannsókn sem gerð var í grunnskólum Reykjavíkur sýndi að börnum í 5. – 10. bekk 

líður yfirleitt vel í skólanum. Þau voru flest sammála um að samskipti við jafnaldra væru 

góð og að þau eigi vini. Það sem hins vegar veldur áhyggjum er að 6% barna í 5.-7. bekk 

og 13% í 8.-10. bekk líður ekki vel í kennslustundum (Svandís Nína Jónsdóttir, Hera 

Hallbera Björnsdóttir, Bryndís Björk Ásgeirsdóttir og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2002). 
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Rannsóknir hafa gefið vísbendingar um að flestar geðraskanir geri vart við sig í æsku 

og spái fyrir um geðraskanir á fullorðinsárum (Kessler o.fl., 2007; Roza o.fl., 2003). 

Snemmbært inngrip getur haft úrslitaþýðingu fyrir barn sem sýnir merki um 

tilfinningavanda og slíkar forvarnir geta minnkað líkur á geðraöskunum á borð við 

þunglyndi og kvíðaraskanir á fullorðinsárum (Kieling o.fl., 2011; Roza o.fl., 2003; WHO, 

2004). 

Margir skólar marka sér stefnu til þess að efla geðheilbrigði barna í skólum og nýta í 

því skyni ýmsar forvarnaleiðir. Sem dæmi um forvarnir af þessu tagi má í fyrsta lagi 

nefna eineltisáætlun Olweusar (1997) sem felur í sér að skóli setur sér ramma um 

samskipti og virðingu gagnvart öðrum auk þess sem fylgst er vel með allri andfélagslegri 

hegðun. Unnið er með viðhorf nemenda til eineltis og mikilvægi virðingar í samskiptum 

við aðra með því að leggja inn ákveðna hugmyndafræði og gildi. Umræða um reglur fer 

fram inni í bekkjum auk þess sem einstaklingsviðtöl fara fram ef nauðsyn þykir.  

Annað slíkt forvarnarúrræði í skólastarfi er ART þjálfun (e. Agression Replacement 

Training). Víða á Íslandi hafa verið starfrækt verkefni sem byggja á aðferðum ART. ART 

þjálfun er talin vera árangursrík aðferð sem felur í sér þjálfun í félagsfærni, sjálfstjórn og 

siðferði (Andrea G. Dofradóttir og Hrefna Guðmundsdóttir, 2009; ISART, e.d.). ART á 

Íslandi styðst við rannsóknir sem hafa sýnt fram á jákvæð tengsl milli ART þjálfunar og 

erfiðrar hegðunar og togstreitu milli jafningja. ART þjálfun er ætlað að draga úr þess 

háttar vandamálum og kenna börnum að læra að þekkja tilfinningar sínar og auka 

samskiptahæfni sína. Svokallaðir ART skólar hafa boðið kennurum sínum ART þjálfun og 

þar læra kennarar ýmsar aðferðir sem nýta má til þess að bæta samskipti bekkjarfélaga, 

efla félagsfærni þeirra og vinna með  ágreiningsmál úr reynsluheimi nemenda (Andrea 

G. Dofradóttir og Hrefna Guðmundsdóttir, 2009; ISART, e.d.). 

Vinsæll stuðningur fyrir foreldra sem boðið er upp á á Íslandi er foreldraþjálfun (e. 

parent management training). Ein tegund meðferðar sem rannsóknir hafa sýnt að skili 

árangri við meðhöndlun á félagslegum, tilfinningalegum og hegðunarvandamálum hjá 

börnum og unglingum (Anna Björnsdóttir og Margrét Sigmarsdóttir, 2009). 

Foreldraþjálfun byggist á þriggja liða styrkingaskilmála; aðdraganda, hegðun og 

afleiðingu. Þar sem aðdragandi stjórnar því með til dæmis leiðbeiningum hvaða hegðun 

er sýnd og afleiðingin stýrir því hversu líklegt sé að þessi hegðun verði sýnd aftur eða 

ekki. Með foreldraþjálfun er dregið úr óæskilegri hegðun með því að styrkja æskilega 

hegðun. Þá eru notaðar jákvæðar styrkingar en þær fela í sér jákvæðar afleiðingar fyrir 

barnið. Hægt er að nota félagslegar styrkingar, hrós eða athygli til þess að auka þá 
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hegðun sem viðkomandi vill að komi fram. Einnig er hægt að nota fríðindi sem barninu 

finnst eftirsóknarverð þá eru en meiri líkur á að æskileg hegðun aukist (Kazdin, 2005). 

2.4.3 Samskipti heimilis og skóla 

Samvinna heimilis og skóla er mjög mikilvæg og upplýsingagjöf og samráð kennara og 

foreldra um nám og líðan er mikilvæg forsenda fyrir árangursríku skólastarfi (Grétar L. 

Marínósson, 2003; Menntamálaráðuneytið, 2011; Sigurbjörg Jóna Helgadóttir, 2006). 

Grétar L. Marínósson (2003) hefur bent á að foreldrar og kennarar hafi mótandi áhrif á 

hegðun barna og með góðu samstafi þeirra á milli megi hafa mikil áhrif á 

hegðunarvanda í skólum. Erfitt getur verið fyrir barn að fá mismunandi skilaboð um 

hegðun heima og í skóla og er því sérstaklega mikilvægt að samskipti foreldra barna 

með tilfinningavanda við skóla séu góð. Börn með tilfinningavanda fá oft neikvæð 

viðbrögð frá jafningjum og kennurum vegna hegðunar og tilfinninga sinna og getur það 

haft mikil áhrif á samskipti og stofnað velferð þeirra í hættu (Kauffman og Landrum, 

2013).  

Í aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að börn eigi að geta leitað til starfsfólks skóla 

með mál sem snúa að velferð þeirra og líðan. Bregðast eigi strax við þessum málum og 

á viðeigandi hátt (Menntamálaráðuneytið, 2011). Kennurum ber til dæmis skylda til 

þess að ræða við nemendur og foreldra og leita orsaka og úrlausna á 

hegðunarvandkvæðum barns í skóla (lög um grunnskóla nr. 91/2008, 14. gr.). Þá hefur 

verið bent á að þróa þurfi forvarnir sem beinast að samstarfi foreldra og skóla í þessu 

efni auk þess að bjóða þjónustu við foreldra barna með hegðunarraskanir (Ingvar 

Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006).   

Misjafnt er eftir sveitarfélögum hversu margir sérfróðir ráðgjafar vinna í 

grunnskólum. Samkvæmt 13. grein grunnskólalaga nr. 91/2008 eiga öll börn rétt á 

þjónustu náms- og starfsráðgjafa og er hlutverk hans samkvæmt aðalnámskrá meðal 

annars að vinna með nemendum, foreldrum, kennurum, skólastjórnendum og öðrum 

starfsmönnum skólans að ýmiss konar velferðarstarfi er snýr að námi, líðan og 

framtíðaráformum nemenda (Menntamálaráðuneytið, 2011, bls. 47). 

Á Íslandi vinna námsráðgjafar æ meira með börnum vegna persónulegra vandamála 

og tilfinningavanda en í úttekt Sigurbjargar Jónu Helgadóttur (2006) á störfum 

námsráðgjafa í grunnskólum Reykjavíkur kom fram að helsta ástæða þess að nemendur 

leituðu til námsráðgjafa sé tilfinningavandi; vanlíðan, kvíði eða þunglyndi. Fram hefur á 

hinn bóginn komið að námsráðgjafar telji nám sitt ekki undirbúa þá nógu vel til að sinna 

ráðgjöf í persónulegum málum. Þá kom einnig fram að þeir vildu geta sinnt þeim hluta 
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starfsins betur sem sneri beint að náms- og starfsráðgjöf; samanber hlutverk 

námsráðgjafa samkvæmt aðalnámskrá (Sigurbjörg Jóna Helgadóttir, 2006). 

Þeir sem sinna ráðgjöf við börn með tilfinningavanda þurfa að vera í mikilli 

samvinnu við börn og foreldra þeirra og eru samskipti heimilis og skóla um velferð 

barna og námsframvindu afar mikilvæg (Gretar I. Marínósson, 2003; 

Menntamálaráðuneytið, 2011). Þau byggjast ekki síst á því að foreldrar styðji við 

skólagöngu barna sinna og gæti hagsmuna þeirra í hvívetna, eigi gott samstarf við skóla 

og veiti skólanum viðeigandi upplýsingar frá upphafi til loka grunnskóla 

(Menntamálaráðuneytið, 2011). 

Samstarf skóla og heimilis er því bæði á ábyrgð foreldra og skóla. Foreldrar eiga að 

afla sér upplýsinga um skólastarfið og líðan barnsins síns í skólanum og starfsfólk skóla 

ber skylda til að hafa foreldra með í ráðum um ákvarðanir um nám barnsins og líðan í 

skólanum (Elín G. Thorarenssen o.fl., 2010). Frekari rannsókna er þörf á hvernig megi 

bæta og efla samskipti foreldra og skóla og stuðla með því að auknum námsárangri og 

vellíðan barna (Feurstein, 2000). 

2.5 Stoðþjónusta við börn með tilfinningavanda 

Í þessum kafla verður rætt um skyldur og hlutverk samfélagsins gagnvart börnum með 

tilfinningavanda. Þá verður rætt um þátt sveitarfélagana í þjónustu fyrir börn með 

tilfinningavanda. Í lokin fer fram umfjöllun um skóla án aðgreiningar og mikilvægi þess 

að öll börn fái þá þjónustu sem þau eigi rétt á. 

Eitt af hlutverkum samfélagsins er að veita þjónustu fyrir börn með geðraskanir. En 

Kristján Már Magnússon (2004) skrifaði skýrslu fyrir Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið þar sem lagt var til að samhæfa þjónustu fyrir börn og 

unglinga með geðrænan vanda. Þessi þjónusta fer fram á þremur stigum eftir alvarleika 

mála. Grunnþjónustan fer fram hjá sveitarfélögunum í skólunum, heilsugæslu og hjá 

félagsþjónustunni. Þar fer fram meðferð og greining á geðrænum vandamálum sem eru 

á byrjunarstigi og er hægt að flokka þar undir tilfinningavanda barna. Megináhersla 

grunnþjónustunnar er að veita forvarnarstarf og snemmbært inngrip með stuðningi og 

úrræðum í nærumhverfi barnsins. Gert er ráð fyrir að grunnþjónustan nái að þjónusta 

og koma til móts við mál 80-85% barna með geðrænan vanda (Kristján Már Magnússon, 

2004; Ríkisendurskoðun, 2016). 

Annars stigs eða Ítarþjónustan sér um greiningu ákveðinna geðraskana og meðferð. 

Til hennar teljast meðal annars sérfræðingar á stofu, sérhæfð meðferðarteymi og 
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Þroska- og hegðunarstöð. Þriðja stigs þjónustan eða sérþjónustan fer fram á 

sjúkrahúsum eða sérhæfðum stofnunum eins og til dæmis Barna- og unglinga geðdeild 

Landsspítalans (BUGL). Þar er flóknustu og erfiðustu tilfellunum sinnt (Kristján Már 

Magnússon, 2004; Ríkisendurskoðun, 2016). 

Samkvæmt úttekt frá Ríkisendurskoðun (2016) liggur aðalþungi grunnþjónustu fyrir 

börn með hegðunar- og tilfinningavanda hjá sveitarfélögunum. Mál á byrjunarstigi 

koma oft fram á vettvangi leik- og grunnskóla og því sé mikilvægt að efla þjónustu í 

skólunum. Í reglugerð um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og 

nemendaverndarráð í grunnskólum nr. 584/2010 segir að markmið 

sérfræðisþjónustunnar sé að efla skóla sem faglegar stofnanir sem geti leyst flest þau 

viðfangsefni sem upp koma í skólastarfi meðal annars með því að veita starfsfólki skóla 

stuðning og aðstoð við störf sín á sviði sálfræði.  

Velferðarráðuneyti telur að skólarnir nái ekki að framfylgja þessari reglugerð og að 

sveitarfélögin séu að senda mál frá grunnþjónustunni áfram sem ætti í rauninni að leysa 

í leik- og grunnskólum. Hugsanlegar ástæður geti verið að fleiri þurfa stuðning en hægt 

er að sinna með grunnþjónustunni og hana þurfi því að efla (Ríkisendurskoðun, 2016). 

Ein af þeim lausnum sem Ríkisendurskoðun (2016) leggur til er að grunnþjónustan sé 

styrkt og að snemma í lífi barna sé gripið til árangursríkra aðferða í formi forvarna til að 

fyrirbyggja og reyna að draga úr geðröskunum barna. 

Í sameiginlegri stefnumótun Félags grunnskólakennara, Skólastjórafélagsins og 

Sambands íslenskra sveitarfélaga frá árinu 2007, um það hvernig skólastarfi verði best 

hagað með hagsmuni nemenda að leiðarljósi (Hrönn Pétursdóttir, 2007) kom fram að 

samvinna við foreldra sé grundvallarforsenda auk þess sem sérfræðiþjónusta og 

forvarnir séu í höndum skóla. Aftur á móti kemur líka fram að utanaðkomandi aðilar 

beri samkvæmt 1. grein Barnalaga nr. 76/2003 ábyrgð á einhverjum hluta 

sérfræðiþjónustu og forvörnum og með því að sinna því geti samfélagið haft mikil áhrif 

á hag og líðan barna. Samkvæmt lögunum mega skólar ekki mismuna eða aðgreina því 

öll börn eiga rétt á að njóta menntunar.  

Ef börn þurfa sérstaka aðstoð vegna persónulegra aðstæðna ber skólum skylda að 

veita þjónustu og stuðning (Hrönn Pétursdóttir, 2007). Tekið er sérstaklega fram í 17. 

grein laga um grunnskóla nr. 91/2008 hvaða börn eigi rétt á sérstökum stuðningi í námi 

í samræmi við metnar sérþarfir. Þar eru nefnd börn með tilfinningalega- eða félagslega 

örðugleika. Lögum samkvæmt ber því skólum skylda til þess að sinna öllum þeim 

börnum sem þurfa á stuðningi að halda sökum tilfinningavanda.  
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Skóli án aðgreiningar felur í sér að kennarar þurfa að vera tilbúnir að takast á við en 

alvarlegri tilfinninga- og hegðunarvanda en áður þegar börn með mikinn fjölþættan 

vanda hætta að ganga í sérskóla eða fá ekki lengur kennslu í sér deildum. Í erlendum 

rannsóknum hefur komið fram að kennarar velta fyrir sér hvernig þeir eiga að geta 

kennt heilum bekk og líka verið að eiga við tilfinninga- og hegðunarvanda barna sem 

veldur óróleika inn í bekknum (Kauffman, Lloyd, Baker og Riedel, 1995). Hið sama á við 

hér á landi en rannsóknir gefa til kynna að hegðunarerfiðleikar nemenda séu sá þáttur 

sem grunnskólakennarar telja erfiðast að fást við í skólastarfi og eru langþreyttir á 

stuðnings- og úrræðaleysi (Samband íslenskra sveitarfélaga og Félag 

grunnskólakennara, 2012; Sólveig Karvelsdóttir, 2013). 

Í fæstum tilfellum er hægt að bregðast strax við og er biðtími eftir hjálp langur. Þó 

að til séu góðar og gagnreyndar meðferðir við tilfinningavanda er því líka haldið fram að 

börn þurfi að byrja á lyfjum þar sem alltof fáir sinna ráðgjöf eða meðferð á þessu sviði 

(Layard, 2006). Mikil aukning hefur orðið á notkun geðlyfja í yngstu aldurshópunum 

(Tómas Helgason, Kristin Tómasson, Eggert Sigfússon og Tómas Zoega, 2004; Inga D. 

Sigfúsdóttir o.fl., 2008; Zoega o.fl., 2011) auk þess sem notkun þeirra er mest á Íslandi 

af öllum Norðurlöndunum (NOMESCO, 2010). En Helga Zoega, Gísli Baldursson og 

Matthías Halldórsson (2007) hafa bent á mikilvægi þess að reyna önnur meðferðar- og 

stuðningsúrræði til dæmis fyrir börn og ungmenni með ADHD áður en lyfjagjöf er hafin. 

2.6 Rannsóknarspurning 

Skortur er á rannsóknum á þeim mikla vanda sem skólar standa frammi fyrir vegna 

aukningar á tilfinninga- og hegðunarvanda barna. Jafnframt skortir rannsóknir hér á 

landi þar sem skoðað er hlutverk foreldra annars vegar og skóla hins vegar gagnvart 

börnum með tilfinningavanda. Hugmyndir fólks um hlutverk heimilisins annars vegar og 

skóla hins vegar eru misjafnar og þegar foreldrar eða starfsfólk skóla telja hinn aðilann 

fara út fyrir hlutverk sitt getur það skaðað samskipti þeirra (Claire Smrekar og Lora 

Cohen-Vogel, 2001) sem síðan getur bitnað á barninu og líðan þess og námi. Því er 

mikilvægt að fá fram hugmyndir bæði foreldra og skólafólks um hlutverk gagnvart 

börnum með tilfinningavanda. Í því skyni er sett fram eftirfarandi rannsóknarspurning: 

Hver er sýn og upplifun foreldra annars vegar og starfsfólks skóla hins vegar á hlutverki 

heimilis og skóla gagnvart börnum með tilfinningavanda?  
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3 Aðferð 

3.1 Rannsóknarsnið 

Rannsóknin er byggð á nálgun innan eigindlegra rannsóknaraðferða (e. qualitative 

research method). Forsendur eigindlegra rannsókna liggja í fyrirbærafræðilegum (e. 

phenomenological) þekkingargrunni en samkvæmt honum er veruleikinn félagslega 

mótaður (Taylor, Bogdan og DeVault, 2015). Í þessu rannsóknarverkefni er kallað eftir 

sýn og upplifun foreldra og skólafólks á hlutverk sitt gagnvart börnum með 

tilfinningavanda. Tekin eru djúpviðtöl við þátttakendur en þau eru góð aðferð við 

gagnaöflun ef rannsakandi vill fá upplýsingar um afstöðu fólks og hugsun þess um 

einhver ákveðin fyrirbæri (Esterberg, 2002). Reynt er að setja sig í spor þátttakenda, 

skilja sjónarhorn þeirra og setja fyrirfram mótaðar hugmyndir sínar og persónu til hliðar 

(Creswell, 2017). Samkvæmt Braun og Clarke (2013) er mikilvægt að undirbúa 

rannsóknir vel, að tilgangur rannsóknar sé skýr og skipulag hennar gott svo ekki sé verið 

að eyða tíma og peningum í rannsóknir á einhverju sem nú þegar eru til svör við. Einnig 

leggja þeir áherslu á að þátttakendur rannsókna séu vel upplýstir svo þeir séu ekki að 

taka þátt í rannsóknum sem engin þörf er fyrir. 

Samkvæmt Lichtman (2013) gegnir rannsakandi í eigindlegum rannsóknum 

mikilvægu hlutverki með því að viða að sér gögnum, flokka þau og túlka með 

rannsóknarvinnu sinni. Því er mikilvægt að upplýsingar og lýsingar úr viðtölum séu 

nákvæmar og endurspegli upplifun og viðhorf þátttakenda.  

3.2 Framkvæmd rannsóknar 

Tekin voru sex hálfopin (e. semi structured) djúpviðtöl við tvo kennara, einn 

námsráðgjafa og þrjá foreldra. Þar var annars vegar stuðst við hálfopinn viðtalsramma 

með nokkrum fyrirfram ákveðnum efnisflokkum (Braun og Clarke, 2013). Efnisflokkarnir 

tengjast þáttum í vistfræðilegu umhverfi barnanna eða nánar tiltekið foreldrum og 

skólastofnunum og hlutverki þeirra við börn með tilfinningavanda en einnig hlutverki 

samfélagsins í að veita stoðþjónustu til barna í grunnskólum. Hins vegar var lögð 

áhersla á flæði í samtalinu á milli rannsakenda og viðmælenda enda þykir mikilvægt að 

rannsakandi sé opinn fyrir breytingum á viðtalsramma og tilbúinn að fylgja svörum 

viðmælenda eftir til að fá fram enn betri skilning viðmælenda á viðfangsefninu (Braun 

og Clarke, 2013). 

Lögð var áhersla á að undirbúa viðtal með því að afla upplýsinga um efnið áður en 

viðtalið fór fram. Samkvæmt Braun og Clarke (2013) er það mikilvægt enda þurfi 
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rannsakandi að átti sig á að viðmælandi lítur á hann sem sérfræðing í viðfangsefni 

rannsóknar.  

Tímasetning viðtala og staðsetning þeirra var ákveðin í samráði við viðmælendur og  

fóru þau fram á tímabilinu 2. október 2017 til 19. janúar 2018. Viðtöl við skólastarfsfólk 

fór fram á vinnustað þeirra en viðtöl við foreldra fóru ýmist fram á heimilum 

viðmælenda eða á kaffihúsi nálægt heimili. Hvert viðtal var um það bil klukkutíma langt. 

Til að koma í veg fyrir óöryggi viðmælenda voru þeir upplýstir um að ekki væri ætlast til 

að þeir viti allt um efnið heldur sé aðeins verið að leita eftir viðhorfum þeirra og 

reynslu. Þannig var lögð áhersla á að byggja upp traust milli rannsakanda og foreldra og 

að þeir upplifðu sig örugga. Þetta þykir mikilvægt til að foreldrar barns með 

tilfinningavanda séu tilbúnir að treysta rannsakanda fyrir upplýsingum um barnið sitt 

(Kvale og Brinkman, 2009). Það að viðmælandi geti ekki veitt upplýsingar um ákveðin 

fyrirbæri sem spurt er um er jafnframt talið geta veitt mikilvægar upplýsingar fyrir 

rannsóknina (Braun og Clarke, 2013). 

3.2.1 Skráning og greining gagna 

Viðtölin voru hljóðrituð á Samsung snjalltæki. Eftir hvert viðtal var skrifað minnisblað 

með helstu punktum sem fram komu hjá viðmælendum (Charmaz, 2007). Viðtölin voru 

síðan afrituð frá orði til orðs. Samhliða afritun voru settar inn athugasemdir 

rannsakanda og ígrundun þar sem rannsakandi rýndi í svör þátttakanda. Þá voru gögnin 

dulkóðuð til að tryggja trúnað við þátttakendur rannsóknarinnar (Kvale og Brinkman, 

2009). Nöfnum, staðháttum og öðrum upplýsingum sem mögulega mætti rekja til 

viðmælenda var breytt. Í framhaldi voru viðtölin marglesin og kóðuð. Viðtölin voru 

einnig borin saman hvert af öðru auk þess sem sérstaklega var skoðaður munur á 

viðhorfum foreldra og starfsfólks skóla gagnvart viðfangsefninu. 

Rýnt var í hvað var sameiginlegt með svörum viðmælenda og áherslur í viðtölunum 

flokkaðar saman þar til rauðir þræðir mynduðust í gögnunum og ákveðin þemu komu 

fram (Charmaz, 2007; Taylor o.fl., 2015). Svör þátttakenda voru sett upp í töflu til að 

hægt væri að bera saman upplifanir þátttakenda á mikilvægum atriðum sem voru 

sameiginleg og gátu varpað ljósi á rannsóknarefnið. Þannig var einnig hægt að taka út 

atriði sem þóttu ekki jafn mikilvæg fyrir rannsóknina. Þemun sem komu fram hjá 

viðmælendum voru breytt samfélag og samskipti heimilis og skóla. Þemun voru síðan 

flokkuð innan þeirra efnisflokka sem lagt var upp með í rannsókninni (Charmaz, 2007). 
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3.3 Þátttakendur 

Þátttakendur voru konur á aldrinum 33-56 ára. Tveir kennarar, einn námsráðgjafi og 

þrjár mæður sem valdar voru með hentugleikaúrtaki (e. convinience sampling) (Braun 

og Clarke, 2013). Allar höfðu þær reynslu af börnum með tilfinningavanda í gegnum 

kennslu, vinnu eða uppeldi barna. 

Haft var samband við skólastjóra grunnskóla á landsbyggðinni og samþykkti hann að 

aðstoða rannsakanda við að finna kennara og námsráðgjafa til að taka þátt í 

rannsókninni. Þessi aðferð er oft notuð til þess að fá aðgang að vettvangi en þá er haft 

samband við stjórnendur fyrirtækja eða stofnana (e. gatekeepers) til þess að fá aðgang 

að þátttakendum (Taylor o.fl., 2015). Þessi skóli var valinn markvisst en um er að ræða 

skóla á landsbyggðinni sem notar þjónustu sem er í boði fyrir börn með tilfinningavanda 

sem aðrir skólar innan sama svæðis nota einnig. Það skal þó tekið fram að einnig er í 

boði í skólanum sjálfum þjónusta sem ætluð er börnum með tilfinningavanda, þjónusta 

sem meðal annars kennarar og námsráðgjafar veita.  

Við val á foreldrum var leitað eftir aðstoð kennaranna sem tekin voru viðtöl við. 

Lögð var áhersla á að nálgast viðfangsefnið frá margs konar sjónarhorni og því var lagt 

upp með að finna foreldra sem höfðu ólíka reynslu af þjónustu fyrir börn með 

tilfinningavanda. Viðtölin voru tekin við foreldra og kennara barna á aldrinum 9-12 ára 

þar sem gert var ráð fyrir að á því aldursbili væri byrjað að vinna með tilfinningavanda 

barna og hugsanlega komin reynsla á þá þjónustu sem skólinn er að veita. 

Hér á eftir fer stutt kynning á þátttakendum rannsóknarinnar til að gefa innsýn í 

aðstæður þeirra. Fyrst kemur kynning á foreldrum og síðan starfsfólki skólans sem hér 

eftir verður kallaður Norðurbæjarskóli. Öllum nöfnum og staðháttum hefur verið breytt 

til að gæta trúnaðar við þátttakendur auk annarra upplýsinga sem rekja má til þeirra. 

Hanna er 32 ára móðir fjögurra barna. Hún er með stúdentspróf og starfar á 

almennum vinnumarkaði. Hún á 11 ára stelpu og 8 ára strák úr fyrra sambandi og 

maðurinn hennar á 9 ára strák úr fyrra sambandi, saman eiga þau þriggja ára strák. 

Yrsa, stelpan hennar Hönnu, hefur átt við kvíðaröskun og þunglyndi að stríða og hefur 

fengið þjónustu vegna þessa í sveitarfélaginu sem þau bjuggu í áður og í 

heilbrigðiskerfinu. Hanna fékk líka aðstoð á þessum tíma og var heimilislífið erfitt:  

Það var sem sagt félagsráðgjafi sem kom alltaf einu sinni í viku af því að ég 

fékk líka taugaáfall á þessum tíma og ég var alltaf í sambandi við 

félagsráðgjafa upp á bæjarskrifstofu og það var alveg fylgt þessu máli eftir 
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og við fengum líka svona geðhjúkrunarfræðing sem kom heim alltaf einu 

sinni í viku og spjallaði við hana. 

Yrsa var áður í skóla þar sem hún varð fyrir einelti af hálfu bekkjarsystkina. Yrsa sýndi 

ekki tilfinningar sínar í skólanum en þær brutust út heima. Hanna reyndi hvað hún gat 

að eiga í samskiptum við skólann vegna þessa: 

Ég hafði sjálf samband við barnaverndarnefnd þegar hún var í Hellaskóla, ég 

bað þau um að koma inn í þetta mál með mér ... og við vorum semsagt á 

fundum og vorum alltaf að reyna að finna einhver úrræði og tala við skólann 

og skólinn brást ekkert við og ég var á fundum með skólanum í heilt ár.  

Á endanum tók Hanna þá ákvörðun að taka Yrsu úr skólanum eftir að hún hafði ekki 

mætt í skólann í langan tíma. Hanna talaði mikið um að það væri ekki hlustað á 

foreldrana og slík hlustun væri mjög mikilvæg. Henni finnst að hægt hefði verið að grípa 

inn í fyrr og að það verði að bregðast við einelti í skólum. Yrsa fór í annan skóla þar sem 

að gekk betur og tekið var tillit til aðstæðna hennar. Hún fékk einstaklingsmiðaða 

námsskrá og hitti reglulega ráðgjafa. Hönnu fannst ganga betur í nýja skólanum:  

Það varð breyting á hvernig henni leið í skólanum en hún var bara búin að 

þróa með sér svo mikin kvíða eftir eineltið að hún tók það eiginlega bara 

með sér eftir að hún hætti í Hellaskóla ... henni kveið fyrir að fara í skólann. 

Þegar fjölskyldan flutti í annan bæ, Norðurbæ, fóru hins vegar að verða breytingar á 

líðan Yrsu: „Hún varð bara aftur sama gamla Yrsa sem ég þekkti, maður var eiginlega 

bara búin að týna henni í kvíða og þunglyndi“. 

Malín er fertug og bjó í smábæ úti á landi áður en hún flutti í Norðurbæ. Malín hefur 

unnið sem dagmamma og unnið á leikskóla en er sem stendur heimavinnandi. Hún og 

maðurinn hennar eiga tvær dætur Söndru sem er 11 ára og aðra yngri dóttur. Hanna 

segir Söndru hafa verið með kvíða frá því hún var í leikskóla:  

Hún vildi ekki fara í skólann, hún vildi í rauninni ekkert gera ... bara að þurfa 

að fara á einhvern annan stað en heimilið eða fara eitthvað ekki með 

foreldrum, skilja við foreldrana það var alltaf erfitt ... vildi bara vera í 

fanginu á manni á þannig stöðum.  
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Sandra er greind með hamlandi kvíða og athyglisbrest með ofvirkni. Hún er á lyfjum og 

hefur það hjálpað henni. Þegar að Malín fékk svo vinnu magnaðist kvíðinn hjá Söndru 

þar sem hún vildi vera með móður sinni og grét mikið. Hún náði ekki að tengjast öðrum 

börnum á leikskólanum sökum kvíða. Foreldrarnir fóru á foreldrafærninámskeið þegar 

hún var í 1. bekk og fannst það aðeins hjálpa.  

Þegar að þau flytja í Norðurbæ vann Malín sem dagmamma í einhvern tíma og leyfði 

því Söndru oft að vera heima í staðinn fyrir að mæta í skólann. Malín segir Söndru taka 

öllu mjög alvarlega og hennar upplifun sé að hún sé að verða fyrir miklu mótlæti sem 

veldur henni kvíða. Hún hefur fengið óreglulega námsráðgjafatíma og hefðu 

foreldrarnir viljað fá fund hjá skólanum um einhver markvissari úrræði. Malín vill fá 

meiri upplýsingar frá skólanum og finnst að bæta þurfi samvinnu heimilis skóla. 

Rannveig hefur búið í Norðurbæ í 10 ár en áður átti hún heima á höfuðborgarsvæðinu. 

Hún er í háskólanámi og stundar 40% vaktavinnu með skólanum. Sambýlismaður 

hennar er líka í vaktavinnu og getur heimilislífið því oft verið snúið. Saman eiga þau eina 

4 ára stelpu en Rannveig á tvö börn úr fyrra sambandi 12 ára stelpu og 10 ára strák, 

Daða. Sambýlismaðurinn hennar á tvo stráka annar býr erlendis en hinn í öðru 

bæjarfélagi en kemur reglulega til þeirra. Daði hefur ekki mikil tengsl við föður sinn en 

hann býr erlendis. Tengsl hans við stjúpföður eru hins vegar góð.  

Rannveig segir: „Hann er mjög félagslega sterkur, hann á marga vini þó að hann 

upplifi það stundum ekki sjálfur. Það koma hérna strákar alveg í bunkum að spyrja eftir 

honum, stundum er fullt hús af strákum hérna“. Hún lýsir því hvernig hann hefur verið 

kvíðinn frá barnæsku: „Stundum veit hann ekkert hvers vegna hann er að gráta sko ... 

og hann er náttúrulega búinn að vera kvíðinn [...] frá því að ég man eftir honum sko og 

það er voðalega mikið svona í fjölskyldunni okkar“. Þess vegna kemur þetta henni ekki á 

óvart en hún hefur sjálf glímt við geðraskanir og sækir enn tíma hjá geðlækni vegna 

þess.  

Rannveig er ánægð með skólann og telur alla vera að reyna að gera sitt besta. Hún 

telur sig samt alltaf þurfa að biðja um stuðning aukalega fyrir son sinn: „Ef það er ekki 

eitthvað sem hefur komið upp á skilurðu ... ef ég ætla að fá að vita bara svona almennt 

hvernig gengur þá þarf ég bara að sækjast eftir því sjálf“. 

María er 45 ára og búsett í Norðurbæ. Hún er í kennaranámi en hefur starfað sem 

kennari síðan haustið 2014. Hún hefur bæði sinnt bekkjarkennslu á yngsta stigi og kennt 

myndmennt. Maríu finnst kennarastarfið fjölbreytt og skemmtilegt: „Nemendur gefa 

manni mikið ... þú veist, þeir eru svo einlægir og bara fjölbreytnin í starfinu, engin dagur 
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eins ... það getur líka verið krefjandi og erfitt“. Hún nefnir að bekkjarstjórnun og að 

halda uppi aga geti reynst krefjandi. Hún segir mikið álag á fjölskyldur og henni finnst 

breytingar í samfélaginu hafa mikil áhrif. Það sé „mikill óróleiki í börnunum og minni 

virðing gagnvart hvort öðru ... minna tillit og ... umburðarlyndi gagnvart hvort öðru“.  

Agnes er þrítug og býr með manni sínum og tveimur börnum í Norðurbæ, þau eru 

aðflutt. Hún er nýútskrifuð sem kennari og búin að kenna í Norðurbæjarskóla í eitt ár. 

Hún sinnir bekkjarkennslu á miðstigi og líkar það vel. Henni finnst gaman að kenna og 

skemmtilegt að kynnast ólíkum krökkum auk þess sem henni finnst starfið mjög 

fjölbreytt og bjóða upp á svo marga möguleika. Henni finnst líka sjálfri gaman að læra 

og hefur það áhrif á áhuga hennar á að leita sér sjálf þekkingar þegar koma upp 

vandamál í skólstofunni. Aðal erfiðleikar kennara finnst henni felast í að takast á við 

agamál og hegðunarerfiðleika. Henni finnst agavandamál hafa aukist og kennir þar um 

samfélagslegum þáttum eins og snjallsímanotkun og breytingum á fjölskylduhögum. 

Auk þess nefnir hún að þessum hluta kennarastarfsins sé ekki gerð góð skil í 

kennararnáminu og það þurfi að bæta. Agnesi þykir mikilvægt að nemendur beri 

virðingu fyrir kennaranum sínum og segir í því samhengi að hún sé „ströng en sanngjörn 

... en ég vil bara hafa einfaldar reglur ... að þau hlusti á mig þegar ég er að tala og séu 

ekki alltaf ... að trufla hina ... þau mega samt alveg anda og vera til“. 

Gerður hefur starfað sem kennari í yfir 27 ár og hefur unnið mikið með börnum í 

félagsstarfi meðal annars sem forstöðumaður félagsmiðstöðvar. Hún starfaði sem 

kennari í tveimur litlum grunnskólum áður en hún hóf störf í Norðurbæjarskóla. Nú 

starfar hún sem umsjónarkennari á unglingastigi og námsráðgjafi í 50% starfshlutfalli og 

er búin að vera hjá Norðurbæjarskóla í 10 ár. Hún segir að henni finnist starfið 

skemmtilegt og þá sérstaklega börn sem að „feta ekki alveg þessa hefðbundnu slóð ... 

mér finnst svolítið spennandi og gaman að glíma við þau ... og bara svona sjá hvað 

verður úr þeim og hvernig þau leggja sín kort niður“.  

Gerður telur tilfinningavanda hafa aukist til muna og hann sé farinn að sýna sig hjá 

mun yngri aldurshópum en áður. Hún vill meina að fólk sé orðið upplýstara, opnara og 

meira vakandi fyrir vanlíðan barna en áður. Við þetta bætir hún að samfélagslegar 

breytingar hafi áhrif, hegðunarerfiðleikar hafi aukist og snjalltækjanotkun auk þess sem 

börn beri ekki jafn mikla virðingu fyrir starfsfólki skóla og áður. Gerður vill auka tengsl 

skóla við heimilin og að mál barnsins sé samvinnuverkefni heimila og skóla. Hún telur 

álagið í starfi sínu vera mikið og nefnir að starf námsráðgjafa hafi breyst enda sinni þeir 

miklu meira persónulegum vandamálum barna og unglinga en þeir gerðu áður. 
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3.4 Siðferðilegir þættir 

Allir þátttakendur voru yfir lögaldri og sýndu mikinn áhuga á að taka þátt í 

rannsókninni. Þeir voru upplýstir um að viðtölin yrðu tekin upp og upplýsingar úr þeim 

kæmu fram í niðurstöðum sem gætu birtst opinberlega. Í skjali sem rannsakandi og 

þátttakendur skrifuðu undir var þagnarskylda og trúnaður um upplýsingar frá 

þátttakendum ítrekuð en jafnframt veittu þátttakendur með undirskrift sinni upplýst 

samþykki fyrir þátttöku (sjá viðauka 1). 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar en þar sem ekki er verið að vinna með 

viðkvæmar persónulegar upplýsingar þurfti ekki leyfi fyrir rannsókninni. Viðtölin í 

rannsókninni snúa þó meðal annars að líðan og hegðun barna og því er afar áríðandi að 

gæta trúnaðar um upplýsingar sem snúa að börnunum, þátttakendum og 

skjólstæðingum þeirra (Kvale og Brinkman, 2009).  

Í rannsókn þessari voru öll gögn dulkóðuð, öllum nöfnum á einstaklingum, 

stofnunum, stöðum og staðháttum var breytt og lögð áhersla á að ekki væri hægt að 

rekja upplýsingar til persónu þátttakenda (Kvale og Brinkman, 2009). Þá var lögð 

áhersla á að gæta ítrustu nákvæmni við vinnslu upplýsinga og tryggja að þær verði 

settar fram á sem áreiðanlegastan hátt til að tryggja að sýn þátttakenda komist til skila.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla koma fram svör viðmælenda við spurningum er varða upplifun þeirra á 

hlutverki heimilis og skóla gagnvart börnum með tilfinningavanda. Fyrst verður tekin 

fyrir umfjöllun um svör foreldra og síðan umfjöllun um svör kennarana og 

námsráðgjafans. Við kóðun gagnana komu fram tvö megin þemu: Breytt samfélag og 

samskipti heimilis og skóla eins og sjá má í töflu 1.  

Tafla 1: Efnisflokkar og þemu sem snúa að hlutverki heimilis og skóla gagnvart börnum 
með tilfinningavanda. 

 

 

Svör viðmælendanna ættu að gefa skýra mynd af upplifun þeirra af hlutverki heimilis og 

skóla gagnvart börnum með tilfinningavanda. Við umræðu bæði foreldra og starfsfólks 

skóla um tilfinningavanda barna kom fram sameiginlegur þráður og ganga þau þemu 

þvert í gegnum rannsóknargögnin. Fyrra þemað er Breytt samfélag en þátttakendur 

lögðu í máli sínu áherslu á tengsl tilfinningavanda barna og ýmissa samfélagsbreytinga 

eins og mikillar atvinnuþátttöku foreldra og hraða í samfélaginu. Seinna þemað er 

Samskipti heimilis og skóla en bæði foreldrar og starfsfólk skóla töldu samvinnu og góð 

samskipti heimilis og skóla lykilþátt þess að hlúa að börnum með tilfinningavanda. Í 

kaflanum hér á eftir verður nánar fjallað um þessi þemu og undirþemu þeirra. 

Efnisflokkur Hlutverk heimilis og skóla gagnvart 
börnum með tilfinningavanda 

Hlutverk heimilis og skóla gagnvart 
börnum með tilfinningavanda 

Þemu Breytt samfélag Samskipti 
heimilis og skóla 

Breytt samfélag Samskipti 
heimilis og skóla 

Undirþemu Aukning 
tilfinningavanda 

Markviss 
stuðningur 

Aukning 
tilfinningavanda  

Úrræði og 
forvarnir 

 Álag á 
foreldrum 

Samvinna Álag á foreldrum  Samvinna 

 Aukin notkun 
stafrænna 
miðla 

Hlutverk skóla Aukin notkun 
stafrænna miðla 

Hlutverk 
foreldra 
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4.1 Sýn foreldra á hlutverk heimilis og skóla gagnvart börnum með 
tilfinningavanda 

Í þessum kafla verður fjallað um sýn foreldra á hlutverki heimilis og skóla gagnvart 

börnum með tilfinningavanda. Hér á eftir verður fjallað um meginþemun tvö sem 

greina mátti í máli foreldra; breytt samfélag og samskipti heimilis og skóla. Jafnframt 

verður rætt um þau undirþemu sem fram komu fyrir hvert þema. Svör viðmælendanna 

ættu að gefa skýra mynd af upplifun þeirra af hlutverki heimilis og skóla gagnvart 

börnum með tilfinningavanda.  

4.1.1 Breytt samfélag 

Í svörum viðmælenda kom fram þemað Breytt samfélag  sem vísar til upplifunar 

foreldranna á ýmsum samfélagsþáttum sem þeir telja hafa áhrif á hlutverk heimilis og 

skóla gagnvart börnum með tilfinningavanda. Hér á eftir verður fjallað um þau 

undirþemu sem fram komu fyrir þemað breytt samfélag; álag á foreldrum, aukning 

tilfinningavanda barna og aukin notkun stafrænna miðla. 

4.1.1.1 Álag á foreldrum 

Í máli foreldranna kemur fram að tilfinningavandi barnanna skapar mikið álag á 

foreldrana og heimilið. Þess utan sé veruleiki foreldra í nútímasamfélagi sá að þau vinni 

mikið og dagurinn endist ekki til þess að sinna öllum þeim verkefnum sem séu 

aðkallandi. Hið mikla álag verði síðan til þess að þau séu að kikna og séu verr til þess 

fallin að hjálpa barninu.  

Hanna lýsir ástandinu á sínu heimili á tímabili sem barninu hennar leið sem verst. 

Hún segir að fjölskyldan hafi þá fengið aðstoð frá sveitarfélaginu og það hafi verið mikið 

álag á þeim: „Það var mikil dagskrá [...] þetta var svolítið mikið púsluspil að vera alltaf 

að taka á móti þeim þarna seinnipartinn eftir vinnu, ráðgjafinn frá barnavernd sem kom 

alltaf til okkar hún var mjög góð“. Hún segist sjálf hafa orðið veik og fengið taugaáfall: 

„Þetta var náttúrulega bara hrikalega erfitt tímabil, bara það erfiðasta sem ég hef 

upplifað á ævinni“. Hún lýsir líðan sinni þegar ástand Yrsu var hvað verst:  

[...] Það kom bara upp úr krafsinu hvað ég hafði það slæmt þegar farið var 

ofan í kjölinn, þá var ég ekkert stemmd til að takast á við þetta, maður var 

svo mikill kvíðasjúklingur sjálfur í þessum kvíða hennar, maður tók þetta svo 

inn á sig, þegar barninu manns líður illa þá er maður bara off og fúnkerar 

einhvern veginn ekki. 
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Malín ræddi einnig um streituna í daglegu lífi og segir mikið að gera hjá öllum og 

foreldrar þreyttir: „Það er bara svo mikill hraði hjá foreldrum, mikil vinna, mikið álag á 

foreldrum“. Sem dæmi nefnir hún að eftir vinnu eigi foreldra eftir að sinna börnum og 

heimili auk þess sem eftir sé að : „[...] sinna heimanámi“. Hún segir að það að sinna 

heimanámi sé „mjög stressandi í yngstu bekkjunum bæði fyrir börnin og foreldrana“. 

 

Rannveig talar einnig um álagið sem skapist „á álagspunktum“ á heimilinu og ræðir 

áhyggjur sínar af því að samræma nám, vinnu og uppeldið. Hún segir að þegar mikið sé 

að gera hjá henni í skólanum og vinnu: 

Eins og til dæmis þegar ég er í prófum ... þá er andrúmsloftið hérna mjög 

rafmagnað ... ég er mikið í burtu, alltaf að læra, krökkunum finnst það erfitt, 

svo fer ég að vinna líka og það er allt svona ... maður verður voða þreyttur 

og vonlaus oft en ég veit ekki maður reynir að gera sitt besta í 

barnauppeldinu þó að maður gæti eflaust gert betur. 

Hún ræðir jafnframt áhyggjur sínar af Daða og því að hann segi henni ekki alltaf satt. 

Henni finnst því mikilvægt að hann fái aðstoð á meðan hann er en ungur og er að hugsa 

fram í tímann. Hún hafi áhyggjur af því hvað verði úr honum, „ég hef svo miklar 

áhyggjur af því þegar hann eldist“. 

Rannveig ræðir áfram um tímaleysið í samfélaginu og nefnir að hún telji „vera mikið 

foreldravandamál í nútímanum“. Þetta skýrir hún og segir að henni finnist vanta að hlúa 

að tillitsemi og góðmennsku í uppeldi samtímans. Börn þurfi að læra góð samskipti frá 

blautu barnsbeini. Hún segir: 

Hegðun barna að mörgu leyti endurspeglast í því hvernig þau eru alin upp 

og mér finnst bara oft fólk ekki taka á svona ýmsum hlutum ... mér finnst 

bara oft vanta að fólk kenni börnunum sínum almenna kurteisi eins og ... að 

þau eigi alltaf að þakka fyrir sig, eða segja já takk eða nei takk [...] mér finnst 

vanta að kenna þeim samskipti og hvernig maður kemur fram við aðra, ég 

legg svolítið mikið upp úr því og mér finnst það bara vera svolítið 

grunnurinn ... [að vera] góðar manneskjur, góð við aðra og sjálfan sig. 
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4.1.1.2 Aukning tilfinningavanda 

Foreldrarnir lýsa allir tilfinningavanda barna sinna og eru á einu máli að tilfinningavandi 

barna sé að aukast í samfélaginu eða að minnsta kosti sé vandinn viðurkenndur í dag og 

hugsanlega því ekki um raunverulega fjölgun að ræða. Það sé ekki síst vegna 

vitundarvakningar um vandann en vangaveltur þeirra um tilfinningavanda snúa einnig 

að því að börn með tilfinningavanda í dag búi við meiri skilning en áður.  

Hanna talar um breytingar á hegðun dóttur sinnar Yrsu. Áður hafi hún alltaf getað 

talað um tilfinningar sínar en svo fór Hanna að taka eftir breytingum: „Hún fór að verða 

pirraðari, taka reiðiköst og það mátti ekkert út af bregða, alltaf grátandi“. Hún nefnir 

einelti sem Yrsa varð fyrir og segir það hafa haft mikil áhrif á Yrsu þar sem hún hætti að 

mæta í skólann þegar þau bjuggu í öðru bæjarfélagi. Hún segir eineltið hafa haft áhrif á 

sjálfsálitið og að Yrsa hafi bara verið „brotin“ við þetta bætir hún: „...og eins og með 

mína sem þróar með sér þennan kvíða og hún er ennþá að ströggla við hann ... einelti í 

ár en búin að byggja hana upp í 3-4 ár á eftir“. Hönnu finnst tilfinningavandi vera mikið í 

umræðunni í dag: 

Maður er að heyra meira frá fólki sem kannski lenti í einelti sem börn og er 

að segja frá því núna ... kannski af því það er verið að opna umræðuna um 

þetta ... það er meira talað um tilfinningavandamál barna og af hverju það 

er, af hverju eru börn á þunglyndislyfjum í dag, af hverju líður þeim svona 

illa. 

Hanna nefnir mögulegar ástæður en segist ekki endilega vita hvað hafi áhrif: „Er það 

tölvunotkun, er það af því að báðir foreldrar vinna úti, hvað er það?“. Hún veit að 

samverustundir skipta máli og þá nefnir hún að henni finnist sumir foreldrar ofvernda 

börnin sín: „Bara oft vera með börnin sín í bómull ... gera allt fyrir þau“. 

 

Malín segir kvíðann hjá dóttur sinn aðallega hafa einkennst af aðskilnaðarkvíða. 

Mjög erfitt hafi verið að fá hana til að mæta í skólann og þar hafi hún sýnt erfiða 

hegðun.  

Malín er þeirrar skoðunar að tilfinningavandi barna sé að aukast en ekki séu 

endilega öll börn sem þurfi aðstoð: „Ég held að það séu ekki það mörg börn með það 

mikinn vanda að það ætti að vera erfitt að sinna þessu ... það er ekki eins og þetta sé 

svona hjá hverju einasta barni einhver svona stór vandi“. Hins vegar finnst henni vanta 

starfsfólk á þennan vettvang. 



44 

Malín telur að samfélagið hafi verið betra fyrir börn fyrir 20-30 árum: „Þá voru ekki 

símar og annað foreldrið meira heima“. Hennar skoðun er að tölvur séu að hafa mikil 

áhrif á tilfinningavanda barna í dag. 

 

Rannveig lýsir því hvernig tilfinningavandi brýst út hjá syni hennar: „Hann er bara 

svo rosalega viðkvæmur og hann er rosalega oft eins og hann sé gömul sál“ og „Ef 

honum líður ekki vel þá [...] verður einhver skapofsi og hann verður alveg sko 

öfugsnúinn og eiginlega bara vonlaust að eiga við hann“. Hún segir að hún hafi velt fyrir 

sér greiningum og sé efins með hvort það sé nauðsynlegt „en samt er maður alltaf á 

bremsunni þú veist ... er þetta eitthvað sem actually er [vandamál]“. 

Rannveig lýsir því hvernig syni hennar líður og henni finnst hún ekkert geta gert til 

þess að hjálpa honum: „Sumir dagar eru bara ónýtir frá upphafi til enda þarna í 

skólanum“ og „Maður reynir að taka hann til sín og hann bara rífur sig frá og skellir 

hurðum og svo getur hann bara grátið og grátið sko ... stundum veit hann ekkert hvers 

vegna hann er að gráta sko“. Rannveig segir erfitt að átta sig á Daða: 

[...] Hann er ekki alltaf heiðarlegur sko og það er líka eitthvað sem er búið 

að vera frá því að ég man eftir honum, [...] þó að ég segi: segðu mér satt, ég 

veit að þú ert ekki að segja satt og hann heldur áfram að ljúga samt ... Mér 

finnst mjög erfitt að átta mig á hvenær hann er að segja satt og hvenær ekki 

og þess vegna finnst mér erfitt að vita hvernig ég get hjálpað honum. 

Þegar við ræðum tilfinningavanda barna almennt talar Rannveig um að henni finnist 

hann vera að aukast hjá börnum og að þetta sé „vandamál“ í yngri bekkjum. Hins vegar 

segir hún: „Að fólk er orðið mikið meðvitaðara í dag um þessi vandamál þannig að ég 

veit ekkert endilega hvort vandamálunum hefur fjölgað eða af því að þetta er meira 

viðurkennt í dag“. Áður fyrr: „Þá voru börn bara tossar og óþekk sem voru kannski með 

ADHD og svona“. Þess vegna finnst henni að: „þegar fólk er að gagnrýna ofgreiningar á 

börnum“ að það sé ekki endilega alveg sanngjarnt, við erum upplýstari um 

tilfinningavanda barna en hér áður fyrr. 

4.1.1.3 Aukin notkun stafrænna miðla 

Foreldrarnir lýsa allir yfir áhyggjum sínum af snjalltækja- og tölvunotkun. Þær eru allar 

meðvitaðar um að skjátími barna auki kvíða og vanlíðan hjá börnum og fullorðnum. Þær 

tala einnig um áhrif foreldranna í þessum efnum og það sé þeirra að stýra notkun barna 

sinna og vera fyrirmyndir fyrir börnin sín. 
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Hanna telur tölvunotkun vera alltof mikla og telur skjátíma hafa slæm áhrif á líðan 

barna:  „... kvíða, þunglyndi, vera bara í tölvunni allan daginn og svo kvíður þeim fyrir að 

takast á við aðstæður“. Hún segist finna það sjálf hvað hún verði „þung“ og taki eftir því 

að börnin „verða bara pirruð og þeim líður ekki vel“. Hún segir fullorðið fólk ekki vera 

skárra í þessum efnum og „alltaf í símanum“. Hún talar um sjálfan sig og hvað hún megi 

bæta til þess að minnka skjátíma og auka samverustundir með börnunum sínum sem 

hún telur mikilvægar í þessum efnum: „Ég sjálf mætti til dæmis vera miklu betri í því að 

taka spil með krökkunum ... í staðinn fyrir að hanga á facebook“. 

Hanna hefur áhyggjur af framtíð barna hvað varðar skjátíma: „tölvufíkn ... er alveg 

algeng í dag hjá fullorðnu fólki ... þannig að ég get ekki ímyndað mér hvernig það verður 

þá með næstu kynslóð [...]“. 

 

Malín finnst tækjanotkun vera slæm fyrir börn og segir hana kvíðavaldandi: „[...] 

Símarnir ... og netið þau eru að gera eitthvað þar sem er ekkert gott fyrir þau og eykur 

ímyndunaraflið fyrir einhverju slæmu“. 

 

Rannveig er þeirrar skoðunar að minnka þurfi tækjanotkun hjá börnum og 

ungmennum: „Ég veit náttúrulega að margar rannsóknir hafa sýnt fram á að þessi 

tækjanotkun ... eykur kvíða og svona hjá börnum“. 

4.1.1.4 Samantekt 

Mæðurnar lýsa svipuðu ástandi hjá börnum sínum; mikilli vanlíðan, 

hegðunarerfiðleikum, kvíða og reiðiköstum. Öll börnin hafa á einhverjum tímapunkti 

ekki viljað mæta í skólann vegna tilfinningavanda síns. Þær eru sammála um að 

tilfinningavandi barna sé að aukast. Hanna og Rannveig segja hann vera meira í 

umræðunni og að vandinn sé viðurkenndari sem hafi ekki verið áður. Þá veltir Rannveig 

því einnig upp að verið geti að ekki sé aukning á tilfinningavanda heldur sé umræðan 

einungis meiri en áður. Hanna talar um að eldra fólk sé farið að tala um sína æsku og 

rifja upp einelti og tilfinningavanda sem það var að glíma við sem börn. Malín segir 

stigsmun á vandanum og ekki séu öll börn með mikinn tilfinningavanda og því ætti að 

vera hægt að aðstoða þau sem líður hvað verst. 

Þær tala allar um álag á fjölskylduna. Hanna segir erfitt að eiga barn með 

tilfinningavanda og geta ekki gert neitt til þess að hjálpa kvíða hennar og vanlíðan. 

Malín nefnir að börn hafi hugsanlega haft það betra fyrir 30 árum þegar annað foreldrið 

var heima, allir þurfi að vinna mikið og líka þurfi að sinna heimilinu. Rannveig segir að 
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hún verði oft þreytt þegar mikið er að gera til dæmis þegar hún þurfi að sinna skóla, 

vinnu og heimili. Hún segir börnin finna fyrir álaginu. Jafnframt tala Hanna og Rannveig 

um að foreldrar ofverndi börn, þau séu ekki látin axla ábyrgð og ekki sé verið að taka á 

ýmsum vandamálum í hegðun og framkomu. 

Þær eru allar sammála um að tækjanotkun sé slæm fyrir börn og valdi kvíða og 

vanlíðan. Jafnframt kom fram hræðsla mæðranna um að unga kynslóðin sé útsett fyrir 

tölvufíkn. Hanna benti á í þessu efni að fullorðna fólkið eigi líka erfitt með notkun á 

símum og öðrum snjalltækjum og það þurfi að vera betri fyrirmyndir.  

4.1.2 Samskipti heimilis og skóla 

Í svörum viðmælenda kom fram þemað Samskipti heimilis og skóla sem vísar til þess 

sem fram kom í máli foreldranna að virk samskipti heimilis og skóla væru lykilþáttur í að 

styðja og aðstoða börn með tilfinningavanda. Hér á eftir verður fjallað um þau 

undirþemu sem fram komu fyrir þetta þema; samvinna, markviss stuðningur og 

hlutverk skóla. 

4.1.2.1 Samvinna 

Í máli foreldranna kom skýrt fram hversu mikilvægt þau töldu að hafa samvinnu við 

skólann um vanda barnsins. Aðal ástæður þeirra voru mismunandi hegðun og líðan 

barns heima og í skóla en jafnframt krafa um meira upplýsingaflæði þá sérstaklega 

vegna sérþekkingu skólafólks á stuðningi fyrir börn með tilfinningavanda sem 

foreldranir töldu sig ekki búa yfir. 

Hanna nefndi sem dæmi að þegar dóttir hennar Yrsa varð fyrir einelti í skólanum 

hafi henni fundist viðbrögð skólans vera þau að „þeir gerðu ekki neitt“. Hún hafi verið 

mjög  ósátt við að skóli dóttur hennar hafi ekki verið tilbúinn til að aðstoða fjölskylduna 

þar sem eineltið átti sér stað í skólanum. Skilaboð skólans voru: „Þið verðið að reyna að 

byggja hana upp, [en] ég bara [hugsaði] hvernig á ég að geta það þegar er verið að 

brjóta hana niður í skólanum, ég myndi bara ekki gera neitt annað í lífinu“. Henni finnst 

að starfsfólk skóla þurfi að hlusta betur á foreldrana, sérstaklega þar sem Yrsa sýndi oft 

aðra hegðun í skólanum en heima hjá sér. Kennararnir virtust ekki hafa neinar áhyggjur 

af henni: „Hún er alltaf svo glöð [...] ég held að hún hafi bara alltaf verið með grímu í 

andlitinu, hún sýndi ekkert, þorði ekkert að fara að gráta í tíma eða ... þótt henni liði 

ömurlega [...]. 

Þegar Yrsa skipti svo um skóla hafið komið í ljós hversu mikilvægt væri að fá 

samvinnu við skólann. Þar var tekið meira tillit til barnsins og hennar tilfinningavanda. 
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Hún hafi fengið einstaklingsmiðaða stundaskrá og viðtöl hjá ráðgjafa skólans. Þar hafi 

hún haft önnur verkefni þegar voru tímar sem ollu henni kvíða og hún fékk að „gera 

eitthvað í staðin fyrir að bara horfa á“. Þessi samvinna hafi skipt sköpum og hún segist 

hafa verið í miklu sambandi við kennara Yrsu og skólastjórann á þessum tíma áður en 

þau fluttu og hún byrjaði í nýjum skóla.  

Hanna lýsir samskiptum við nýja skólann sem góðum en nefnir að upplýsingaflæðið 

mætti vera meira frá skólanum. Gott væri að fá tölvupóst einu sinni í viku frá 

kennaranum til þess að geta fylgst betur með því hvernig dóttur sinni líði í skólanum. 

Einnig nefnir hún að kennarar og foreldrar upplifi þjónustu við börn með 

tilfinningavanda örugglega á ólíkan hátt. Til dæmis átti foreldrar sig ekki endilega á hvað 

er í boði og hvað hentar þeirra börnum og þeir líti því á kennarana sem ákveðna 

sérfræðinga, þeir viti hvaða úrræði eða lausnir henti: „Ég held að kennarar viti meira 

um það en foreldrar“. Því þurfi upplýsingar til foreldra að vera betri. 

 

Malín ræddi einnig um samskiptin við skólann og vildi hún að þau væru meiri. 

Ýmislegt þurfi að  bæta eins og til dæmis „gefa foreldrum stuðning og ráðleggingar“. 

Upplýsingaflæði þurfi að vera betra og samskipti „ættu ekki að þurfa að vera erfið eða 

flókin“ til dæmis væri „hægt að nota mentor“. Upplifun hennar sé hins vegar að hún 

þurfi „alltaf að sækjast eftir [upplýsingum]“. Foreldrar þurfa líka að fá að vita hvaða 

stuðningur sé í boði. Hún hafi til dæmis ekki alltaf fengið að vita þegar að gangi illa og 

finnst að það eigi að láta vita strax svo foreldrar séu með á nótunum og geti brugðist 

við: „þá er þetta bara samvinna“. 

Upplifun Malínar af skólanum sem Sandra var í áður en fjölskyldan flutti er ekki góð: 

„[...] fannst eins og kennarar væru ekki í samvinnu ... það væri sko heimili og svo væri 

skóli og ... vandamálin væru heiman frá og það væri ekki þeirra mál að skipta sér af því“. 

Þegar fjölskyldan hafi síðan flutti til Norðurbæjar hafi skýrsla fylgt Söndru um þær 

greiningar sem hún er með. Malín hélt að í kjölfarið myndi skólinn hafa samband en svo 

hafi ekki verið. Hún sagði að hún myndi vilja „fá meira frumkvæði frá [skólanum] ... að 

það þyrfti ekki að sækja allar upplýsingar þegar vandinn er svona augljós ... annað hvort 

símtal eða boða mann á fund og aðeins ræða málin ... þarf ekkert að vera eitthvað 

stórt“. 

 Hún viðurkennir samt að hún hafi ekki heldur gengið á eftir því að fá aðstoð fyrir 

dóttur sína. Henni finnst samt að það hefði þurft að ganga í málið fyrr. Samvinnan um 

málið sé því svo mikilvæg. Malín er þeirrar skoðunar að mikilvægt sé að vita hvað er að 

gerast í skólanum: „Vegna þess að hegðunin getur verið allt öðruvísi heima heldur en í 
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skólanum ... það getur verið svo ólíkt að foreldrar gera sér bara alls ekki grein fyrir því“. 

Hún bætir við þetta: „Ef að kennarar vita ekkert hvernig heimilið er og foreldrar vita 

ekkert hvernig skólinn er þá geta verið bara sitt hvorar áherslur og framkoma við barnið 

... sem getur verið kvíðavaldandi fyrir barnið“. 

Auk þess vill hún að kennarar tali við foreldrana ef þeir sjá að: „Barni líður ekki vel 

eða það eru einhver vandamál á heimilinu“. Hún áttar sig samt á því að það getur verið 

erfitt fyrir foreldra að viðurkenna það en það sé samt allt í lagi að kennarar spyrji.  

Hún lýsir því að hún hafi ekki þekkingu á því hvað sé best að gera fyrir dóttur sína og 

hún átti sig ekki á því hvernig framvinda vandans getur orðið:  

Sko þegar maður er í þessum aðstæðum þá horfir maður kannski ekkert á 

heildarpakkann ... maður bara er með vandamálið og veit ekkert hvað 

maður á að gera ... kannski eftir tvö ár sér maður þetta ... ég hefði átt að 

gera þetta eða skólinn hefði átt að gera þetta eða þetta [...]. 

Malín segist oft hafa upplifað sig eina þegar hún átti hvað erfiðast með að koma 

dóttur sinni í skólann: „Það var svona einhvern veginn allir bara uppteknir í sínu“. Hún 

segir að stuðningsfulltrúinn hafi oft komið og aðstoðað en það hafi alltaf þurft að biðja 

sérstaklega um það: „Það var aldrei svona markvisst, maður þurfti að biðja um það á 

hverjum degi“. Hún telur að skólinn hafi getað aðstoðað meira og tekið markvissar á 

málinu: „[...] Einhver taki á móti barninu þegar það er svona erfitt að komast inn ... að 

það sé bara klukkan þetta er bara einhver aðili tilbúinn við dyrnar“. 

 

Rannveig lýsir því að hegðun Daða sé mismunandi í skólanum og heima. Vandræði 

koma aðallega fram þar og því er það oftast kennarinn sem lætur vita þegar illa gengur 

hjá Daða. Hún segir þetta ástæðuna fyrir að erfitt sé að átta sig á hvernig honum líður 

og hvað sé hægt að gera til að hjálpa honum:  

Svo kemur hann heim og oft, í lang flestum tilfellum ... bara hress og kátur 

... fer út eða að leika ... svo kannski hringir María kennari í mig seinna um 

daginn og segir já ég vildi bara ræða við þig ... þetta var bara mjög slæmur 

dagur hjá Daða [...] ég hef oft spurt hann hvernig leið þér í skólanum í dag? 

bara vel ... og kannski var þetta bara ömurlegur dagur í skólanum ... þess 

vegna líka veit maður ekki ... ég bara skil hann ekki stundum. 
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Rannveig er ánægð með samskiptin við skólann en myndi vilja hafa meira „flæði“ 

upplýsinga frá kennaranum. Henni finnst hún aðallega heyra í honum þegar eitthvað 

kemur upp á hjá Daða. Þrátt fyrir að Rannveig sé ánægð með skólann finnst henni hún 

ekki endilega hafa verið að fylgjast nógu vel með hvaða starfsemi fer þar fram og finnst 

þátttaka í rannsókninni hafa fengið hana til þess að hugsa meira um þessi mál: „Þá 

kannski áttar maður sig betur á því hvernig maður er einhvern veginn í lausu lofti 

gagnvart skólanum“. 

 

4.1.2.2 Markviss stuðningur 

Í máli foreldranna kemur fram að þær séu ánægðar með þann stuðning sem þær hafi 

fengið frá skólanum hins vegar fannst þeim vanta upp á að sá stuðningur væri markviss. 

Hanna lýsir því að þar sem fjölskyldan bjó áður hafi verið mjög stórir bekkir í 

skólanum og stuðningur verið af skornum skammti. Henni fannst eðlilegt að við slíkar 

aðstæður væri erfitt að hlúa að barni með tilfinningavanda: „Hvernig á kennarinn að sjá 

að það er einhverjum sem líður illa“. Hún leggur því áherslu á mikilvægi þess að hafa 

minni bekki þar sem kennarinn hefur meiri yfirsýn auk þess sem oft sé þörf fyrir 

stuðningsfulltrúa inni í bekk sem aðstoðar kennarann. 

Hanna sagði að svo seint hafi verið gripið inn í vanda Yrsu að ekki hafi verið hægt að 

sinna honum í skólanum heldur hafi þurft aðstoð inn á heimilið. Yrsa hafi verið hætt að 

mæta í skólann „þá vissi ég bara ekki mitt rjúkandi ráð og vantaði bara hjálp“. 

Sveitarfélagið hafi þá útvegað þeim aðstoð heim. Um það sagði hún: 

Mér finnst gott þegar unnið er með fjölskyldunni allri og alveg eins og þegar 

geðhjúkrunarfræðingurinn kom heim þá var hún bara með okkur heima inni 

á okkar heimili og umhverfi og ég var bara að elda og láta læra og hún var 

bara að fylgjast með líka og líka barnaverndarfulltrúinn ... bara svona 

fylgjast með og var svona meira kannski fyrir mig. 

 

Hanna var ánægð með þessa aðstoð og segir að þau hafi fengið að velja úr hvað hentaði 

þeim og hvað ekki: „Það voru alls konar úrræði í boði“. Hanna fór til dæmis með Yrsu á 

Klókir krakkar námskeið og gekk það vel, þar lærði Yrsa að takast á við kvíðann og 

fjölskyldan fékk fræðslu um hvernig væri best að hjálpa henni. 
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Malín ræddi einnig um stuðningsúrræði sem voru í boði í bæjarfélaginu sem þau 

bjuggu í áður en segir þau hafa verið af skornum skammti. Hún og maðurinn hennar 

fóru á foreldrafærninámskeið sem að skólinn bauð upp á en í skólanum sjálfum hafi 

ekki verið mikill stuðningur fyrir Söndru. Henni fannst námskeiðið hjálpa þeim að hafa 

ákveðinn „ramma“ en að það hafi ekki leyst allan vanda þeirra því vandinn hafi verið 

mun stærri en svo. 

Malín er ánægð með þann stuðning sem Sandra hefur fengið hjá námsráðgjafa í 

skólanum sem hún er í núna en aftur á móti myndi hún vilja að Sandra fengi markvissari 

tíma hjá honum og jafnframt vanti hana meiri upplýsingar um hvernig gangi. Henni 

finnst stundum eins og hún fái ekki að vita hvort Sandra sé að hitta námsráðgjafa eða 

ekki. Hún heldur að „það væri hjálplegt að fá fund með skólastjórnendum, kennurum 

og aðilum þarna í skólanum ... og bara gera plan“. 

Malín telur að Sandra sé: „Ekki í forgangi til þess að fá námsráðgjafa, af því að það 

eru svo mörg börn önnur fyrir“. Þegar hún er spurð hvort hún hafi beðið um meiri 

ráðgjöf þá segist hún ekki hafa gert það „af því að ég vissi það ekki ... hvað væri í boði 

og svoleiðis“. Þá talar hún um að tímarnir hjá námsráðgjafanum hafi stundum fallið 

niður: „Það var svo mikið að gera hjá henni, vantar bara fleira fólk í þetta“. Henni finnst 

að það eigi að bæta við fleira starfsfólki svo hægt sé að mæta þörfum fleiri barna. 

 

Rannveig nefnir líka að henni finnist þurfa markvissari stuðning fyrir börn með 

tilfinningavanda. Hún lýsir því að hún sé ánægð með þá aðstoð sem hún hefur verið að 

fá frá skólanum fyrir Daða en í leiðinni finnst henni að sonur sinn þurfi að fá meiri 

þjónustu: „Mér fannst ég svolítið allt í einu á einhverjum krossgötum þú veist hvað á ég 

að gera núna ... af því að hann er ekki í neinni markvissri meðferð við sínum 

tilfinningum“. Hún veltir fyrir sér greiningum og hvort þær séu endilega alltaf 

nauðsynlegar til þess að fá aðstoð:  

Æi ég hef svo oft hugsað þarf maður endilega að fá einhverja greiningu ... en 

svo hugsaði ég ... það er kannski best að fá greiningu til þess að fá rétta 

meðferð af því að mér finnst hann oft þurfa á því að halda.  

Fyrst og fremst segist Rannveig vilja fá aðstoð fyrir drenginn sinn en upplifun hennar á 

skólakerfinu er að „andinn í þessu batteríi [sé] að þau þurfi að hafa einhverja greiningu 

til þess að fá einhverja aðstoð“. 
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Á hinn bóginn segist hún alveg verða vör við að reynt sé að aðstoða Daða. Til dæmis 

þoli hann illa hávaða og reynt sé að koma til móts við hann með því að leyfa honum að 

nota heyrnatól. Skólanir séu „einstaklingsmiðaðir þannig að það er reynt að uppfylla 

þarfir allra [...] mín upplifun er sú að skólinn er allur að vilja gerður til að hjálpa“.  

Rannveig talar um möguleika í stöðunni en virðist vera óviss um hvað muni bæta 

líðan Daða og hún hafi ekki nógu mikla þekkingu til þess að vita hvaða úrræði myndu 

henta: „Kannski þarf hann bara helst að komast í einhverja svona uppbyggingu, 

sjálfsuppbyggingu, ég veit það ekki ég er oft bara alveg“. Hún og Daði eru mjög ánægð 

með námsráðgjafann en Rannveig væri samt til í að hann fengi að hitta sálfræðing líka, 

þau fengu nokkur viðtöl hjá sálfræðingi „og svo var bara ekkert meir“. Rannveig bjóst 

við fleiri viðtölum en sálfræðingurinn sagði bara að „svona væri vinnufyrirkomulagið í 

dag“. Rannveig var „mjög vonsvikin“ og vill að skólinn bjóði „upp á markvissari 

viðtalsmeðferð“ og börn fái að hitta sálfræðinga. Einnig finnst henni að það veiti ekkert 

af að fjölga stuðningsfulltrúum inn í bekk „til að létta undir“ í bekkjarstarfinu. Henni 

finnst því greinilega álag í skólunum og ekki endilega hægt að sinna öllu sem þarf að 

sinna eins og til dæmis lestrinum. 

Þá segir Rannveig að hún sé ánægð með að unnið sé með ART í skólanum: „Ég 

myndi bara vilja að það yrði innleitt í skólana almennt ... mér finnst til dæmis ART og 

svona fjármálalæsi eða svona lífsleikni eða hvað sem þetta kallast mætti vera bara mjög 

snemma í grunnskóla“.  

Rannveig segir annan kennara hafa verið með bekkinn áður og þá hafi gengið mjög 

illa hjá Daða og honum liðið mjög illa í skólanum. Hann var oft rekinn úr kennslustund 

og „var bara á vergangi á göngunum í skólanum“. Þá var hann líka stundum beðinn um 

að fara og tala við skólastjórann ef „hann var eitthvað til vandræða í tíma“. Hún skilur 

að börn séu tekin úr tíma ef þau trufla kennslu en finnst að þá þurfi að skoða betur 

hvað er gert í framhaldi að því. Hennar skoðun er að markviss vinna þurfi að fara fram 

um hvað það var sem fór úrskeiðis: „vinna kannski einhver ART verkefni [...] eitthvað 

sem kenndi þeim eitthvað um ástæðuna fyrir því af hverju þau voru tekin úr 

aðstæðunum ... mér finnst þetta annars eiginlega bara tilgangslaust“. 

4.1.2.3 Hlutverk skóla 

Foreldrarnir velta fyrir sér hlutverki skólans þegar kemur að börnum með 

tilfinningavanda. Þær stóla á að skólarnir hlúi að velferð og líðan barna sinna á 

skólatíma og veiti stuðning það sé hins vegar á þeirra ábyrgð að sækjast eftir stuðningi 
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fyrir börnin sín. Það geti hins vegar verið vandasamt en upplifun þeirra er sú að skólinn 

nái ekki að sinna þörfum allra barna með tilfinningavanda.  

Hanna telur að allir hefðu getað verið meira vakandi fyrir breytingum á líðan Yrsu, 

en það var hún sjálf sem bað um aðstoð vegna dóttur sinnar. Hún segir að hún hafi ekki 

fengið neinar ábendingar frá skólanum um að henni liði illa en hún átti sig á því að 

hugsanlega hafi hún ekki sýnt hegðun í skólanum sem kennararnir hefðu átt að gera 

athugasemdir við: „Mér fannst allir bara ótrúlega blindir“.  

Þegar við ræðum hvað sé hægt að gera betur í skólanum segir Hanna að henni 

finnist að það þurfi að hlusta betur á börn og að kennarar eigi að sýna  „meiri skilning á 

líðan barna og sérstaklega horfa í aðstæður“. Henni finnst að tilfinningar barnsins séu 

ekki alltaf viðurkenndar og nefnir dæmi: 

[...] erfitt barn í skóla, hvaðan er það að koma, eru það fjölskylduaðstæður, 

er eitthvað búið að vera í gangi, allt í lagi að heyra í foreldrum, hefur 

eitthvað skeð, komið upp á ... mér finnst að kennarar ... ef þeir sjá að 

einhverjum líður illa í skólanum þá er allt í lagi að kryfja það en ekki bara; já 

já svona, svona ... eða hann er bara erfiður. 

Þetta varð til þess að dóttir Hönnu upplifði höfnun frá skólanum: „Þá fannst minni 

einhvern veginn það hlustar enginn á mig, það er öllum alveg sama“. Hanna vill ekki að 

starfsfólk skóla geri lítið úr vanlíðan barna þó að þau eigi erfitt með að útskýra hvers 

vegna þeim líði illa „[...] af því það er aldrei verið að kryfja hvað vandamálið sé“. Það 

þurfi að spyrja „getum við farið í gegnum daginn eða hvað gerðist áður en þú byrjaðir 

að gráta?“. 

Hönnu finnst að foreldrar stóli of mikið á að eitthvað verði gert í skólanum til þess 

að aðstoða börn. Það hefði þurft að grípa fyrr inn í þegar Yrsa var lögð í einelti en það 

var ekki gert. Hanna bjóst alltaf við breytingum og að skólinn myndi gera eitthvað í 

málinu: „Maður er náttúrulega alltaf að halda í vonina“. 

 

Rannveig er sammála Hönnu og telur sig sjálfa þurfa að taka ábyrgð á sínu barni og 

ekki megi treysta um of á skólana. Hún telur skólann ekki ná að sinna sínu hlutverki 

gagnvart börnum með tilfinningavanda. En áttar sig ekki alveg á því hvað sé hægt að 

gera betur vegna þess að mikið álag sé í skólakerfinu og verið sé að spara alls staðar. 

Hún segir kennarana hafa verið duglega að láta hana vita þegar Daði átti slæman dag en 

„það er alveg rosalega mikið álag á kennurunum og erfitt að koma svona að“ segir hún.  
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Rannveig er ánægð með skólann og finnst erfitt að svara spurningum um hvað sé 

hægt að bæta í skólanum: „Ég vinn ekki í skólanum og ég veit ekki hvernig skólinn á að 

vinna eða hvernig aðrir skólar vinna þannig að mér finnst rosalega erfitt að gera mér 

grein fyrir því“. Við þetta bætir hún:  

Ég veit ekki hversu mikið skólinn á að hafa áhrif á svona vandamál ... hvort 

skólinn eigi að segja ´jæja heyrðu nú er búið að vera svona vandamál í 

skólanum, finnst þér ekki að þú þurfir að láta athuga´ ... mér finnst þetta 

vera svona upp á mig komið að sækja [þjónustu]. 

Skólinn getur aðeins hjálpað upp að „vissu marki“ segir hún og henni finnst það vera 

hennar hlutverk að leita sér aðstoðar fyrir barnið sitt: „Þetta er náttúrulega mitt barn 

þannig að þú veist ... skólinn er ekki að ala barnið mitt upp nema kannski upp að vissu 

marki“. 

4.1.2.4 Samantekt 

Öll hafa þau fengið stuðning að einhverju tagi í grunnskóla og eru mæðurnar ánægðar 

með það sem þær hafa prófað eins og til dæmis námsráðgjöf, ART og foreldrafærni. 

Þær eru sammála um að þær myndu vilja fá meiri stuðning og mikilvægt sé að hann sé 

markviss. Fram kom að þjónusta grunnskóla er mismunandi. Þannig höfðu Hanna og 

Malín neikvæða reynslu af þjónustu í einum grunnskóla en jákvæða annars staðar. Í 

fyrri skóla barnanna hafi ábyrgðinni verið varpað yfir á foreldrana og vandinn verið 

talinn vandamál heimilisins. Þeim fannst samvinna ekki góð og að lítið væri hlustað á 

foreldrana. Mikilvægt sé fyrir skólann að fá upplýsingar um líf barnsins utan skóla auk 

þess sem þurfi virða tilfinningar barnanna og hlusta á það sem þau hafa að segja. 

Þær benda allar á mikilvægi samvinnunnar því hegðun sé mismunandi í skóla og 

heima. Einnig myndu allar mæðurnar vilja fá meiri upplýsingar um börnin sín og 

þjónustuna og segjast þurfa að sækja þær sjálfar. Þær telja mikilvægt að upplýsingar 

komi frá skólanum um úrræði því að starfsfólk þar viti betur hvað sé í boði og hvað 

henti hverju barni. Rannveig segir þó að henni finnist foreldrar eiga að sækja þjónustu 

fyrir börnin sín en er sammála um að hún viti ekki endilega hvað virki og sé best að gera 

og reiðir sig þá á þekkingu starfsfólks grunnskóla. Hanna og Rannveig tala báðar um 

einstaklingsmiðaða skóla og að reynt hafi verið að aðstoða börnin þeirra með þær 

hugsjónir í farabroddi og eru þær ánægðar með það. 

Rannveig veltir fyrir sér hvort greining á vanda sonar hennar myndi koma honum 

áfram í kerfinu. Hvort það væri þá líklegra að litið væri vandann alvarlegri augum og 
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hann fengi meiri stuðning. Malín ræðir þetta á svipuðum nótum þó dóttir hennar sé 

með greiningu. Hún veltir því fyrir sér hvort önnur börn séu verr stödd en hennar barn 

og því fari dóttir hennar á mis við stuðning vegna skorts á starfsfólki á þessu sviði í 

skólunum. 

Þær eru allar sammála um að álag sé mikið í skólunum og það vanti starfsfólk á 

þennan vettvang. Þær telja mikilvægt að grípa fyrr inn í tilfinningavanda barna og biðin 

og óvissan sé börnum og fjölskyldunni erfið. 

4.2 Sýn kennara og námsráðgjafa á hlutverk heimilis og skóla gagnvart 
börnum með tilfinningavanda 

Í þessum kafla er fjallað um sýn kennara og námsráðgjafa á hlutverk heimilis og skóla 

gagnvart börnum með tilfinningavanda. Við greiningu viðtalanna komu fram tvö megin 

þemu og hér á eftir fer fram umfjöllun um þau. Hið fyrra er Breytt samfélag og hið 

seinna Samskipti heimilis og skóla. Jafnframt verður rætt um þau undirþemu sem fram 

komu fyrir hvert þema. Svör viðmælendanna ættu að gefa skýra mynd af upplifun 

þeirra af hlutverki heimilis og skóla gagnvart börnum með tilfinningavanda.  

4.2.1 Breytt samfélag 

Þemað Breytt samfélag vísar til þeirra samfélagsþátta sem fram komu í svörum 

kennaranna tveggja og námsráðgjafans sem þeir töldu tengjast hlutverki heimilis og 

skóla gagnvart börnum með tilfinningavanda. Hér á eftir verður fjallað um þau 

undirþemu sem fram komu fyrir þemað breytt samfélag; aukning tilfinningavanda, álag 

á foreldrum og aukin notkun stafrænna miðla. 

4.2.1.1 Aukning tilfinningavanda 

Hjá kennurunum tveimur og námsráðgjafanum kom fram að þeim fannst 

tilfinningavandi barna vera orðinn meira vandamál en áður. Allar voru þær sammála um 

að stærsta vandamál skólanna í dag væri ýmis óæskileg hegðun barna sem í mörgum 

tilfellum mætti rekja til tilfinningavanda nemenda. Þær töldu því mikilvægt að bregðast 

við tilfinningavanda í skólum því óæskileg hegðun barna fengi mikla athygli á kostnað 

barna sem sýna góða hegðun. 

María talaði jákvætt um kennarastarfið en sagði að henni þætti bekkjarstjórnun og 

að takast á við agavandamál erfiðast en í því felst meðal annars að halda vinnufriði í 

skólastofunni: „Þú náttúrulega vilt reyna að ná tökum á bekknum og þá verða erfiðu 

einstaklingarnir svolítið dóminerandi í bekknum og taka frá öllu öðru“. Þegar hún var 
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spurð hvort hún hefði tíma til að sinna öllum nemendum lýsti hún vanmætti sínum og 

að þau börn sem væru meira til baka og sýna ekki óæskilega hegðun fái ekki sömu 

athygli: „Mér finnst stundum fara alltof mikill tími í þau“ og „Ef hegðun nemanda 

breytist og verður erfið ... maður náttúrulega tekur strax eftir því ... og maður pælir í því 

hvað það er sem að veldur, þessari hegðun sko. Þeir taka mikið frá hinum sem eru 

rólegir“.  

María sagði að það væri sín tilfinning að í skólanum „séu alltof mörg börn sem að 

líður ekki vel“. Hún sagði að aðdragandi að því að tilfinningavandi uppgötvist sé að 

yfirleitt að kennarar sjái hegðunarbreytingar: 

Nemandi fer að sýna neikvæða og breytta hegðun, þá er eitthvað að berjast 

inn í honum, eitthvað sem að hann er að bæla niður sko --- eitthvað tengt 

einhverri vanlíðan eða kvíða --- þannig að hegðunarbreyting er svona það 

fyrsta sem maður tekur eftir og fer að hugsa um hvað er að hrjá barnið. 

Agnes telur eins og María að tilfinningavandi barna sé að aukast. Sérstaklega talar 

hún um „börn með kvíða og þunglyndi“ og henni finnst „rosalegt álag á þessum 

krökkum“. Hún nefnir þó að ákveðin vitundarvakning hafi orðið í þessum málefnum og 

því sé verið að gera meira fyrir börn í dag með tilfinningavanda en áður: „Þegar ég var í 

skóla þá náttúrulega þekktist þetta ekki jafn vel“.  Hún segist jafnframt eins og María 

vera ánægð í kennarastarfinu en það erfiðasta við starfið sé „að halda aga ... við erum 

að lenda í alls konar agavandamálum“ og þess vegna finnst henni gott að „hafa 

stuðninginn inni í bekknum, þau eru bara mörg sem þurfa mikla aðstoð“.  

Agnes ræðir daglegan vanda og streitu kennara og í því samhengi óæskilega hegðun. 

Hún segist gera sér grein fyrir að líðan barna endurspeglist í hegðun þeirra og því sé 

greinilegt að mörgum börnum líði ekki. Vegna þessa hafi hún viðað að sér alls konar efni 

til þess að hjálpa sér með vandkvæði barna. Henni finnst vera skortur á kennslu í 

þessum efnum í kennaranámi þar sem slæm líðan og hegðun sé orðin svo stór partur af 

starfi kennarans:  

Það eru stór agamál eins og í þessum skóla sem er bara rosalega erfitt að 

eiga við ... og maður hugsar bara, já þú veist ... er þetta bekkur sem ég 

myndi fara að kenna, hvernig myndi ég fást við þetta vandamál, dag eftir 

dag eftir dag og hvernig á að leysa það ... þetta finnst mér að þurfi að kenna 

þú veist ... fyrir þá sem eru að læra að verða kennarar í dag ... hvernig ætla 

þeir að leysa agavandamál og halda aga inn í bekk til þess að geta bara 
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kennt ... í sumum bekkjum er bara það mikill óróleiki að það er bara erfitt að 

komast yfir einhverjar tvær blaðsíður í stærðfræði. 

Agnes heldur áfram á sömu nótum og lýsir ábyrgð sinni gagnvart nemendum sínum 

sem eiga ekki við hegðunarerfiðleika að stríða: „[...] finnst mér sorglegast, þegar öll 

orkan fer í þessa krakka sem eru erfiðir, mikil hegðunarvandamál, erfið heimili og 

ekkert uppeldi og allt þetta dót ... bitnar á hinum krökkunum sem standa sig vel og þau 

fá litla athygli“.  Þarna vísar Agnes líka í ábyrgð foreldranna. Henni þykir greinilega 

mikilvægt að halda aga í bekknum til þess að hægt sé að sinna öllum nemendum og 

veltir fyrir sér réttindum þeirra sem sýna góða hegðun: „Maður þarf að hafa agatækin 

því við getum ekki leyft sko krökkum að stjórna sem taka alla athyglina frá hinum sem 

þurfa líka athygli kennarans --- Þau eru ekki mikilvægari en hin börnin“. 

 

Gerður telur líkt og kennararnir að erfiðustu áskoranirnar í skólastarfi tengist 

óæskilegri hegðun barna. Hún er ánægð í starfi sem námsráðgjafi en telur starfið hafa 

breyst með árunum: „Núna eru við meira að vinna með agavandamál yngri barna“ en 

hér áður fyrr „þá voru erfiðustu börnin unglingarnir, við vitum ekki af unglingum í dag“ 

segir hún. Henni finnst hegðun barna  í skólum fara versnandi og segir börn í 6 ára bekk 

„standa keik fyrir framan okkur og segja bara nei ... við því sem þau eiga að fara að 

vinna og gera“. Hún telur, eins og kennararnir að þetta hafi eitthvað með „mikinn hraða  

í samfélaginu að gera“ og að samfélagið hafi tekið breytingum: „Dagurinn í dag sé allt 

öðruvísi en dagurinn [árið] 2000“.  

Gerður nefnir að áður hafi starf námsráðgjafa aðallega beinst að námstækni 

nemenda og námstengdum þáttum en nú  leiti börn meira til sín með persónuleg 

vandamál eins og „líðan þeirra, kvíða og depurð og öllum þeim pakka“ og „minnst það 

sem snýr að náminu“. Hún segist líka finna fyrir því að börn sem eru í árgöngum þar 

sem er „mikill óróleiki“ sæki „stíft“ að koma til sín. Aukning barna með tilfinningavanda 

virðist vera mikil og Gerður segir að hún „gæti verið með börn í viðtölum og spjalli og 

vinnu frá morgni til kvölds“. Gerður segir jafnframt að: „Nemendum [finnist] biðin of 

löng, þeim finnst ég bara vera að svíkja þau mjög mikið að geta ekki verið með þau alla 

daga, alltaf, þegar þeim hentar í spjalli en það er ekki þannig“. 

Gerður segir bæði foreldra og starfsfólk í skólanum vera vakandi fyrir vanlíðan 

barna: „Við skynjum þetta í skólanum og síðan óska foreldrar oft eftir aðstoð“ og „við 

erum bara öll meira vakandi, við erum bara að fylgjast betur með“. Við þetta bætir hún 
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að mikið er um fjölþættan vanda og upp séu að koma mál sem þekktust ekki eins vel 

áður og nefnir hún sem dæmi börn sem upplifa sig í röngum líkama. 

4.2.1.2 Álag á foreldrum 

Kennararnir og námsráðgjafinn töluðu mikið um hvað líf fjölskyldunnar hafi breyst frá 

því sem áður var. Álag á fjölskyldur hafi aukist sem og samfélagslegar kröfur á foreldra 

og börn. Hér á eftir verður vísað til svara viðmælendanna um álag á foreldrum og 

börnum. 

María ræddi í þessu sambandi að tímaleysi foreldra væri áberandi og greinilega væri 

mikið að gera á öllum heimilum. Hún talaði líka um að þessu fylgdi að minna færi fyrir 

en áður í samfélaginu, gildum eins og umburðarlyndi og virðingu: „Fullorðið fólk ber 

litla virðingu fyrir náunganum það segir það sem að því dettur í hug og er ekkert að taka 

nógu mikið tillit til náungans“. 

Agnes ræddi um samfélagslega þætti sem hafa breyst í lífi barna og að þau væru 

„meira ein heima, foreldrar að vinna mikið“. Hún vísar líka til ábyrgðar foreldra: „Við 

höfum alltaf minni og minni tíma fyrir börnin okkar í dag, [...] það eru mikil læti í 

samfélaginu“. Þetta útskýrir hún betur með því að vísa til þess að það séu: „Settar svo 

miklar kröfur á foreldra í dag, muna, muna, muna ... þetta, þetta, þetta ... þú veist þessi 

tómstund, mæta hérna ... ég held að þetta skapi bara svona togstreitu“. Í þessu 

samhengi um miklar kröfur segir Agnes: „Ég held að það séu ekkert bara börnin sem eru 

með kvíða“ og vísar í nútímaforeldra. 

Hún ber samfélagið í dag saman við sína eigin æsku:  

Mamma var ekki að vinna allan daginn, það var tekið á móti manni það var 

passað að maður myndi gera heimanámið sitt svo gat maður farið út að 

leika [...] og maður var ekkert að hafa neinar áhyggjur að því að mamma 

verður ekki komin heim fyrr en klukkan fimm. 

Þegar við ræddum greiningar talaði hún um þreytta og pirraða foreldra sem hafa 

þurft að: „Bíða alveg heillengi eftir að fá að vita með einhverja greiningu“ og hún benti 

á að sumir gæfust upp og leituðu annað: 

Sumir hafa bara leitað sér sjálfir að einhverri stofu í stað þess að ganga í 

gegnum allt ferlið hér [í skólanum] ... af því þeir nenna ekki að vera að bíða 
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endalaust eftir því að fá út úr einhverri greiningu sem þeir sendu inn alveg 

fyrir löngu síðan. 

Gerður talaði líka um álag á foreldrum sem fælist aðallega í því að bíða eftir 

greiningu fyrir barnið sitt: „Það er bara rosalega mikið um greiningar og það er biðtími. 

Það er náttúrulega bara óþolandi fyrir foreldra“. Hún segir álagið líka felast í því að það 

sé nóg að gera hjá öllum „engin má vera að neinu“ og þá eigi það líka við um börnin: 

„[þau] taka mikinn þátt í íþróttum sem betur fer og foreldrarnir uppteknir við hitt og 

þetta og þau flýja einhvern veginn í faðm þar sem eru rólegheit, mér finnst það“. 

 

4.2.1.3 Aukin notkun stafrænna miðla 

Báðir kennararnir töluðu um hraða þróun tækninnar og að yngri börn ættu fleiri 

snjalltæki en áður. Auk þess var nefnt að yngri börn leika sér mun meira í tölvum en 

áður og skjátími sé að aukast. Hér koma fram viðhorf kennaranna og námsráðgjafans til 

snjalltækja og skjátíma barna og unglinga. 

María talaði um að börn yrðu fyrir slæmum áhrifum frá tölvum og sjónvarpi: „Þessir 

tölvuleikir, barnaefni þetta er allt svona upptjúnað finnst mér ... gerist mjög hratt og 

þau eru mikið í þessum tövuleikjum og sjónvarpi“. 

Agnes er á sama máli og María hvað varðar tækninotkun. Henni finnst of ung börn 

vera komin með snjallsíma og gerir samanburð við sína eigin æsku þegar „maður 

gleymdi sér bara úti að leika, maður var ekkert endilega að hanga í tölvu eða síma“. Nú 

eru breyttir tímar að Agnesar sögn og símanotkun alltof mikil:  

Þú veist þau eru endalaust í símanum til dæmis, þau eiga öll síma hérna 

inni. Þau áttu líka öll síma í fyrra þegar þau voru í 5. bekk ... árinu yngri ... ef 

þau eru ekki á leiðinni á einhverja æfingu eða ... bíða eftir mömmu og 

pabba ... þá eru þau í símanum, [...] ég bara man þegar ég var krakki þá 

einhvern veginn var allt annað samfélag en þessi börn lifa við í dag 

Einnig nefnir Agnes fullorðna fólkið sem henni finnst ekki heldur hafa stjórn á 

tækjanotkun sinni og talar um að:  

Krakkar í dag og fullorðið fólk þurfi að fá reglulega slökun inn í lífið sitt, við 

bara gefum okkur ekki tíma til þess. Við erum stöðugt að horfa á sjónvarpið 
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eða horfa á símann ... sem að truflar okkur og við náum ekki að festa góðan 

svefn eða slaka almennilega á. 

Gerður hefur áhyggjur af tækninni eins og kennararnir tveir. Hún telur að rekja megi 

hegðunarvandkvæði til „iphona og ipada og þau eru mikið ein að grúska“ auk þess 

hefur hún fengið vitneskju um að: „Drengir í 3. bekk að þeir leika sér alveg óhindrað í 

leikjum bannaða innan 18 ára“. Margt annað hefur breyst og segir Gerður börnin „leika 

sér öðruvísi, þau leika sér minna úti“ og að þau leiki meira í tölvum. Hún segir skólann 

reyna að taka á þessu: „Það er svona allt reynt til að draga þau út úr þessum 

símaheimi“. 

 

4.2.1.4 Samantekt 

Báðir kennararnir voru sammála um að hegðunarbreytingar gæfu vísbendingar um 

tilfinningavanda barna. Þeim fannst mikill tími og orka fara í að sinna 

hegðunarerfiðleikum í skólastofunni og vildu báðar að þær gætu gefið börnum sem 

sýna ekki eins áberandi hegðun meiri athygli. Agnes talaði einnig um að ekki væru 

kenndar aðferðir í kennaranáminu til þess að takast á við tilfinningavanda og erfiða 

hegðun. Gerður talaði einnig um hegðun barna og að hún væri að versna í skólum. 

Henni finnst starfið sitt hafa breyst í gegnum árin og snúa meira nú að persónulegum 

vandamálum barna en námstengdum þáttum eins og áður var.  

Kennararnir og námsráðgjafinn töluðu um að samfélagið hefði breyst mikið og 

tilfinningavandi barna væri algengari en áður fyrr. Greiningar hefðu færst í aukana og 

sæust hjá mun yngri börnum en áður. Þær nefndu þætti eins og óróleika, læti og 

agaleysi í samfélaginu. Í þessu samhengi kom til tals mikil notkun á tölvum, sjónvarpi og 

símum sem hefði slæm áhrif á börn.  

Viðmælendur ræddu að álag á foreldrum væri mun meira en áður til dæmis væri 

vinnudagurinn lengri og minni tími gæfist með börnunum. Tilfinningavandi væri að 

aukast og foreldrar væru þreyttir á að bíða eftir þjónustu og greiningum fyrir barnið sitt 

enda biðtími langur. Einnig væri meira álag í skólunum þar sem erfitt er að takast á við 

þennan vanda.  Á hinn bóginn voru þær sammála um að fólk sé upplýstara, opnara og 

meira vakandi fyrir vanlíðan barna en áður.  
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4.2.2 Samskipti heimilis og skóla 

Þemað Samskipti heimilis og skóla kom einnig sterkt fram í máli kennaranna og 

námsráðgjafans. Starfsfólk skóla telur upplýsingaflæði milli heimilis og skóla vera 

mikilvægt svo hægt sé að veita börnum með tilfinningavanda stuðning. Hér á eftir 

verður fjallað um þau undirþemu sem fram komu fyrir þetta þema; úrræði og forvarnir, 

samvinna og hlutverk foreldra. 

4.2.2.1 Úrræði og forvarnir 

Í máli starfsfólks skóla kom fram að úrræði sem notuð eru í skólanum eru meðal annars 

ART, Neikvæð samskipti stúlkna, Krakkaspjall, Jóga og Slökun. Misjafnt er hvað að þessu 

er í notkun og fer það eftir aldri, kennurum og eðli tilfella sem koma upp. Auk þess 

ræddu þeir að eineltisáætlun Olweusar sé í notkun en henni fylgi tengslakannanir, 

skimanir fyrir vanlíðan og heimahringingar í foreldra.  

Fram kom hjá viðmælendum að starfsmenn skólans séu til taks vegna 

tilfinningavanda sem komi upp hjá nemendum. Ferlið byrji inni í skólastofunni þar sem 

umsjónarkennarar og stuðningsfulltrúar geta sinnt einstökum tilfellum eftir aðstæðum. 

Umsjónarkennarar leiti líka aðstoðar hjá aðstoðarskólastjóra, skólastjóra eða 

námsráðgjöfum. Námsráðgjafi taki síðan börn til sín í spjall ef tilfinningavandi er 

viðvarandi. Viðmælendur segja málin stundum þess eðlis að þroskaþjálfi sinnir barninu 

til dæmis ef einhver greining eða fötlun er til staðar. Hér á eftir verða gefin dæmi um 

sýn viðmælenda um forvarnir og úrræði í skólanum fyrir þau börn sem glíma við 

tilfinningavanda. 

María telur sig geta sinnt börnum með tilfinningavanda því hún sé með stuðning 

inni í bekk, hún nefnir dæmi þar sem hún fer fram með nemendum til þess að ræða 

málin ef þess þarf: „Ef ég hef ekki tök á því sjálf þá er það aðstoðarskólastjórinn, 

skólastjórinn eða námsráðgjafinn sem grípa inn í“. Aftur á móti segir hún álag á 

starfsfólki skólans vera það mikið að „stundum er það ekki hægt“.  

Spurð út í úrræðin sem eru í boði svarar hún því til að börnin hafi aðgang að 

námsráðgjafa og skólasálfræðingum: „Hún (námsráðgjafinn) kemur reglulega [...] þeim 

finnst þetta mjög gott krökkunum að fara til hennar og sækja svolítið í það“. María segir 

skólasálfræðingana aðalega vinna að greiningum en mál barnanna fari síðan í gegnum 

heilbrigðiskerfið sé þörf á sérhæfðari meðferð.  

Maríu finnst mikilvægt að börn fái aðstoð strax þegar vanlíðan gerir vart við sig og 

þá eigi greiningar ekki að skipta máli: 
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Mér finnst bara að ef það er eitthvað sem bjátar á þá á bara að grípa strax 

inn í, greiningarferli tekur langan tíma, og af hverju þarf endilega að vera að 

setja alla endilega í greiningu ... þér getur liðið illa þó þú sért ekki með 

einhverja ... greiningu ... mér finnst bara að allir eigi að fá aðstoð strax. 

Í þessu samhengi nefnir hún líka biðtíma sálfræðinga: „ ... það er náttúrulega alltof 

langur biðlisti fyrir börn, mér finnst að það þurfi að bæta þá þjónustu“. Við þetta bætir 

hún: „Þetta náttúrulega bara vindur upp á sig, verður alltaf verra og verra eftir því sem 

líður lengri tími“. Maríu finnst greinilega mikilvægt að takast á við tilfinningavanda áður 

en til greininga kemur eða vandinn er orðin erfiður viðfangs. Hún segir forvarnarstarf 

hluta af skólastarfinu og  telur skólann vera með góða þjónustu fyrir börn með 

tilfinningavanda. Hún nefnir úrræði sem henni finnst hafa forvarnargildi og eru notuð í 

skólanum:  

Jóga, hugleiðsla og slökun ... þetta er eitthvað sem ég bara veit að virkar 

bara af eigin skinni, ... svo er náttúrulega ART-ið, við erum ART skóli, þar eru 

þau að læra að takast á við hvernig á að bregðast við í ýmsum aðstæðum og 

róa sjálfan sig og hafa stjórn á sjálfum sér og koma sér út úr aðstæðum ef 

þeim líður illa. 

Aftur á móti finnst Maríu vanta „viðtalsþjónustu í skólann ... þannig að sálfræðingur 

myndi taka þá nemendur sem líður hvað verst“.  Auk þess finnst henni að það þyrfti að 

koma meira til móts við börn sem eiga erfitt uppdráttar í skólastarfinu. Hún gerir sér 

hins vegar grein fyrir að það er ekki alltaf hægt:  

Það væri náttúrulega alveg kjörið ef það væri hægt að taka þá einstaklinga 

sem eiga mjög erfitt [...] þú veist sumir eiga nefnilega erfitt með að vera í 

hópnum, eiga erfitt með að læra í hópnum ... að það væri þá hægt að taka 

þá og leyfa þeim að vera aðeins meira sér [...] Það er bara ekki möguleiki, 

bara húsnæði býður ekki upp á það, starfsfólk og annað, eins og skólakerfið 

er það bara býður ekki upp á það. 

Agnes nýtir sér sömu aðferðir og María og segir að hún hafi tækifæri til þess að 

bregðast við tilfinningavanda og geti „tekið nemanda fram og rætt við hann ef einhver 

fer að gráta eða einhverjum líður illa [...]“. Agnes telur sig vera að vinna forvarnarstarf 

þegar kemur að tilfinningavanda og telur að börn „þurfi að læra að róa sig sjálf niður“ 

og nefnir að hún noti efni hugarfrelsis: „hugleiðsla, slökun, það er svo margt gott í þessu 
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... sjálfstyrkingin þar“. Hún er einnig búin með ART námskeið og nefnir að þar sé hún 

með „mörg verkfæri til þess að reyna að hjálpa krökkum sem að eiga við einhver 

tilfinningavandamál, eða reiðivandamál eða kvíða að stríða“.  

Agnes nefnir líka gildi eins umhyggju og kærleika til annara sem eru mikilvæg í 

skólanum og samfélaginu: „Við gleymum því kannski svolítið í hasarnum að bara stoppa 

og hrósa og tala vel um hvort annað og tala vel til okkar sjálfra“. Hún segir að hún vinni 

með þetta mikið inni í bekk og kynjaskipti bekknum stundum og þá sé rætt um: „Að 

vera góð hvert við annað og hrósa hvort öðru, passa að samskiptin séu góð milli 

nemenda“. Hún talar um eigin tilfinningar og segir mikilvægt að halda rútínu og passa 

„að maður sé sjálfur með allt í lagi ... af því að við endurspeglum alveg það sem við 

viljum sjá hjá þeim“.  

Agnes segir börn hafa aðgang af námsráðgjafa og sálfræðingum ef grunur leikur á að 

einhver vanlíðan sé til staðar. Hún segir að grunur vakni yfirleitt hjá foreldrum og þá 

leiti þeir aðstoðar hjá skólanum en helsta vísbending fyrir kennarana um að eitthvað sé 

að séu tengslakannanir: 

[...] Þau eiga að fylla út hvernig þeim líður, [...] aðallega upp á eineltið líka 

en það er líka verið að fylgjast með hvernig þeim líður í skólanum ... Hvernig 

líður þeim í búningsklefanum, hvernig líður þeim í frímínútum, hverjum 

myndu þau helst vilja sitja hjá, hverjir eru vinir þínir og þá er verið að kanna 

svolítið líðan. 

Hún nefnir einnig áberandi hegðun sem hún telur að kennarar myndu taka eftir: „Ef 

það væru mjög augljós merki ef hann kemur ekki í skólann, vill ekki koma í skólann“.  

Agnes segist vita: „að skólinn geri margt fyrir krakka“ og að einnig sé hægt að leita 

til þroskaþjálfa sem aðstoði börn líka á þessu sviði. Hún veltir samt fyrir sér hversu 

mikið skólinn geti gert fyrir börn með kvíða og segir: „Það er svo ótrúlega dýrt að reka 

skóla á Íslandi, kvíðinn er orðinn svo mikið vandamál ... ég veit ekki hvort að skólinn geti 

endilega leyst þetta“. Á þessum nótum bætir hún við: „Það er ekki hægt að henda allri 

ábyrgðinni á skólann ... en ég veit að skólinn er að gera það sem hann getur með það 

sem hann hefur“. Henni finnst stuðningsnet barnanna í skólanum vera mikið:  

Ég bara veit ekki alveg hvað maður gæti gert meira fyrir þessi börn, þau 

náttúrulega hafa aðgang að mér, þau hafa aðgang að stuðningsfulltrúanum 

... þau geta alltaf fengið að hringja í mömmu og pabba ef það er eitthvað ... 

þau geta alltaf leitað til einhvers og þau vita það. 
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Þrátt fyrir að Agnes lýsi jákvæðri upplifun sinni á úrræðum fyrir börn með 

tilfinningavanda er ýmislegt sem henni finnst að megi bæta í þeim efnum. Henni finnst 

vera mikið álag á starfsmönnum skólans sem vinna á þessum vettvangi:  

Ég held að þeir ráði bara ekkert við mikið meira sko, það er svo mikið álag á 

sálfræðingunum, [...] þeir eru í rauninni ekki að veita ráðgjöf ... auðvitað 

taka þeir við einhverjum málum en ég held bara að það sé rosalega mikið 

sem fer í greiningar ... ég held það séu það mikil umsvif hjá þeim að þeir 

ráða ekkert við að fara í einstaklingsviðtöl eða neitt svoleiðis.  

Agnesi finnst foreldrarnir finna fyrir þessu líka: „Það er svo mikið álag að þeim finnst 

stundum þeir ekki fá þá þjónustu sem að þeir myndu vilja sjá“.   

Gerður telur skólann standa vel að vígi hvað varðar forvarnir og úrræði fyrir börn 

með tilfinningavanda:  

Við erum að reyna allt mögulegt, [...] skólinn hérna er til dæmis með ART 

þar sem er verið að vinna með félagsfærni, siðferðisþroska og reiðistjórnun 

og við erum Olweusar skóli ... svo fórum við af stað með í fyrra námskeið 

sem heitir erfið samskipti stúlkna. 

Gerður talar vel um ART og segir að nemendur tali um það að kennarar sem hafa farið á 

ART námskeið séu: „Sanngjarnari, þeir skamma ekki alltaf og ... þeir svona hlusta á öll 

sjónarmið“. Foreldrar geta líka farið á ART námskeið með börnunum sínum auk þess 

sem skólinn hefur veitt stuðning inn á heimili með PMT foreldrafærni (e. Parent 

management training). 

 Hún nefnir að yngri nemendur en áður sækist eftir aðstoð hjá námsráðgjafa og 

„kennararnir sækja líka meira til okkar“ bætir hún við. Þegar að við ræðum greiningar 

barna segir Gerður að námsráðgjafar grípi inn í hvort sem að barn hafi greiningu eða 

ekki því biðtími sé langur og „reynt sé að sinna þörfum allra“ en til þess að fá sérkennslu 

þurfi greiningu.  

 Hún nefnir einnig nemendaverndarráð sem er skylda að hafa í öllum skólum: 

„Þangað koma fullt af málum og við leitum bara allra leiða ... við höfum fengið 

utanaðkomandi aðstoð“. Samstarf við heilsugæsluna sé líka gott og hægt sé að sækja 

þjónustu bæði til sálfræðing og skólahjúkrunarfræðings. Sem mark um álagið þá segir 

Gerður að búið sé að bæta við öðrum hjúkrunarfræðingi: „Hún var bara ein í fyrra alveg 

störfum hlaðin“. Upplifun Gerðar er sú að skólinn reyni hvað hann getur til að bregðast 
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við aukningu tilfinningavanda: „Við erum endalaust að reyna að hlúa ... að börnum sem 

að eiga í vanda“. 

Gerður segir skólasálfræðinginn sjá um greiningar ef til þess kemur: „En svo er það 

okkar hérna í skólanum í sambandi við kennslu og annað að sníða þeim þannig stakk að 

þau plummi sig áfram“. Það sé hins vegar ekkert sérstaklega auðvelt þar sem það hafi 

aldrei verið eins mikið að gera og núna. Aukið hafi verið við námsráðgjöfina í skólanum 

en það sé engan veginn nóg og fleira starfsfólk þurfi til þess að sinna tilfinningavanda 

barna. 

4.2.2.2 Samvinna 

Í svörum viðmælanda kom fram að börn sýni oft ólíka hegðun og tilfinningar heima 

annars vegar og í skólanum hins vegar. Því sé mikilvægt að foreldrar og kennarar tali 

saman til þess að fá upplýsingar um börn annars getur vandi barnsins ágerst án þess að 

nokkuð sé gert til að aðstoða. 

María sagði misjafnt hvort foreldrar eða kennarar uppgötvuðu tilfinningavanda hjá 

börnum. Henni finnst mikilvægt að foreldrar og kennarar séu með á nótunum því börn 

geti hegðað sér á mismunandi hátt gagnvart foreldrum og starfsfólki skóla: 

[...] ég er með nemanda sem er algjör perla hérna í skólanum, bara ljúfasti 

drengur ... svo þegar hann kemur heim þá snýst það alveg við, þá fær hann 

útrás þar fyrir einhverju ... hérna svo er ég með nemendur sem sýna slæma 

hegðun hér en eru eins og ljós heima hjá sér. 

Upplifun Maríu er sú að samskipti við foreldra séu góð og að flestir þeirra þiggi alla 

þá aðstoð sem er í boði fyrir börnin þeirra: „Mér finnst það mjög mikilvægt að halda 

samskiptum góðum, það er náttúrulega fyrir öllu að við erum saman í að hjálpa 

börnunum“. Foreldrar leita mikið til hennar ef það er eitthvað sem þeim finnst að þurfi 

að ræða en María telur stuðning við foreldrana sjálfa koma fyrst og fremst frá 

félagsþjónustunni en ekki skólanum sjálfum. 

Agnesi finnst mikilvægt að samskipti heimilis og skóla séu góð. Hún telur skólann 

vera með góða stefnu í þessum málum þar sem umsjónarkennarar eigi að hringja í 

foreldra „heyra í þeim“ og spyrja hvort einhver grunur sé um: „Að þeim líði illa og hvort 

eitthvað hafi komið upp“. Hún talar líka um að ef eitthvað kemur upp á í skólanum fái 

börnin líka að hafa samband við foreldra sína: „Það er það sem þau oftast vilja þegar að 
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þeim líður bara mjög, mjög illa þá vilja þau tala við foreldrana“. Haldið er vel utan um 

börn sem eru með teymi og eru að fá sérþjónustu segir Agnes:  

Þá erum við alltaf í reglulegum samskiptum ... foreldrar eru kallaðir inn á 

slíka fundi og þroskaþjálfarar koma stundum og segja hvað þeir eru búnir að 

vera að gera og sálfræðingar ... þetta er svona til þess að halda utan um og 

segja frá, þannig að foreldrar geta alltaf fengið að vita.  

Þegar hún hefur sjálf áhyggjur af einhverjum nemendum þá er hún í miklu sambandi við 

foreldrana til dæmis þegar mæting er ekki góð: „Hringi reglulega og ég er svolítið að 

pressa, ég vil fá þá í skólann“. 

Gerður vill meiri samskipti milli heimilis og skóla og segir það mikilvægt til þess að  

bregðast við tilfinningavanda hjá börnum: „Því betri og meiri samvinna því fyrr áttum 

við okkur á þessu“. Henni finnst samskiptin hafa aukist og að foreldra séu almennt 

þakklátir og ánægðir með þjónustuna og það auki á samskiptin. 

 Aftur á móti eru sumir foreldrar óánægðir þegar upplýsingar frá skólanum eru 

neikvæðar: „Þegar kemur póstur um að það sé eitthvað inn á mentor um barnið þeirra 

fær það bara aukinn hjartslátt og líður bara ömurlega illa vegna þess að pósturinn er 

alltaf svo neikvæður“. Gerður telur vera hægt að bæta þetta með því að eiga meiri 

munnleg samskipti við foreldra og: „Vinna meira og þéttar með heimilunum á 

jákvæðum nótum“. Hún vill frekar mannleg samskipti til dæmis eins og að hringja eða 

ræða við foreldra í skólanum, frekar en að nota mentor. Gerður telur meiri samvinnu 

vera af hinu góða og bætir við: „Ég held að það hjálpi öllum ... þá vita nemendur að við 

erum að tala saman, ég og pabbi og mamma erum að tala saman“. Hennar sýn er að 

foreldrar og starfsfólkið í skólanum beri ábyrgð: „Þetta er náttúrulega bara sameiginlegt 

mál okkar í skólanum og heimilanna að börnum líði vel“. 

4.2.2.3 Hlutverk foreldra 

Kennararnir og námsráðgjafinn töldu hlutverk foreldra vera mikilvægt í tilfinningavanda 

barna og að það væru ákveðin takmörk fyrir þeirri þjónustu sem skólinn gæti veitt 

börnum og foreldrum. Í viðtölunum kom fram viðhorf starfsfólks skóla til ábyrgðar 

foreldra á tilfinningavanda barna sinna.  

María talaði um að fullorðið fólk hefði áhrif á börn og þau læri það sem þau sjá og 

heyra í umhverfi sínu. Foreldrar séu því mikilvæg fyrirmynd fyrir börnin sín. Hún lýsti því 
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„að í samfélagi okkar er mikill óróleiki og agaleysi og ég held bara að það smitast til 

barnanna“.   

Agnes telur foreldra vera vel með á nótunum þegar kemur að líðan barna sinna og 

nefnir að þegar tilfinningavandi uppgötvast sé það „algjörlega frá foreldrum komið inn í 

skólana“. En ef hún myndi finna eitthvað svona á sér myndi hún „byrja á að hafa 

samband við foreldrana og svo ... með þeim ákveða hvað ætti að gera næst“. Hún telur 

það því vera þeirra að ákveða hvað skuli gera til að aðstoða barnið.  

Þrátt fyrir þetta viðhorf hennar segir hún að foreldrar séu stundum „partur af 

vandamálinu“ og komi í veg fyrir að hægt sé að aðstoða börn. Hún lýsir ábyrgð sinni: 

„Ég verð að grípa í taumana því ef ég geri það ekki ... þú veist hver á að gera það? Ekki 

eru foreldrarnir að gera það“. Henni finnst sumir foreldrar „meðvirkir“ og lýsir yfir 

vanmætti sínum gagnvart einstaka foreldrum: „Það er rosalega lítið sem ég get gert 

sem kennari að draga hann hérna inn í tíma, ég verð náttúrulega að leyfa foreldrunum 

svolítið að stýra þessu“. Þá finnst henni að ef „vandinn er það stór að þeim líði það illa“ 

geti foreldrar ekki treyst á að skólinn lagi allt: „Þá liggur ábyrgðin hjá foreldrunum“ og 

„að kennarinn eigi ekki að leysa öll vandamál þessara barna“.  

Agnes virðist samt geta sett sig í spor foreldra barna með tilfinningavanda og segir: 

„Við (kennararnir) upplifum þetta ekki eins sterkt, þetta er ekki barnið okkar ... þetta er 

ekki vandamálið okkar á hverjum einasta degi inni á heimilinu“. Hún gerir sér grein fyrir 

að kennararnir eru „að fást við vandann“ en „þetta er ekki svona [jafn] tilfinningalega 

tengt [okkur]“. Hún er sjálf foreldri og ímyndar sér að sumir foreldrar séu að upplifa 

skólakerfið eins og hún myndi bregðast við heilbrigðiskerfinu: „Þegar ég fer með barnið 

mitt og það er ekki einu sinni hægt að fá lækni“.  

Þegar við ræðum hlutverk foreldra nánar er henni hugleikið hvað dagurinn hjá 

börnum hefur breyst og hvað það er mikið að gera hjá þeim:  

Þau eru sum að æfa oft, rosalega margar íþróttir, margar tómstundir, þau 

eru lengi í skólanum og mamma og pabbi lítið heima ... mikil ábyrgð sett á 

þessa krakka þau eru kannski bara með lykla og þú átt að fara heim og ... 

þau eiga að passa svolítið mikið upp á sig sjálf og ég finn stundum að mörg 

vilja ekki fara heim ... þau doka við, vilja spjalla af því það er í rauninni 

ekkert nema vinirnir sem bíða þeirra af því að mamma og pabbi eru bæði að 

vinna. 
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Gerður segir að margt í umhverfi barna hafi áhrif á vanlíðan og að börn sem hún 

aðstoðar hafi oftast einhverja baksögu: „Það er náttúrulega töluvert um brotin heimili, 

það kemur alltaf upp á hverju ári að það eru hjónaskilnaðir, það eru dauðsföll“. Minni 

festa er í fjölskyldum en áður auk þess sem börn ná ekki að festa rætur og vísar hún þá í 

tíða flutninga: „Þau eru að koma og fara“. Foreldrar vita oft ekki hvað er börnum þeirra 

fyrir bestu og telur Gerður að sum börn þyrftu meiri þjónustu en skólinn hefur upp á að 

bjóða. Þá þurfi foreldrarnir að ákveða hvað þau vilja gera. Hún segir að eflaust finnist 

einhverjum heimilum að það megi gera betur og þá séu það oft tilfelli þar sem: „Börnin 

þyrftu bara hreinlega að vera í sérskóla“. 

4.2.2.4 Samantekt 

Báðir kennararnir og námsráðgjafinn eru sammála um að skólinn sinni forvarnarstarfi 

og hafi góð úrræði fyrir börn með tilfinningavanda. Báðir kennararnir töluðu um að þeir 

væru með bekkjarfundi þar sem líðan er rædd auk þess sem þær eru báðar með slökun 

í sínum bekkjum. Þær lýsa að mikið starf sé í gangi sem hafi jákvæð áhrif á 

tilfinningavanda og geti í mörgum tilfellum komið í veg fyrir hann. Þær eru þakklátar 

fyrir störf stuðningsfulltrúa sem hjálpa til við að halda bekkjarstarfinu gangandi. 

María og Agnes telja báðar að nemendur geti leitað til sín og þær séu með góðan 

stuðning til þess að takast á við tilfinningavanda. Báðar eru ósáttar við 

sálfræðiþjónustuna og finnst hún aðallega snúast um greiningar. María, Agnes og 

Gerður vilja að ráðgjafaþjónusta verði aukin í skólanum þar sem álag er mikið á 

sálfræðingana og námsráðgjafana. Þeim finnst greiningarferli taka of langan tíma og 

biðtími eftir þjónustu sálfræðinganna sé of langur. Þær eru sammála um að grípa þurfi 

strax inn í tilfinningavanda barna svo vandinn vindi ekki upp sig. Þær gera sér jafnframt 

grein fyrir álaginu, skorti á starfsfólki og fjármagni inn í skólana til þess að mæta 

einstaklingsþörfum. Agnes veltir upp hversu mikla ábyrgð skólinn eigi að taka á 

tilfinningavanda barna og hvort ekki þurfi að dreifa ábyrgðinni á aðra þjónustu 

samfélagsins. Þær telja mikla þjónustu vera í boði fyrir börn með tilfinningavanda og 

nefna að þær telji ekki nauðsynlegt að greining liggi fyrir svo börn geti fengið aðstoð 

vegna þess að þeim líði ekki vel.  

Námsráðgjafinn og kennararnir voru sammála um að samskipti skóla og heimilis 

þyrftu að vera góð. Mikilvægt sé að kennarar geti rætt málefni barna við foreldra þeirra 

en jafnframt nefna þeir að samvinna við foreldra geti oft verið snúin. Agnes minntist til 

að mynda á vanmátt kennara þegar að foreldrar eru ekki tilbúnir að takast á við 

vandamálin heima fyrir. Hún telur þá stundum vera meðvirka og partur af vandamálinu. 
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María, Agnes og Gerður nefndu allar að foreldrar vildu í flestum tilfellum fá aðstoð fyrir 

börnin sín. María sagði að einnig væri mikilvægt að líta til þess að hegðun er oft góð í 

skóla og óæskileg heima og þá veit kennarinn ekki af vandamálinu nema foreldrar láti 

vita. Gerður nefndi að sama skapi að vandinn uppgötvist fyrr ef samskipti eru góð. 

 Í máli starfsfólks skólanna kom jafnframt fram að dagurinn hjá börnum væri langur 

og mikið álag á þeim bæði vegna tómstunda og íþrótta. Auk þess séu þau meira ein 

heima því foreldrar eru í vinnu og taki meiri ábyrgð á sjálfum sér en áður var. Foreldrar 

séu mjög uppteknir auk þess sem líf margra barna er óstöðugt og mikið um breytingar, 

flutninga, hjónaskilnaði og þess háttar mál sem börn hafa ekki stjórn á. 

 

 



 

69 

5 Umræða og ályktanir 

Í þessum kafla verða teknar saman niðurstöður rannsóknarinnar með það í huga að 

svara rannsóknarspurningunni sem lögð var til grundvallar: Hver er sýn og upplifun 

foreldra annars vegar og starfsfólks skóla hins vegar á hlutverki heimilis og skóla 

gagnvart börnum með tilfinningavanda? Samhliða verða niðurstöður settar í fræðilegt 

samhengi. 

Meginniðurstöður rannsóknarinnar gáfu í fyrsta lagi til kynna að bæði foreldrar og 

skólafólk horfi á hlutverk sitt gagnvart börnum með tilfinningavanda út frá þeim 

veruleika að samfélag nútímans hefur breyst mikið og ýmsar áskoranir eru í 

nærumhverfi barna sem líta þarf til svo sem hraði samfélagsins, vinnuálag beggja 

foreldra og mikil notkun stafrænna miðla. Þessar breytingar kalli á aðkomu heimilis og 

skóla til að draga úr vanlíðan barna. Í öðru lagi kom fram í máli bæði foreldra og 

skólafólks að þau teldu meginhlutverk sitt í því að bæta líðan og hag barna sem glíma 

við tilfinninga- og hegðunarvanda að vera í mikilli samvinnu um úrlausnir og eftirfylgni á 

heimilinu og í skólanum. Hér á eftir verða framangreindir þættir ræddir nánar. 

5.1 Breytt samfélag 

Hér verður rætt um þá samfélagslegu þætti sem foreldrar og starfsfólk skóla ræddu að 

gætu ýtt undir líkur á tilfinningavanda hjá börnum í samtímanum; álag á foreldrum og 

aukna notkun stafrænna miðla. 

5.1.1 Álag á foreldrum 

Samkvæmt vistfræðilíkani Bronfenbrenners (1977) hafa þættir í nærumhverfi barnsins 

mest tengsl við þroska þess og líðan. Það umhverfi sem stendur næst barninu er 

fjölskyldan, vinirnir og skólinn. Heimilisaðstæður og samband barns við fjölskyldu er því 

lykilþáttur varðandi andlega heilsu barna (Currie o.fl., 2012).  

Mæðurnar í rannsókninni lýsa því að mikið álag einkenni daglegt líf barnafjölskyldna 

í nútímasamfélagi. Vinnutími sé langur og samhliða þurfi að sinna heimilinu, oft námi og 

ýmsum öðrum verkefnum. Börn finni vel fyrir því þegar mikið álag er á heimilinu. Í 

tengslum við þetta kom fram bæði hjá foreldri (Malín) og kennara (Agnes) að þeirra 

mat væri að börn hafi haft það betra áður þegar annað foreldrið var heimavinnandi í 

samanburði við nútímann þegar atvinnuþátttaka beggja foreldra er almennt nauðsynleg 

til framfærslu heimilisins. Í rannsókn Dóru Guðrúnar Guðmundsdóttur (2011) hefur 
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einmitt komið fram að áhyggjur foreldra af því að ná ekki endum saman geta skapað 

álag á heimilum. 

Starfsfólk skóla ræðir einnig mikla atvinnuþátttöku foreldra og að börn séu meira 

ein heima en áður og eigi að taka ábyrgð á sér sjálf. Minni festa sé í lífi barna í dag en 

áður og meira sé um „brotin heimili“, flutninga og skilnaði en áður. Ljóst er því að huga 

þarf betur að þessum þáttum þar sem niðurstöður rannsókna hafa sýnt að tíðir 

flutningar geti haft neikvæð áhrif á líðan barna (Brown og Orther, 1990) og að skilnaðir 

foreldra séu einnig áhættuþáttur fyrir andlega heilsu barna (Zubrick o.fl., 2000). 

Sömuleiðis kom fram hjá viðmælendum að tímaleysi sé mikið í nútímanum og það bitni 

á samverustundum með börnunum auk þess sem dagurinn hjá börnum er orðinn lengri 

þar sem þau eru í alls konar tómstundum og íþróttum. Framangreindir þættir eru 

áhyggjuefni þar sem rannsóknir hafa gefið til kynna að samvera og góð samskipti 

foreldra og barna sé mikilvæg fyrir velferð þeirra; geti aukið öryggi, sjálfstæði og 

sjálfstraust barna og þá geti stuðningur og hvatning foreldra til barnanna um að tjá 

tilfinningar sínar skipt máli og dregið úr líkum á depurð barnanna (Diana Baumrind, 

1971; Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristín L. Garðarsdóttir, 2004).   

Í máli starfsfólksins kom fram þegar rætt var um börn með tilfinningavanda að þau 

hefðu skilning á stöðu foreldranna. Tilfinningavandi barnanna sé verkefni sem foreldrar 

þurfi stöðugt að fást við en kennarar fáist einungis við að aðstoða börnin á skólatíma. Í 

máli sínu lýstu mæðurnar þreytu, kvíða og vanlíðan sem fylgir því að eiga barn með 

tilfinningavanda. Biðin eftir stuðningi og óvissan um líðan og hegðun barnins veldur 

miklu álagi að þeirra sögn. Í nýlegri rannsókn Duppong og félaga (2017) kom fram að 

ýmsir þættir tengdir því að eiga barna með tilfinningavanda valdi streitu hjá foreldrum 

þar sem þeir þurfa oft að taka frí í vinnu og mæta á fundi í skólanum. Að auki bætist við 

að foreldrarnir glíma oft samhliða við geðrænan vanda sjálfir en einn af helstu 

áhættuþáttum geðrænna vandamála hjá börnum eru geðraskanir foreldra (Zubrick o.fl., 

2000). Framangreindar niðurstöður leggja áherslu á mikilvægi þess að styðja betur við 

foreldra í uppeldishlutverkinu sérstaklega þegar börn glíma við einhvers konar vanda. 

5.1.2 Aukning tilfinningavanda 

Allir þátttakendur voru sammála um að tilfinningavandi barna væri að aukast og er það 

í samræmi við nýlegar rannsóknir þar sem komið hefur fram að geðraskanir greinist nú 

hjá auknum fjölda barna á heimsvísu (Currie, o.fl., 2012; Viner, 2011; WHO, 2013). Í 

stórri yfirlitsrannsókn kom fram að allt að 21.8% barna á aldrinum 12-19 ára glími við 

geðraskanir (Costello o.fl., 2011). Hér á landi hafa einnig komið fram vísbendingar í 
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rannsóknum um verri líðan barna og aukningu á kvíða (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014; 

Inga D. Sigfúsdottir o.fl., 2008) og voru viðmælendur í þessari rannsókn á sama máli. Þá 

hafa niðurstöður Gudmundsson og félaga (2013) sýnt að þegar í aldurshópnum 4-6 ára 

séu 10.1% barna greind með einhvers konar geðraskanir og þar af sé hæst tíðni 

kvíðaraskana eða um 5.7%. 

Þær voru einnig sammála um að ákveðin vitundarvakning hafi orðið í þessum 

málum og að fólk sé meðvitaðara um mikilvægi þess að ræða tilfinningalegan vanda. 

Eldra fólk sé fyrirmyndir í því efni og margir hafi stigið fram og viðurkennt 

tilfinningavanda eða til dæmis einelti í æsku. Vandinn sé frekar viðurkenndur í dag og 

meira gert til að hjálpa börnum en áður. Í rannsókn Ingu D. Sigfúsdóttur og félaga 

(2008) kemur fram að börn og unglingar leituðu meira til sálfræðinga og félagsráðgjafa 

en áður sem styður þessar hugmyndir. 

Kennararnir og námsráðgjafinn lýsa auknu álagi í skólunum þar sem æ fleiri börn 

þurfa aðstoð vegna tilfinningavanda og ekki sé mannskapur til þess að sinna öllum. 

Kennararnir sögðu að þeim fyndist þeir ekki fá nógu mikla kennslu í kennaranáminu til 

þess að takast á við erfiða hegðun nemenda og það bitnaði á þeim nemendum sem 

væru meira til baka. Það væri réttur allra nemenda samkvæmt grunnskólalögum að fá 

aðgang að kennara sínum. Fyrir liggur að skóli án aðgreiningar gerir kröfur um að 

grunnskólar og þar af leiðandi kennarar geti sinnt börnum með hegðunar- og 

tilfinningavanda sbr. 17. grein laga um grunnskóla nr.91/2008. Því virðist sem kennarar 

upplifi töluverðar áskoranir í þessu efni, sérstaklega þegar um er að ræða stóra 

nemendahópa. Þessi staða þrýstir því án efa á að foreldrar þurfi að leita aðstoðar 

annars staðar en í skólunum en rannsóknir hafa gefið til kynna að hegðunarerfiðleikar 

séu ein algengasta ástæða þess að foreldrar leiti með börn sín til sérfræðinga 

(Kauffman og Landrum, 2013; Patterson o.fl., 2002).  

Þá kom fram í máli kennara og námsráðgjafans að nemendur sæki mikið í að ræða 

við námsráðgjafa um margs konar mál sem ekki tengist námi þeirra og sjálf lýsi þau 

óánægju með að geta ekki komist strax í viðtal. Skilningur þeirra á biðtíma sé 

takmarkaður og þau vilji geta rætt vandamálin strax. Námsráðgjafinn sagði jafnframt að 

starf þeirra hafi breyst í gegnum tíðina, mun yngri börn sæki til þeirra nú og málin snúi 

meira að persónulegum vandamálum barnanna eins og vanlíðan og kvíða auk þess sem 

hegðun barna hafi versnað. Í greiningu á starfi náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum 

Reykjavíkur (Sigurbjörg Jóna Helgadóttir, 2006) kom einmitt fram viðhorf þessarar 

starfsstéttar um að persónuleg vandamál barnanna komi inn á þeirra borð í síauknum 

mæli. Samhliða töldu námsráðgjafarnir sig ekki vera í stakk búna til þess að sinna 
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tilfinningavanda barna og sögðust frekar vilja einbeita sér að verkefnum sem tengjast 

þeirra starfssviði (Sigurbjörg Jóna Helgadóttir, 2006). Áður hafi starfið á hinn bóginn 

snúið meira að námstengdum þáttum og því að aðstoða börn við val í námi og að vinna 

með styrkleika sína samanber markmið í aðalnámskrá (Menntamálaráðuneytið, 2011). Í 

ljósi sérþekkingar og hlutverks námsráðgjafa í skólanum er ljóst að starfshlutverk þeirra 

ætti því ekki að snúa að vinnu með hinum sívaxandi hópi barna sem glíma við 

tilfinningavanda. 

Í skýrslu Ríkisendurskoðunar (2016) sem skoðaði geðheilbrigðisþjónustu fyrir börn 

og unglinga á Íslandi kom einmitt fram að styrkja þurfi grunnþjónustu sem fram fer á 

vegum sveitarfélaganna í leik- og grunnskólum landsins. Í reglugerð um 

sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð í 

grunnskólum nr. 584/2010 kemur fram að sérfræðiþjónustan eigi að geta leyst flest þau 

viðfangsefni sem upp koma í skólastarfi og veita starfsfólki skóla leiðbeiningar og 

aðstoð við störf sín eftir því sem við á. Ef niðurstöður skýrslunnar um að færri börn en 

þurfa fái aðstoð vegna tilfinningavanda eru skoðaðar í ljósi framangreindra laga virðist 

sem misbrestur sé í einhverjum tilvikum á því að sveitarfélög séu að sinna skyldum 

sínum gagnvart börnum með tilfinningavanda.   

Allir þátttakendurnir í rannsókninni töluðu um langan biðtíma eftir sérfræðiþjónustu 

og hjá tveimur foreldrum kom fram að þeir væru langþreyttir á bið eftir þjónustu og 

greiningu fyrir barn sitt. Bent hefur verið á að biðtími eftir þjónustu vegna geðræns 

vanda barna sé óásættanlegur (Ríkisendurskoðunar, 2016) og gangi gegn lögbundnum 

skyldum ríkisins en samkvæmt lögum eiga öll börn rétt á að njóta verndar og 

umönnunar (Barnalög nr. 76/2003). Bent hefur verið á að þó að það séu til gagnreyndar 

meðferðir við tilfinningavanda sé líklegt að börn þurfi að byrja á lyfjum án þess að 

annað sé reynt fyrst vegna þess að það skorti starfsfólk til þess að sinna meðferð eða 

ráðgjöf á þessu sviði (Layard, 2006).  

Á Íslandi sjást dæmi um framangreinda þróun í málum barna með hegðunar- og 

tilfinningavanda. Mikil aukning hefur orðið á notkun geðlyfja hjá börnum og unglingum 

(Inga D. Sigfúsdottir o.fl., 2008; Tómas Helgason o.fl., 2004) og er notkun á slíkum 

lyfjum mest á Íslandi af öllum Norðurlöndunum (NOMESCO, 2010). Það sem þykir 

athyglisvert er að notkun lyfja við ADHD er mest á Íslandi af Norðurlöndunum þó að 

verið sé að nota svipaðar aðferðir við greiningu og meðferð (Zoega o.fl., 2011) og bent 

hefur verið á mikilvægi þess að reyna önnur meðferðar- og stuðningsúrræði fyrir börn 

og ungmenni samhliða lyfjagjöf (Helga Zoega o.fl., 2007). 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur jafnframt stefnt að því markmiði að minnka 



 

73 

lyfjanotkun barna við geðrænum vanda og leita annara lausna í meðferðar úrræðum og 

stuðningi (WHO, 2013). 

 Í samtölum við mæðurnar í rannsókninni kom fram að öll börnin höfðu fengið lyf til  

að aðstoða þau með tilfinningavanda. Þá hefði biðtími verið langur eftir greiningu nema 

hjá barninu sem fékk greiningu í gegnum bráðainnlögn á Barna- og unglingageðdeild 

(BUGL). 

5.1.3 Aukin notkun stafrænna miðla 

Á sama hátt og rætt hefur verið um í erlendum rannsóknum (Woods og Scott 2016; 

Yang, Helgason, Sigfusdottir og Kristjansson, 2012) kom fram bæði hjá foreldrum í 

rannsókninni og starfsfólki skóla að notkun miðlanna hefði aukist og að mun yngri börn 

ættu snjalltæki en áður. Skýr áhersla í máli þeirra var að notkun stafrænna miðla hefði 

slæm áhrif á börnin þau yrðu pirruð og þreytt. Auk þess sem þær áttuðu sig á að mikil 

notkun yki á kvíða þeirra og þunglyndi og að notkunin drægi úr öðrum þáttum sem 

væru jákvæðir fyrir börnin eins og til dæmis útiveru. Rannsóknir styðja þessar 

hugmyndir og hafa sýnt fram á tengsl milli mikillar notkunar á skjátækjum og 

tilfinningavanda þá sérstaklega þunglyndis og kvíða (Woods og Scott 2016; Yang o.fl., 

2012). 

Auk þess var þátttakendum tíðrætt um ábyrgð fullorðinna í þessu efni. Margir 

fullorðnir væru ekki góðar fyrirmyndir þegar kæmi að snjalltækjanotkun og það hefði 

líka áhrif á börnin. Auk þess fylgdust foreldrar ekki nægilega með skjámiðlanotkun 

barna sinna. Rannsóknir sem skoðað hafa þetta sýna fylgni milli mikillar miðlanotkunar 

hjá foreldrum og hjá börnunum þeirra (Nikken og Schols, 2015). Þetta hefur lítið verið 

rannsakað á Íslandi en niðurstöður í rannsókn Steingerðar Ólafsdóttur (2017) gáfu til 

kynna að foreldrum þyki mikilvægt að stýra miðlanotkun barna sinna á aldrinum 2-4 ára 

en með aldrinum minnki afskipti þeirra á skjánotkun barnanna. 

5.2 Hlutverk heimilis og skóla 

Í þessum kafla verður rætt um mikilvægi samvinnu heimilis og skóla þegar barn glímir 

við tilfinningavanda og hvaða úrræði séu til staðar fyrir þau. Velt verður upp hlutverki 

foreldra annars vegar og skólans hins vegar gagnvart börnunum. Þá verður vitnað til 

fyrirliggjandi rannsókna um þetta málefni. 

5.2.1 Samvinna 

Í aðalnámskrá kemur fram að börn verji meirihluta dagsins í skólanum. Hlutverk skólans 

er því mikilvægt varðandi heilbrigði og velferð barna. Þar kemur fram að leggja eigi 
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áherslu á jákvæða sjálfsmynd, hvíld, andlega vellíðan, skilning á eigin tilfinningum og 

annarra og öryggi (Menntamálaráðuneytið, 1999). Í stefnumótun Félags 

grunnskólakennara, Skólastjórafélagsins og Sambands íslenskra sveitarfélaga er 

jafnframt tekið fram að skólastarfi skuli hagað með hagsmuni nemenda að leiðarljósi og 

sérfræðiþjónusta og forvarnir skuli vera í höndum skóla (Hrönn Pétursdóttir, 2007). 

Mikilvægt er að sjá til þess að þessum áhersluþáttum sé gert hátt undir höfði í 

skólastarfi. Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns (2006, bls. 96) hafa bent á að 

mikilvægt sé „að þróa forvarnir sem meðal annars beinast að samstarfi og þjónustu við 

foreldra barna með hegðunarraskanir mun fyrr en nú er raunin“. Jafnframt er mikilvægt 

að starfsfólk skóla taki þátt í að vernda og leiðbeina börnum til að stuðla að velferð 

þeirra og heilbrigði. Þá gegna foreldrar mikilvægu hlutverki í lífi barna sinna og samstarf 

foreldra við skóla barna þeirra skiptir miklu máli fyrir vellíðan barnanna og árangur af 

skólastarfi (Bronfenbrenner, 1977; Hrönn Pétursdóttir, 2007). Loks má ekki gleyma því 

að mikilvægt er að börn og unglingar fái að hafa rödd um málefni sem að þeim snúa 

(Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Allir þátttakendurnir voru sammála um að góð og jákvæð samvinna milli heimilis og 

skóla væri mikilvæg og hafa ýmsar rannsóknir sýnt að þeim börnum sem eiga foreldra 

sem taka þátt í skólagöngu barna sinna gengur betur í námi (sjá til dæmis Currie o.fl., 

2012; Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2004/2005). Þannig hafi til 

dæmis mikið að segja hversu mikið börn tala við foreldra sína um námið (Feuerstein, 

2000).  

Samtal foreldra og starfsfólks skóla um líðan og hegðun barna er því mikilvægur 

þáttur í að styðja við barnið og í máli foreldra kom fram að þeim finnist mikilvægt að 

skólinn viti hvað er að gerast í lífi barnsins utan skóla og hlusti á foreldrana. Kennararnir 

voru sammála þessu og benti einn þeirra á að foreldri bæri ábyrgð á að láta kennara 

vita hvernig gengi heima. Framangreindur skilningur þátttakenda er því í samræmi við 

það sem kemur fram í aðalnámskrá að skólinn og heimilið beri sameiginlega ábyrgð á 

góðum og jákvæðum samskiptum (Menntamálaráðuneytið, 2011). 

Þátttakendur gáfu dæmi um af hverju samskipti heimilis og skóla skiptu máli fyrir 

barnið. Bæði hjá foreldrum og starfsmönnum skóla kom fram að hegðun væri oft 

mismunandi í skólanum annars vegar og heima hins vegar. Huga þarf að þessum þætti 

því erfitt getur verið fyrir barn að fá mismunandi skilaboð um hegðun heima og í skóla 

(Grétar L. Marínósson, 2003) jafnframt getur vandi barnsins versnað ef annar hvor 

aðilinn er ekki að veita hinum upplýsingar. Mikilvægt er því að foreldrar og starfsfólk 

skóla séu með á nótunum og séu í samskiptum. Þetta er sérstaklega mikilvægt í ljósi 
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margbreytileika tilfinningavanda hjá börnum og þess að hann getur komið fram við 

mismunandi aðstæður og gagnvart mismunandi fólki í lífi barnsins, verið tímabundin og 

á frumstigi en ekki orðinn formleg röskun (Chazan o.fl., 2014). Samskipti heimilis og 

skóla sem snýr að því að fylgjast með einkennum tilfinningavanda og grípa inn í þegar 

þess gerist þörf getur því haft mikið að segja fyrir líðan barnsins (Kieling, o.fl., 2011; 

Kessler o.fl., 2007) 

Skólafólkið sem rætt var við var sammála um að flestir foreldrar vildu fá aðstoð frá 

skólanum vegna tilfinningavanda barna sinna og töluðu um að mikilvægt væri að 

starfsfólk skóla gæti rætt málefni barna við foreldra en það væri ekki alltaf auðvelt. 

Komið hefur fram að samskipti skóla og heimilis geta verið erfið þegar starfsfólk skóla 

og foreldrar barna telja hinn aðilann fara út fyrir hlutverk sitt (Smrekar og Cohen-Vogel, 

2001). Einn kennari minntist til dæmis á vanmátt kennara þegar foreldrar eru ekki 

tilbúnir að takast á við vandamálin heima. Þeir séu þá oft partur af vandamálinu og 

erfitt sé fyrir skólann að hjálpa barninu ef það er ekki verið að vinna með vandann 

heima.  

Þá kom fram hjá tveimur foreldrum að þeim fyndist sumir foreldrar ofvernda börnin 

sín og ekki kenna þeim að taka ábyrgð. Fram kom jafnframt hjá kennurunum að þeir 

teldu mikið agaleysi í samfélaginu og að börnum væru ekki kennd góð gildi eins og að 

koma vel fram við náungann og taka tillit til annarra. Fræðimenn hafa í umfjöllun sinni 

um foreldrahlutverkið rætt um mikilvægi þess að í uppeldinu sé hlúð að mikilvægum 

gildum í samskiptum eins og virðingu, tillitsemi og umhyggju (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2007).  

Tveir foreldranna sögðu frá óánægju með samvinnu við grunnskóla vegna vanda 

barna þeirra. Þeir upplifðu að ekkert hafi verið aðhafst í málum dætra þeirra og vandinn 

hafi fengið að liggja þar óáreittur í langan tíma. Viðhorf beggja skólanna hafi verið að 

foreldrarnir þyrftu að taka á málunum heima og nefndi önnur að hún og dóttir hennar 

hefðu gefist upp á að leita til skólans því ekki hefði verið hlustað á þær. Í aðalnámskrá 

og grunnskólalögum kemur á hinn bóginn fram að börn eigi að geta leitað til starfsfólks 

skóla með mál sem snúa að velferð þeirra og líðan. Bregðast eigi stax við þessum 

málum og á viðeigandi hátt (Menntamálaráðuneytið, 2011). Rannsóknir sem skoðað 

hafa tilfinningavanda barna hafa einmitt greint frá því að algengt sé að börn fái neikvæð 

viðbrögð frá jafningjum og kennurum vegna hegðunar og tilfinninga sinna og getur það 

haft mikil áhrif á samskipti þeirra í nærumhverfinu (Bronfenbrenner, 1977; Kauffman og 

Landrum, 2013). 
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Almennt kom fram í máli mæðranna að þær vildu fá meiri upplýsingar frá skólum 

barna þeirra um hvernig gengi hjá börnunum í skólanum og um þá þjónustu sem í boð 

er fyrir börn sem glíma við vanda. Þó kom fram að þær hefðu skilning á annríki skólans 

en nefndu að foreldrar treystu mikið á sérþekkingu fagfólksins sem þar starfaði. Þær 

sjálfar hefðu ekki þekkingu til þess að ákveða hvaða úrræði myndu hjálpa við 

tilfinningavanda barna sinna.   

5.2.2 Markviss stuðningur 

Starfsfólk skóla sem rætt var við var þeirrar skoðunar að skólinn sem þær starfa hjá 

sinni forvarnarstarfi eins og lög geri ráð fyrir og sé með góð úrræði fyrir börn með 

tilfinningavanda. Skólinn fylgi eineltisáætlun Olweusar og þá sé einnig stuðst við 

hugmyndafræði ART en ART hefur verið víða rannsakað og gefið góða raun í meðferð 

við hegðunar- og tilfinningavanda (Andrea G. Dofradóttir og Hrefna Guðmundsdóttir, 

2009; Gundersen og Svartdal, 2006).  

Þrátt fyrir að mæðurnar hefðu viljað fá meiri og markvissari stuðning frá skólanum 

fyrir börn sín voru þær ánægðar með þann stuðning sem fengist hefur í skólanum svo 

sem námsráðgjöf, ART og foreldrafærni. Einnig kom fram hjá einni móðurinni að komið 

hefði verið til móts við einstaklingsþarfir barns hennar að einhverju leyti í öðrum skóla, 

svo sem með einstaklingsmiðaðri stundatöflu.  

Þrátt fyrir jákvæða upplifun af skóla án aðgreiningar sögðu þær allar að erfitt væri 

fyrir skólann að mæta þörfum allra. Einn kennarinn sagði að því miður séu ekki til 

peningar, húsnæði eða starfsfólk til þess að sinna öllum sérþröfum þrátt fyrir að lögum 

samkvæmt eigi öll börn rétt á að þörfum þeirra í námi sé mætt strax og á viðeigandi 

hátt (Menntamálaráðuneytið, 1999). Því skorti á að brugðist sé strax við og það geti 

gert það að verkum að vandinn ágerist. Niðurstöður rannsókna sem skoðað hafa 

tilfinningavanda barna hafa gefið til kynna að það geti verið þeim skaðlegt og það auki 

líkur á að einstaklingarnir glími við geðraskanir síðar á lífsleiðinni (Kessler o.fl., 2007; 

Roza o.fl., 2003). Þá telja allir þátttakendurnir að börn eigi að geta fengið meiri ráðgjöf 

hvort sem það er hjá sálfræðingi eða námsráðgjafa. Námsráðgjafaþjónustan er sá 

stuðningur sem foreldrum hefur jafnan verið bent á og er hún í mörgum tilfellum eina 

ráðgjöfin sem starfar innan veggja skólans. Upplifun starfsfólksins er jafnframt sú að 

sálfræðingarnir sinni frekar greiningum en ráðgjöf og biðtími sé of langur. Þetta viðhorf 

virðist vera ríkjandi í öðrum skólum á Íslandi þar sem starfsfólk hefur lýst yfir óánægju 

með þá sálfræðiþjónustu sem skólarnir höfðu aðgang að (Ingvar Sigurgeirsson og 

Ingibjörg Kaldalóns, 2006). 
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Mæðurnar deildu einnig vangaveltum sínum um hlutverk greininga á ákveðnum 

röskunum. Ein móðirin upplifir það sem svo að þó að dóttir hennar sé með greiningu þá 

hljóti að vera börn í skólanum sem eru verr stödd en dóttir hennar þar sem hún fái ekki 

viðeigandi þjónustu. Önnur velti aftur á móti fyrir sér hvort greining væri nauðsynleg til 

þess að fá aðstoð í skólanum. Samkvæmt Reglugerð um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga 

við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum nr. 584/2010 á greining 

þó ekki að vera forsenda stuðnings. Velta má fyrir sér hvort greining verði ósjálfrátt 

forsenda stuðnings þegar skortur er á starfsfólki á þessum vettvangi og mögulega sé 

það ein af ástæðum fjölgunar á greiningum tilfinningavanda barna hér á landi. 

Komið hefur fram að tilfinningavandi barna getur verið mjög mismunandi; hann geti 

verið fjölþættur, tímabundinn og einkenni geta komið fram við mismunandi aðstæður. 

Því getur verið óæskilegt að tala um vandann sem röskun (Chazan o.fl., 2014). Þrátt fyrir 

að ekki sé um formlega röskun að ræða sé samt sem áður mikilvægt að barn fái aðstoð. 

Þannig lýsti ein móðirin áhyggjum af framtíð sonar síns ef hann fái ekki aðstoð við hæfi. 

Rannsóknir hafa enda gefið til kynna að andleg veikindi á barnsaldri auka líkurnar á 

geðröskunum á fullorðinsárum (Kessler o.fl., 2007; Kieling o.fl., 2011). Jafnframt auka 

geðræn vandamál líkurnar á áhættuhegðun (WHO, 2013). 

Einn kennarinn velti því fyrir sér hversu mikla ábyrgð skólinn getur tekið á 

tilfinningavanda barna og að dreifa þurfi ábyrgðinni á aðila sem sinna sérfræðiþjónustu. 

Í þessu sambandi er þó mikilvægt að hafa í huga að samkvæmt lögum um leik- og 

grunnskóla og með nánari útfærslu í reglugerð um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við 

leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum nr. 584/2010 á skólinn að 

veita stuðning öllum þeim börnum sem á honum þurfa að halda. Sérfræðiþjónusta 

sveitarfélaga þarf því að fela í sér snemmtæka íhlutun í nærumhverfinu fyrir börn og 

ungmenni með geðrænan vanda (Bronfenbrenner, 1977; Ríkisendurskoðun, 2016). 

Jafnframt má ljóst vera að sveitarfélög þurfa að fjölga starfsfólki á þessum vettvangi til 

þess að koma til móts við vaxandi vanda innan skólanna vegna tilfinningavanda 

nemenda. 

Nýta mætti þekkingu uppeldis- og menntunarfræðinga til þess að bregðast við 

vanda grunnskólanna í þessum efnum. Þeir búa yfir þekkingu og yfirsýn yfir 

áhættuþætti og verndandi þætti í lífi barna. Þetta eru þættir sem geta haft úrslitaáhrif á 

það hvernig börnum vegnar í lífi og starfi og það meðal annars hvort þau þrói með sér 

tilfinninga- og hegðunarvanda. Menntun uppeldis- og menntunarfræðinga undirbýr þá 

jafnframt til að sinna ráðgjöf til barna og ungmenna sem glíma við vanlíðan, þar á 

meðal tilfinningavanda. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að börn sem og 
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foreldrar þeirra kalli eftir meiri ráðgjöf í grunnskólunum. Á þetta hefur jafnframt verið 

bent í úttekt Ríkisendurskoðunar (2016) þar sem fram kemur að styrkja þurfi 

grunnþjónustu vegna geðraskana barna og að leggja þurfi aukna áherslu á forvarnir og 

snemmbær árangursrík inngrip í lífi barna í því skyni að draga úr geðröskunum þeirra. Í 

ljósi rannsókna sem bent hafa til mikilvægis leiðandi uppeldishátta fyrir velferð barna 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristín L. Garðarsdóttir, 2004a og 2004b) hafa uppeldis- og 

menntunarfræðingar auk þess mikilvægu ráðgefandi hlutverki að gegna við foreldra 

(Hrönn Pétursdóttir, 2007; Milevsky o.fl., 2007). Þannig gætu sérfræðingar á sviði 

uppeldis- og menntunarfræða verið mikilvæg viðbót við sérþjónustu grunnskólanna til 

þess að bregðast við erfiðleikum varðandi samskipti foreldra og skóla. 

5.3 Styrkleikar og veikleikar rannsóknar 

Styrkleikar rannsóknarinnar felast helst í því að skortur er á rannsóknum á þessu 

viðfangsefni á Íslandi og því er þessi rannsókn góð viðbót við þær rannsóknir sem hafa 

verið gerðar um málefnið. Rannsóknarsniðið  er jafnframt styrkur en með því að tala 

bæði við foreldra, kennara og námsráðgjafa fást upplýsingar frá fólki sem gegnir 

mismunandi hlutverki í lífi barna og ungmenna. Þannig fæst ólík sýn á þjónustu skóla 

fyrir börn með tilfinningavanda. Jafnframt var það styrkleiki í rannsókninni að 

foreldrarnir sem tóku þátt höfðu reynslu af þjónustu nokkurra skóla. Þannig miðaðist 

hún ekki aðeins við einn grunnskóla sem gefur víðari sýn á þjónustu skóla í mismunandi 

sveitarfélögum. 

Takmarkanirnar rannsóknarinnar felast aðallega í því að erfitt er að yfirfæra svörin 

yfir á aðra skóla og foreldra þar sem þátttakendur eru aðeins sex. Jafnframt voru 

þátttakendurnir allir konur sem gæti líka haft áhrif á viðhorf til viðfangsefnisins. Auk 

þess upplifir enginn hlutina á sama hátt og því er ekki hægt að segja til um sjónarhorn 

og reynslu annarra en þeirra sem tóku þátt í þessari rannsókn. Markmið eigindlegra 

rannsókna snýst frekar um að fá djúpa innsýn í upplifanir fólks á ákveðnu viðfangsefni 

frekar en að yfirfæra niðurstöður yfir á þýði. Þrátt fyrir það geta niðurstöður úr 

eigindlegum rannsóknum gefið vísbendingar um upplifun annarra í svipaðri stöðu 

(Taylor o.fl., 2015). 
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6 Lokaorð 

Meginniðurstaða rannsóknarinnar er að bæði foreldrar og starfsfólk skóla upplifa sig 

hafa mikilvægu hlutverki að gegna við að styðja við börn með tilfinninga- og 

hegðunarvanda. Foreldrar eru meðvitaðir um hlutverk sitt í lífi barna sinna, við að sýna 

þeim stuðning, sækja þjónustu fyrir þau og huga að velferð þeirra almennt. Hjá 

starfsfólki skóla kom jafnframt fram skýr vilji til þess að styðja þessi börn. Kennararnir 

lýstu því að þeir hafi viðað að sér hinum ýmsu stuðningsúrræðum sem hægt sé að nýta 

fyrir börn með tilfinningavanda ásamt því að nýta úrræði sem skólarnir bjóða upp á. Þá 

greindi námsráðgjafinn frá því að hann tæki að sér margvísleg stuðningsverkefni við 

börnin sem strangt tiltekið falla utan verksviðs námsráðgjafa. Þrátt fyrir mikinn vilja til 

að sinna hlutverki sínu við börnin bæði hjá foreldrum og skólafólki kom þó fram að oft á 

tíðum finni þau vanmátt sinn í því hlutverki. Bæði skorti þau nægilega sérkunnáttu til 

þess að sinna þeim tilfinninga- og hegðunarvanda sem börnin glími við og þá séu 

stuðningsúrræði ekki nægilega mikil. Þar að auki sé óljóst hver eigi að sinna hvaða 

hlutverki og það skapi flækjustig í því mikilvæga verkefni að hjálpa börnum sem glíma 

við vanlíðan.  

Börn á grunnskólaaldri verja meiri hluta dagsins í skólanum og því er ákaflega 

mikilvægt að börnum sem glíma við vanda standi til boða ráðgjöf og stuðningsúrræði 

innan veggja skólans. Slík grunnþjónusta vegna tilfinningavanda barna og ungmenna á 

jafnframt lögum samkvæmt að vera í boði hjá sveitarfélögum. Álag í skólakerfinu og á 

heimilum, aukning hegðunar- og tilfinningavanda barna og sú staðreynd að ekki er skýrt 

hver á að sinna þessu verkefni hefur gert það að verkum að alltof oft er ekki komið til 

móts við þarfir barna með tilfinninga- og hegðunarvanda. Auka þarf því ráðgjöf til 

foreldra en samhliða þarf að huga að aukinni fræðslu í námi fagaðila sem vinna með 

börnum og ungmennum í skólastarfi.   

Ég tel Uppeldis- og menntunarfræðinga geta starfað á þessum vettvangi og á þann 

hátt bæði létt undir með skólunum og heimilunum. Alltof mörg börn eru á biðlistum 

eftir þjónustu frá heilbrigðis- og félagsmálafulltrúum (Ríkisendurskoðun, 2016). Ég 

myndi vilja nýta mér menntun mína til þess að aðstoða þennan hóp. Ég tel nauðsynlegt 

að reyna að fækka börnum sem þurfa á sálfræðiþjónustu að halda með því að koma í 

veg fyrir kvíða og vanlíðan. Ekki síður tel ég að koma megi í veg fyrir að tilfinningavandi 

sem nú þegar eru farin að láta á sér kræla fari að hafa meiri neikvæð áhrif á framtíð 

barna (Kieling o.fl., 2011). 
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Samvinna heimilis og skóla er mikilvægur þáttur í tilfinningavanda barna og er 

mikilvægt að efla þessa samvinnu því uppeldi barna og velferð í nútímasamfélagi er í 

höndum heimilis og skóla. Nokkuð ljóst er að bregðast þurfi fyrr við tilfinningavanda 

barna í skólum og efla stuðning í forvarnarskyni. Ein leið til þess er að auka samvinnu 

heimilis og skóla og fá fagfólk með sérþekkingu á tilfinningavanda til starfa í skólum. 

Þannig má auka stuðning og ráðgjöf í skólunum bæði fyrir kennara, foreldra og börn. 
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Viðauki: Upplýst samþykki þátttakenda 

Vegna rannsóknarinnar: Sýn foreldra og kennara á þjónustu skóla fyrir börn með 

tilfinningavanda.  

Upplýst samþykki þátttakanda  

Undirrituð/ritaður hef/hefur lesið kynningarbréf um rannsóknina Sýn foreldra og 

kennara á þjónustu skóla fyrir börn með tilfinningavanda og eigin þátttöku í henni. 

Rannsóknin er liður í lokaverkefni til meistaraprófs í uppeldis- og menntunarfræðum við 

Háskóla Íslands.  

Leiðbeinandi er Dr. Ragný Þóra Guðjohnsen, aðjúnkt við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands, ragny@hi.is  

Þátttakan felur í sér: að undirrituð/undirritaður ræði við rannsakandann um þjónustu 

skóla fyrir börn með tilfinningavanda.  

Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og þess vandlega gætt að ekki 

verði hægt að rekja þær.  

Ég samþykki hér með að taka þátt í rannsókninni og að viðtölin verði tekin upp. Að 

lokinni úrvinnslu gagnanna verður upptökum eytt.  

_______________________  

Staður og dagsetning  

 

______________________________________________________  

Undirskrift þátttakanda  

_________________________________  

Undirskrift rannsakanda til staðfestingar  

á að upplýsts samþykkis hafi verið aflað  

 

Upplýst samþykki fyrir þessari rannsókn er í tvíriti og heldur þátttakandi eftir einu 

eintaki og rannsakandi öðru eintaki.  

Ef þú hefur spurningar eða vilt hætta þátttöku í rannsókninni, getur þú snúið þér til 

Júlíönu Ármannsdóttur, sími 6955909, tölvupóstur jua3@hi.is 
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