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Útdráttur 

Kvíði hefur aukist meðal barna og unglinga síðastliðin ár. Kvíði getur haft 

mikil áhrif á daglegt líf barna og fjölskyldur þeirra. Mikilvægt er að bregðast 

við honum þar sem ómeðhöndlaður kvíði getur leitt til minnkaðra lífsgæða, 

félagslegrar einangrunar, þunglyndis og annarra alvarlegra geðsjúkdóma. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða reynslu foreldra grunnskólabarna með 

kvíða af skólasamfélaginu og heilsuvernd skólabarna með það að markmiði að 

bæta þá þjónustu sem veitt er. Notuð var fyrirbærafræðileg rannsóknaraðferð 

og stuðst við aðferð Vancouver-skólans. Þátttakendur voru 11 mæður 

grunnskólabarna með kvíða. Við val þátttakenda var notast við tilgangsúrtak. 

Tekin voru viðtöl við þátttakendur og þau þemagreind. Yfirþema 

rannsóknarinnar var „góð þekking er besta forvörnin“. Þátttakendur upplifðu 

sig og börn sín illa upplýst um kvíða, einkenni hans og úrræði og voru sammála 

um að auka þyrfti fræðslu til barna, foreldra og kennara um kvíða. Kvíði flestra 

barnanna hafði truflað þau lengi og hamlað í leik og starfi áður en þátttakendur 

áttuð sig á hvað olli. Allir voru þátttakendur í leit að bjargráðum fyrir börnin 

en fannst erfitt að átta sig á þeim úrræðum sem í boði voru. Bið eftir 

sálfræðiaðstoð var oft á tíðum mjög löng og voru allir á því að stytta þyrfti 

biðina og bæta aðgengi. Þeir þátttakendur sem fengu fljóta og góða þjónustu 

höfðu jákvæða upplifun af kerfinu en meirihlutinn upplifði kerfið flókið og 

fannst erfitt að finna þau úrræði sem í boði voru. Góð og markviss fræðsla um 

kvíða til foreldra, barna og kennara gæti verið stór þáttur í að koma í veg fyrir 

að kvíði verði truflandi og hamlandi fyrir börn. Þekking á einkennum kvíða og 

þeim úrræðum sem í boði eru gæti dregið úr áhrifum hans til lengri tíma litið. 

Hjúkrunarfræðingar sem sinna ungbarnavernd og heilsuvernd skólabarna eru í 

kjöraðstæðum til að veita faglega fræðslu um kvíða.  

 

Lykilorð: Kvíði, grunnskólabörn, foreldrar, skólasamfélag, heilsuvernd 

skólabarna. 

 

 

 

 



 

Abstract 

Anxiety has increased among children and teenagers in the past few years. 

Anxiety can greatly affect the daily lives of children and their families. It is 

important to react to this issue as untreated anxiety can adversely affect quality 

of life, and contribute to social isolation, depression and other serious mental 

illness. The purpose of the study was to examine the experience of parents, 

who have children with anxiety in elementary schools, of the school 

community and health care for schoolchildren with the purpose of improving 

services. The phenomenological research approach of the Vancouver School 

was used to answer the research question put forth. The participants were 11 

mothers who have children with anxiety in elementary schools in Iceland. The 

participants were chosen through purposive sampling. One individual 

interview was conducted with each of the participants and the interviews 

thematically analysed. The overall theme of the study was “good knowledge is 

the best prevention”. The experience of the participants was that they and their 

children were ill-informed about anxiety, its symptoms and solutions and 

agreed that education regarding anxiety for children, parents and teachers had 

to be improved. For most of the children, their symptoms of anxiety had 

disturbed them for a long time, and impacted them both in and out of school, 

before their parents identified anxiety as the causal factor of their discomfort. 

All participants were searching for solutions for their children but found it 

difficult to identify available resources. The waiting time for psychotherapy 

was often long and the particpants agreed that the waiting time needed to be 

shortened and access improved. The participants who received timely and 

satisfactory services had a positive experience of the system, but the majority 

found the system to be complicated and it difficult to find the necessary 

resources. A comprehensive and purposeful education regarding anxiety for 

parents, children and teachers may play an important role in preventing anxiety 

in becoming restricting and disrupting for children. Knowledge of the 

symptoms of anxiety and available resources may minimise its effects in the 

long run. Nurses responsible for infant care and the health care of 

schoolchildren are in a key position to provide professional guidance on 

anxiety.  

 

Key words: Anxiety, elementary school children, parents, school society, 

school health care.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vetrarundur í Múmíndal 

  

Múmínsnáðinn settist í garðstólinn og spurði: „Hvenær kemur 

hún?“ 

„Á hverri stundu,“ svaraði Tikka-tú. „En þú þarft ekki að vera 

neitt smeykur.“ 

„Ég er ekkert hræddur við ísdrottninguna,“ sagði múmínsnáðinn. 

„Það eru hinir sem ég er hræddur við – þessir sem ég þekki ekki. 

Til dæmis er ég hræddur við þann sem býr undir eldhússkápnum 

og þá sem eru innan um baðsloppana okkar. Og morrann sem 

horfir bara á mann og segir ekki orð.“  

(Tove Jansson, 1957/2003). 
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Inngangur og fræðilegur bakgrunnur 

Í kaflanum verður fjallað um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar og reynt að 

varpa ljósi á þann þekkingargrunn sem til er um viðfangsefnið. Viðfangsefni 

rannsóknarinnar er upplifun foreldra grunnskólabarna með kvíða af 

skólasamfélaginu og heilsuvernd skólabarna. Markmiðið er að dýpka skilning 

á viðfangsefninu og reyna þannig að bæta þá þjónustu sem veitt er börnum með 

kvíða og foreldrum þeirra. Notuð er fyrirbærafræðileg rannsóknaraðferð og 

stuðst við aðferð Vancouver-skólans. Þátttakendur voru 11 mæður 

grunnskólabarna með kvíða. Með rannsókninni er reynt að svara 

rannsóknarspurningunni: Hver er reynsla foreldra grunnskólabarna með kvíða 

af skólasamfélaginu og heilsuvernd skólabarna? 

Kvíði barna 

Kvíði er lífeðlisfræðilegt og eðlilegt viðbragð sem hjálpar einstaklingum í 

hættulegum aðstæðum og undirbýr þá fyrir áskoranir (American Psychiatric 

Association, 2017a; Bagnell, 2011; Sóley Dröfn Davíðsdóttir, 2014). Þó að 

kvíði sé eðlilegt viðbragð getur hann orðið hamlandi og truflað líf barna og 

fjölskyldna þeirra (Jóhanna Kristín Jónsdóttir, 2010). Hræðsla, kvíði, leiði 

og/eða pirringur hjá börnum og unglingum eru eðlilegar og heilbrigðar 

tilfinningar meðan þau eru að þroskast og stækka. Hins vegar er talað um 

röskun þegar þessar tilfinningar standa yfir í langan tíma, verða truflandi fyrir 

barnið og virkni þess í daglegu lífi, skóla, fjölskyldulífi eða félagslífi 

(American Psychiatric Association, 2017a; World Health Organization, 2018).  

Orsakir kvíðaraskana eru ekki að fullu ljósar en þó er talið að kvíðaraskanir 

geti gengið í ættir og bendir það til þess að erfðir og umhverfi geti haft áhrif á 

myndun kvíða hjá einstaklingum (American Psychiatric Association, 2017a; 

Donovan, Holmes, Farell og Hearn, 2017). Einnig er talið að sálfræðilegir 

þættir og þroski geti haft áhrif (American Psychiatric Association, 2017a).  

Þeir þættir sem helst eru taldir geta orsakað kvíða eða viðhaldið honum eru 

erfðir, neikvæður hugsunarháttur, forðunarhegðun, viðbrögð foreldra við 

kvíðaeinkennum, streituvaldar og foreldrar sem fyrirmyndir (Donovan, 

Holmes, Farell og Hearn, 2017; Rapee, Wignall, Spence, Gobham og 

Lyneham, 2016). Auk þess hefur aldur, persónuleiki og bjargráð barna áhrif á 

hvernig þau bregðast við kvíða (Lee, 2017a).  
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Mismunandi er hvaða einkennum kvíðnir einstaklingar finna fyrir en kvíði 

er talsvert líkamlegur í eðli sínu og telja einstaklingar sig oft vera að kljást við 

alvarlega líkamlega kvilla frekar en kvíðatengd einkenni. Dæmi um einkenni 

kvíða eru maga- og höfuðverkur, hegðunar- og skapsveiflur, svefntruflanir, 

einbeitingaskortur, þreyta, vöðvaspenna, ör hjartsláttur, brjóstverkur, 

sjóntruflanir og doði (Sóley Dröfn Davíðsdóttir, 2014; Lee, 2017b).  

Kvíði er algengur meðal barna og unglinga og eru merki um að hann hafi 

vaxið um allan heim á síðustu áratugum. Í nýlegri alþjóðlegri yfirgreiningu (e. 

meta-analysis) um algengi geðraskana meðal barna og unglinga í 41 rannsókn 

í 27 löndum kemur fram að algengi kvíðaraskana er að meðaltali 6,5% en 

algengi geðraskana almennt um 13,4%. Út frá þessum rannsóknum álykta 

höfundar að um 117 milljónir barna og unglinga í heiminum glími við 

kvíðaraskanir í dag (Polanczyk, Salum, Sugava, Caye og Rohde, 2015). Sömu 

sögu er að segja um Ísland og eru tölur um algengi kvíðaraskana hér á landi 

jafnvel hærri en alþjóðameðaltöl gefa til kynna. Rannsóknir og greining leggja 

árlega fyrir rannsóknina Ungt fólk fyrir alla nemendur í 8., 9. og 10. bekk hér 

á landi. Út frá þessum rannsóknum má sjá að algengi kvíða meðal drengja var 

2,2% árið 2006, 2,1% árið 2012 og 3,5% árið 2016. Kvíði meðal stúlkna 

reynist vera 8,2% árið 2006, 7,7% árið 2012 og 16,8% árið 2016. Þessar 

niðurstöður sýna að mikil aukning hefur orðið á kvíða meðal unglinga á Íslandi 

nú síðustu ár (Rannsóknir og greining, 2016).  

Mikilvægt er að bregðast við þessum aukna kvíða meðal barna og unglinga 

því ómeðhöndlaður kvíði hjá börnum getur leitt til þess að þau þrói með sér 

þunglyndi og aðra alvarlega geðsjúkdóma. Auk þess sem hann getur haft áhrif 

á þroska, námsárangur og möguleika á að lifa fullnægjandi og árangursríku lífi 

(Beesdo, Knappe og Pine, 2009; World Health Organization, 2018; Bagnell, 

2011; Sóley Dröfn Davíðsdóttir, 2014). 

Kvíðaraskanir 

Margar gerðir kvíðaraskana eru til. Hér á eftir verður fjallað um nokkrar 

algengar tegundir þeirra.  

Almennn kvíðaröskun 

Almenn kvíðaröskun einkennist af viðvarandi og miklum áhyggjum sem hafa 

áhrif á daglegt líf viðkomandi einstaklinga. Almennri kvíðaröskun fylgja oft 

líkamleg einkenni eins og eirðarleysi, þreyta, einbeitingarskortur, pirringur, 

vöðvaspenna og svefntruflanir. Áhyggjurnar snúast oft um daglega hluti eins 

og vinnu og heilsu fjölskyldunnar (American Psychiatric Association, 2017a). 

Almenn kvíðaröskun getur komið fram hjá börnum og unglingum. Áhyggjur 
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þeirra eru meiri en eðlilegt þykir eða þá að þau búast við hinu versta þrátt fyrir 

að ekki sé ástæða til. Einstaklingar eru greindir með almenna kvíðaröskun ef 

þeir eiga erfitt með að stjórna eigin áhyggjum í meira en 6 mánuði (Bagnell, 

2011). 

Einstaklingur með almenna kvíðaröskun getur haft miklar áhyggjur af eigin 

frammistöðu og getur það valdið kvíða fyrir prófum og verkefnavinnu. Börn 

með almenna kvíðaröskun forðast oft aðstæður sem þau telja sig ekki ráða við 

eða leita eftir vissu hjá öðrum um að ekkert slæmt muni henda þau. Þetta getur 

aukið kvíðann og dregið úr ánægju og truflað daglegt líf þeirra (Bagnell, 2011).  

Aðskilnaðarkvíði 

Aðskilnaðarkvíði er algengasta kvíðaröskunin hjá börnum á skólaaldri 

(Bagnell, 2011). Aðskilnaðarkvíði er eðlilegur þáttur í þroska ungbarna og 

endar yfirleitt við tveggja ára aldur, þegar börnin fara að skilja að foreldrarnir 

koma aftur þó að þeir fari úr augsýn (Bagnell, 2011; Rapee o.fl., 2016). 

Einstaklingar geta fundið fyrir líkamlegum einkennum þegar aðskilnaður er 

yfirvofandi eða fá höfuðverk, ógleði og uppköst (Bagnell, 2011). Líkamleg 

einkenni streitu byrja oft í æsku en geta fylgt einstaklingunum fram á 

fullorðinsár. Einstaklingar með aðskilnaðarkvíða hræðast mjög eða eru kvíðnir 

yfir aðskilnaði við þá sem þeir eru háðir. Tilfinningin er meiri en eðlilegt þykir 

miðað við aldur og þroska og þarf að hafa staðið yfir í a.m.k. 4 vikur hjá 

börnum og 6 mánuði hjá fullorðnum ásamt því að hafa áhrif á virkni þeirra 

(American Psychiatric Association, 2017a; Bagnell, 2011). 

Einstaklingar með aðskilnaðarkvíða hafa viðvarandi áhyggjur yfir því að 

missa þá sem eru þeim kærkomnir. Þeir eru tregir til, neita að fara út, vilja ekki 

fara úr augsýn foreldra sinna, vilja ekki sofa annars staðar en heima hjá sér, fá 

martraðir um aðskilnaðinn, vilja ekki sofna einir og forðast skóla (American 

Psychiatric Association, 2017a; Bagnell, 2011).  

Félagskvíði 

Félagskvíði er algengasta kvíðaröskunin meðal unglinga (Bagnell, 2011). 

Einstaklingar með félagskvíða hafa áhyggjur af því að verða sér til skammar, 

verða niðurlægðir, verða hafnað eða að litið verði niður á þá í félagslegum 

samskiptum. Einstaklingar með félagskvíða reyna að forðast aðstæður sem 

valda þeim kvíða eða eru með mikinn kvíða í aðstæðunum. Algengt er að 

einstaklingarnir séu hræddir við að tala opinberlega, hitta nýtt fólk eða borða 

og drekka á almannafæri. Ef hræðslan og kvíðinn truflar daglegt líf og varir 

lengur en í 6 mánuði er talað um félagskvíða (American Psychiatric 

Association, 2017a). 
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Alvarlegur félagskvíði getur valdið því að einstaklingar einangra sig, fara 

lítið út, hafa ekki samband við vini og mæta ekki í skólann (Bagnell, 2011).  

Ofsakvíði 

Einstaklingar upplifa ofsakvíða skyndilega án fyrirvara, fá kvíðakast og hafa 

miklar áhyggjur. Helstu einkenni eru hraður hjartsláttur, sviti, skjálfti, 

andþyngsli, köfnunartilfinning, þyngsli yfir bringu, svimi, hita- eða 

kuldatilfinning, náladofi, ofskynjanir, hræðsla við að missa stjórnina og 

hræðsla við að deyja. Einkennin líkjast oft einkennum hjartaáfalls eða annarra 

lífshættulegra sjúkdóma og leitar fólk því oft á bráðamóttöku við slíkt kast. 

Ofsakvíði getur oft fylgt öðrum geðröskunum eins og þunglyndi (American 

Psychiatric Association, 2017a).  

Ofsakvíði byrjar yfirleitt á unglingsárunum en getur einnig komið fram hjá 

börnum. Ofsakvíði getur tengst öðrum kvíðaröskunum eða miklu álagi. 

Einstaklingarnir hræðast það að kastið endurtaki sig, sérstaklega ef aðrir eru 

viðstaddir eða í aðstæðum þar sem ekki er hjálp að fá. Unglingar með 

ofsakvíða hætta oft allri tómstundariðju, neita að fara eitthvað án foreldra sinna 

og hætta að mæta í skólann (Bagnell, 2011).  

Þráhyggja- og árátta 

Þráhyggja og árátta er ein gerð kvíðaraskana þar sem einstaklingar hafa 

endurteknar og óvelkomnar hugsanir, hugmyndir, tilfinningar eða hvatir 

(American Psychiatric Association, 2017a). Þessar hugsanir, hvatir og ímyndir 

valda miklum kvíða hjá einstaklingum og truflar daglegt líf þeirra, bæði virkni 

þeirra og félagslíf (American Psychiatric Association, 2017a; Bagnell, 2011).  

Þráhyggja er þegar óboðnar og áleitar hugsanir verða, algengast er að þær 

snúist um sjúkdóma, smit, mengun, ofbeldi, trúarbrögð, kynóra og hættur. 

Árátta er hins vegar síendurtekið atferli til að reyna að draga úr kvíðanum. 

Dæmi um áráttu er endurtekinn handþvottur og þörf fyrir að athuga hluti aftur 

og aftur. Börn með áráttu- og þráhyggju hafa yfirleitt lélega innsýn í sinn 

sjúkdóm og átta sig oft ekki á hversu óraunhæfar hugsanirnar eða hegðunin er. 

Þeim finnst erfitt að vera í skóla, finna fyrir einbeitingaskorti, finnst erfitt að 

fara af heimilum sínum og klæða sig og borða minna en þau þurfa. Þessi röskun 

getur haft mikil neikvæð áhrif á fjölskyldur (Bagnell, 2011). 

Áfallasteituröskun 

Talið er að einn af hverjum ellefu einstaklingum upplifi áfallastreituröskun 

einhvern tímann á lífsleiðinni. Áfallastreituröskun er geðröskun sem 

einstaklingar geta fengið ef þeir upplifa eða verða vitni að áfalli eins og 
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náttúruhamförum, alvarlegu slysi, stríði, nauðgun eða öðrum ofbeldisfullum 

árásum. Allir geta upplifað áfallastreituröskun óháð kyni og aldri. 

Einstaklingar með áfallastreituröskun hafa ákafar, truflandi hugsanir og 

tilfinningar tengdar upplifun þeirra löngu eftir áfallið. Þeir endurupplifa áfallið, 

fá martraðir, finna fyrir leiða, hræðslu eða reiði, og geta orðið háðir öðrum. 

Einstaklingar með áfallastreituröskun forðast oft aðstæður og fólk sem minnir 

þá á áfallið og geta verið með ýkt viðbrögð við hávaða og óvæntri snertingu 

(American Psychiatric Association, 2017b). 

Meðferð við kvíða 

Börn með kvíða eru eins og fangar hans, þau reyna allt til að forðast 

ógnvekjandi aðstæður og eru dugleg að spyrja spurninga tengdar kvíðanum, 

þrátt fyrir svörin veiti þeim litla huggun. Foreldrar og forráðamenn reyna allt 

til að draga úr vanlíðan barnsins með því að hughreysta það og sannfæra um 

að allt sé í góðu lagi. Það ber þó oftast lítinn árangur og kvíðinn heldur áfram 

að trufla barnið. Ef ekki gengur fyrir foreldra að aðstoða barnið með kvíðann 

er mikilvægt að þeir leiti stuðnings og ráðgjafar hjá sérfræðingi (Huebner, 

2006). Foreldrar vilja hjálpa börnum sínum með kvíðann en vita oft ekki 

hvernig þeir eiga að fara að því (Rapee o.fl., 2016; Huebner, 2006). Það veldur 

vonbrigðum hjá foreldrum ef ekkert virðist skila árangri af því sem reynt er til 

að barninu líði betur. Stundum geta þau ráð sem foreldrar grípa til jafnvel aukið 

vandann til lengri tíma og fjölskyldur þjást oft lengi áður en þær uppgötva að 

eitthvað er hægt að gera til að draga úr vandanum (Rapee o.fl. 2016).  

Meðferð kvíðaraskana hjá börnum og unglingum hefur verið mikið 

rannsökuð. Nálgun í slíkri meðferð getur verið bæði sértæk eða ósértæk. 

Sértæk nálgun er viðurkennd meðferð sem byggir á samtalsmeðferð, hugrænni 

atferlismeðferð og meðferð með lyfjum. Ósértæk meðferð eru aðferðir sem 

draga úr streitu, auka ánægju og vellíðan til dæmis með góðum svefni, hollu 

mataræði, reglulegri hreyfingu, rútínu og félagslegum stuðningi (Bagnell, 

2011).  

Hugræn atferlismeðferð er árangursrík meðferð við kvíða. Kvíðinn er 

meðhöndlaður á mismunandi hátt eftir því hvers eðlis hann er. Mikil áhersla er 

lögð á að fræða einstaklingana um vandann og kenna þeim hvað þeir geta gert 

til að hafa áhrif á eigin líðan (Sóley Dröfn Davíðsdóttir, 2014). Mælt er með 

að reyna fyrst hugræna atferlismeðferð ef hægt er áður en frekari meðferðir eru 

reyndar. Margar tegundir hugrænna atferlismeðferða eru í boði og ýmsar 

bækur til sem byggja á henni. Oftast er unnið bæði með börnin og foreldra 

þeirra til að aðstoða þau við að skilja betur kvíðann og hjálpa þeim að vinna á 

honum. Meðferðin gengur út á að átta sig á einkennum, breyta hugsunum og 

leysa vandamál (Bagnell, 2011). Heimaverkefni eru oft einn af mikilvægustu 

þáttum í hugrænni atferlismeðferð (Stallard, 2002). 
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Í hugrænni atferlismeðferð er áherslan lögð á tengsl milli hugsana, 

tilfinninga og hegðunar. Sýnt hefur verið fram á jákvæðan árangur af hugrænni 

atferlismeðferð við meðferð algengra geðrænna kvilla hjá börnum. Meðferðin 

er hagnýt, færnimiðuð nálgun til að læra nýjar leiðir í hugsun og hegðun. Helsti 

tilgangur hennar er að auka sjálfsvitund, efla sjálfsskilning og bæta sjálfstjórn 

með því að styrkja uppbyggilega færni í hegðun og hugrænni úrvinnslu. 

Einstaklingum er hjálpað að finna óraunhæfar hugsanir og hugmyndir sem 

einkennast af neikvæðni, hlutdrægni og sjálfsgagnrýni og þeim skipt út fyrir 

jákvæðari, réttsýnni og gagnlegri hugsanir sem viðurkenna styrkleika og 

árangur. Skilningur einstaklinga á eðli og ástæðum óþægilegra tilfinninga er 

aukinn og þeim skipt út fyrir hjálplegri tilfinningar. Með nýrri færni í hugsun 

og hegðun verður auðveldara fyrir einstaklinga að takast á við framandi og 

erfiðar aðstæður á árangursríkan hátt. Niðurstöður stýrðra tilrauna benda til 

þess að hugræn atferlismeðferð sé árangursríkari en engin íhlutun (Stallard, 

2002). Einnig sýna niðurstöður samanburðarrannsóknar marktækt betri 

árangur af hugrænni atferlismeðferð en stuðningsmeðferð meðal barna (Silk 

o.fl., 2016). 

Ýmis vandamál geta þó komið upp í hugrænni atferlismeðferð hjá börnum 

og unglingum, m.a. að þau vilji ekki tjá sig, tregða gagnvart meðferð, 

erfiðleikar í fjölskyldum, heimaverkefnin ekki unnin o.fl. Börn og unglingar 

vilja oft skjótan árangur og eru ekki alltaf til í að taka sér fyrir hendur vinnu til 

lengri tíma. Í hugrænni atferlismeðferð hjá börnum er yfirleitt gert ráð fyrir 12-

16 viðtölum en klínísk reynsla sýnir að meðferðin er oft mun styttri. Hægt er 

að sjá marktæka breytingu eftir sex eða jafnvel færri viðtöl (Stallard, 2002).  

Eitt meðferðarúrræði fyrir börn með kvíða sem byggir á hugrænni 

atferlismeðferð nefnist Cool Kids eða Klókir krakkar. Þetta er klínískt 

meðferðarúrræði sem þróað var við Marcquarie-háskólann í Sidney í Ástralíu. 

Meðferðin gengur út á að hjálpa börnum við að ná stjórn á kvíðanum og njóta 

góðs af hjálplegum áhrifum hans en losna undan neikvæðum áhrifum of mikils 

kvíða. Þetta eru hópnámskeið þar sem foreldrar og börn eru frædd um kvíða 

og hvernig takast eigi á við kvíða og byggir mikið á verkefnavinnu. 

Samantektarrannsókn þar sem skoðaðar voru niðurstöður 16 rannsókna á 

hugrænni atferlismeðferð sýna jákvæð áhrif á börn sem fara í gegnum Klókir 

krakkar meðferðina samanborið við samanburðarhóp bæði hvað varðar 

upplifun barna og forelda. Niðurstöðurnar bentu einnig til jákvæðari hugsana 

hjá börnunum sem fóru á námskeiðið (Mychailyszyn, 2017).  

Önnur árangursrík meðferð við kvíða barna sem byggir á hugrænni 

atferlismeðferð er foreldrastýrð hugræn atferlismeðferð sem byggir á fjórum 

viðtölum og fjórum símtölum, eingöngu við foreldra (Thirlwall o.fl., 2013).  

Hugræn atferlismeðferð dugar mörgun börnum til að vinna bug á kvíðanum 

og þau þurfa þá ekki frekari meðferð. Önnur börn ná ekki að nýta sér hugrænu 

atferlismeðferðina til að draga úr kvíðanum án þess að notast einnig við lyf. 

Ýmis lyf virka vel til að draga úr kvíðaeinkennum hjá börnum en það er 
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einstaklingsbundið hvað hentar hverju barni og þarf stundum að prófa nokkrar 

gerðir og gefa þeim tíma til að virka. Æskilegt er að notast við hugræna 

atferlismeðferð samhliða lyfjagjöf og reyna að trappa út lyfin innan árs ef vel 

gengur. Besti árangur við að meðhöndla kvíðaraskanir er þegar bæði börnin og 

foreldrarnir eru fræddir um kvíðaraskanir og þegar góð meðferðaráætlun er 

gerð (Bagnell, 2011). 

Þegar horft er til ósértækra meðferða við kvíða eru það aðferðir sem stuðla 

að góðum svefni, hollu mataræði, reglulegri hreyfingu, rútínu og félagslegum 

stuðningi sem gefið hafa besta raun. Þannig hefur yfirgreining á 25 

rannsóknum leitt í ljós að íhlutun í formi aukinnar hreyfingar hefur jákvæð 

áhrif og eykur markvisst sjálfsmynd barna og unglinga (Liu, Wu og Ming, 

2015). Kerfisbundin samantekt á rannsóknum á svefni skólabarna bendir 

einnig til að lengri svefn hafi jákvæð áhrif á tilfinningalegt jafnvægi, lífsgæði 

og vellíðan barna (Chaput o.fl., 2016). 

Foreldrar 

Einstaklingar eru skilgreindir sem börn til 18 ára aldurs. Fyrir þann aldur fara 

aðrir með forsjá þeirra. Sá aðili sem fer með forsjá barns ber ábyrgð á velferð 

þess. Yfirleitt fara foreldrar með forsjá barna sinna en einnig geta aðrir farið 

með forsjánna (Umboðsmaður barna, 2014; Barnalög nr. 76/2003; 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna nr. 18/1992). Foreldrum ber að vernda 

börn sín og sýna þeim umhyggju og virðingu og gæta þess að allar ákvarðanir 

sem þeir taka fyrir hönd barna sinna séu í samræmi við það sem viðkomandi 

barni er fyrir bestu (Umboðsmaður barna, 2014). Þeir skulu hafa samráð við 

barn sitt um málefni sem varðar þau eftir því sem aldur og þroski gefur tilefni 

til og skal afstaða barns fá aukið vægi eftir því sem barnið eldist og þroskast 

(Barnalög nr. 76/2003). 

Skv. barnalögum nr. 76/2003 ber foreldrum að stuðla eftir mætti að því að 

barn þeirra fái menntun og starfsþjálfun í samræmi við hæfileika þess og 

áhugamál. Fram kemur í grunnskólalögum nr. 91/2008 að foreldrar beri ábyrgð 

á námi barna sinna og beri að fylgjast með námsframvindu þeirra í samvinnu 

við þau og kennara þeirra. Foreldrar skólaskyldra barna bera ábyrgð á að þau 

sæki skóla og mæti úthvíld í skólann og fylgi skólareglum.  

Foreldrar spila stórt hlutverk í skólastarfi. Rannsóknir sýna að þátttaka 

foreldra í námi barna getur aukið áhuga þeirra á námi, námsárangur og vellíðan 

og er því gott samstarf foreldra og skóla talið vera mikilvægt (Oostdam og 

Hooge, 2013, Embætti landlæknis, 2014). Foreldrar eru betur upplýstir og 

gagnrýnni en áður og þannig með sterkari skoðanir á skólastarfinu. Þeir eru í 

meiri tengslum við kennara þegar vandamál koma upp eða ef þeir eru ekki 

ánægðir með eitthvað hjá barninu tengt skólanum. Þetta getur stundum haft 
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neikvæð áhrif, sérstaklega ef tilfinningar foreldra stangast á við faglegt álit 

kennarans (Oostdam og Hooge, 2013). 

Að eiga barn með kvíða getur verið mjög flókið. Börn með kvíða geta verið 

mjög erfið, tilfinningalega mjög krefjandi og þurftafrek á tíma foreldra sinna 

(Rapee o.fl., 2016). Foreldrar hafa oft ekki þekkingu á kvíða, einkennum hans 

og bjargráðum. Aðstoða þarf foreldra með leiðir til að þeir geti sem best 

aðstoðað barn sitt ef kvíðinn verður truflandi og hamlandi fyrir barnið. Kvíði 

getur erfst og því er mikilvægt að foreldrar vinni í sínum kvíða til að vera vel 

í stakk búnir til að aðstoða og leiðbeina sínu barni. Mikilvægt er að gefa 

börnum verkfæri til að takast á við kvíðann (Huebner, 2006). Parental attitudes, 

beliefs and understanding of anxiety (PABUA) er mælitæki sem metur 

hugmyndir foreldra um kvíða barna, getu þeirra til að höndla kvíða barna og 

hjálpa þeim að stjórna kvíðaeinkennum ásamt því að meta skilning þeirra á 

aðferðum til að bregðast við kvíða barna. Rannsókn var gerð til að mæla 

viðhorf foreldra og hugmyndir um kvíða með PABUA mælitækinu. Mælitækið 

þykir gott og hentar vel til að meta og leiðbeina foreldrum til að takast á við 

kvíða barna (Wolka o.fl., 2016). 

Foreldrar hafa áhrif á kvíðaeinkenni barna sinna. Komið hefur í ljós að kvíði 

mæðra á meðgöngu, ofverndun og áhyggjur foreldra stuðla að auknum kvíða. 

Því er mikilvægt að skoða bæði áhrifaþætti frá móður og föður í þróun 

kvíðaeinkenna hjá börnum (Pereira, Barros, Mendonc og Muris, 2014). 

Uppeldisaðferðir eru einn af þessum mikilvægu þáttum sem ber að horfa til. 

Sýnt hefur verið fram á að skortur á viðurkenningu frá foreldrum eykur kvíða 

hjá börnum, sérstaklega aðskilnaðarkvíða, félagskvíða og kvíða gagnvart 

skóla. Enn fremur hefur verið sýnt fram á að börn sem upplifa foreldra sína 

stjórnsama og með strangar reglur eru marktækt kvíðnari en börn sem upplifa 

að foreldrar þeirra hvetji þau til sjálfstæðis en samt með reglum og stjórn 

(Yaffe; 2018).  

Skólinn 

Í grunnskólalögum kemur fram að öllum börnum á aldrinum 6-16 ára er að 

jafnaði skylt að sækja grunnskóla. Grunnskólinn á að leitast við að haga 

störfum sínum í sem fyllstu samræmi við stöðu og þarfir nemenda og stuðla að 

alhliða þroska, velferð og menntun hvers og eins í samvinnu við heimilin 

(Grunnskólalög nr. 91/2008).  

Í aðalnámsskrá grunnskóla (2011) kemur fram að kennarar gegna 

lykilhlutverki í öllu skólastarfi. Þeir leitast við að skapa góðan skólabrag, 

réttlátar vinnureglur og hvetjandi námsumhverfi. Þeir leiðbeina börnum og 

ungmennum í námi og hvetja til þess að nemendur tileinki sér heilbrigða 

lífshætti.  



9 

Heilbrigði byggir á andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan sem aftur 

ræðst af flóknu samspili einstaklings, aðstæðna og umhverfis. Skólastarfið í 

heild sinni þarf að efla heilbrigði og stuðla markvisst að velferð og vellíðan 

nemenda. Skapa þarf heilsueflandi umhverfi þar sem markvisst er hlúð að 

þroska og heilbrigði frá ýmsum hliðum. Helstu þættir heilbrigðis eru jákvæð 

sjálfsmynd, hreyfing, næring, hvíld, andleg vellíðan, góð samskipti, öryggi, 

hreinlæti, kynheilbrigði og skilningur á eigin tilfinningum og annarra. Heilsa 

er skilgreind sem líkamleg, andleg og félagsleg velferð. Nemendur verða að 

gera sér grein fyrir að heilbrigt líferni er undirstaða góðrar heilsu (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011). Skólastjórnendur, kennarar og aðrir sem vinna með börnum 

í skólum þurfa að þekkja heilsutengdar forvarnir og nota áreiðanlegar 

upplýsingar um þætti sem hafa áhrif á heilbrigði. Vinna þarf með foreldrum, 

heilsugæslunni og aðilum úr nærumhverfinu til að góður árangur náist 

(Mennta- og menningamálaráðuneyti, 2013). 

Rannsakað hefur verið hvort íhlutun í skólum hafi áhrif til að draga úr kvíða 

meðal nemenda. Ein slík íhlutun er EMOTION (“Coping kids” managing 

anxiety and depression) sem er stuðningsmeðferð fyrir börn með kvíða eða 

þunglyndi. Rannsókn var gerð til að skoða árangur hennar í skólum. 

Þátttakendur voru 22 börn, 9-10 ára, og foreldrar þeirra. Niðurstöður sýndu 

mikla ánægju meðal nemenda, foreldra og meðferðaraðila. Flestir töldu sig 

hafa lært mikið og ættu auðveldara með að takast á við tilfinningar sínar 

(Martinson, Kendall, Stark og Neumer, 2016). Vinir alla ævi (e. Friends for 

life) er annað dæmi um forvarnaríhlutun sem notuð er í skólum til að koma í 

veg fyrir kvíða og þunglyndi hjá nemendum. Rannsókn var gerð til að kanna 

áhrif íhlutunnar hjá 8 til 11 ára börnum. Börnunum var skipt í íhlutunarhóp eða 

samanburðarhóp og sáu kennarar um íhlutunina. Rannsóknin sýndi jákvæð 

áhrif íhlutunar á nemendur með þunglyndiseinkenni og hún dró úr 

kvíðaeinkennum hjá börnum þar sem kennarinn fylgdi íhlutuninni eftir (Ahlen, 

Hursti, Tanner, Tokay og Ghaderi, 2018).  

Fleiri rannsóknir hafa sýnt jákvæða reynslu af Vinir alla ævi námskeiðinu í 

skólum. Það er talið gott þegar kenna á börnum mikilvæga færni, að þekkja 

eigin tilfinningar og takast á við þær. Einnig hefur það sýnt fram á jákvæð áhrif 

á einkenni kvíða (Skryabina o.fl., 2016).  

Heilsuvernd skólabarna 

Í grunnskólalögum nr. 41/2008 er fjallað um skólaheilsugæslu. 

Skólaheilsugæslan fer eftir lögum sem gilda um heilbrigðisþjónustu. Skipulag 

og fyrirkomulag er í samráði við skólanefnd og skólastjóra. Skólastjórar eiga 

að gæta þess að nemendur njóti skólaheilsugæslu í skólum í samræmi við þá 

tilhögun sem ákveðin hefur verið skv. lögum. 
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Á Íslandi starfa skólahjúkrunarfræðingar í öllum grunnskólum landsins. 

Markmið heilsuverndar skólabarna er að efla heilbrigði nemenda og stuðla að 

vellíðan þeirra. Störf skólahjúkrunarfræðinga eru m.a. heilbrigðisfræðsla, 

heilsuefling, ónæmisaðgerðir, skimanir og umönnun barna með langvinnan 

heilsuvanda. Skólahjúkrunarfræðingar vinna í nánu samstarfi með 

foreldrum/forráðamönnum, skólastjórnendum, kennurum og öðrum sem koma 

að málefnum nemenda og hafa velferð nemenda að leiðarljósi (Embætti 

landlæknis, 2016). Góð samvinna milli fagstétta sem vinna í grunnskólum er 

mikilvæg þegar kemur að því að vinna með börn og hlúa að þeirra heilbrigði 

og líðan (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2010). Litið er á 

skólahjúkrunarfræðinga sem sérfræðinga um heilbrigði og geta þeir haft mikil 

og jákvæð áhrif áhrif (Brandt, 2002; Leier, Cureton og Canham, 2003). 

Rannsóknir sýna að kennarar eru ánægðir með stuðning hjúkrunarfræðinga 

innan skólans og telja störf þeirra tengd heilsutengdum þáttum nemenda 

mikilvæg (Biag, Srivastava, Landau og Rodriquez, 2015; Hill og Hollis, 2012; 

Leier, Cureton og Canham, 2003).  

Rannsóknir sýna að heilbrigðisþarfir nemenda hafa breyst og störf 

skólahjúkrunarfræðinga aukist mikið á undanförnum árum. Áherslan í starfi 

þeirra er orðin meiri á eftirlit, umsjón með börnum með langvinn veikindi, 

umsjón vegna bráðatilvika, mat á hegðunarvandamálum, heilbrigðisfræðslu og 

margt annað. Þó er aðalhlutverkið óbreytt og það er að halda nemendum 

heilbrigðum (Holmes og Sheetz, 2016). Skólahjúkrunarfræðingar eru í 

lykilstöðu til að gæta að velferð barna og ungmenna, hvetja þau til heilbrigðra 

lífshátta, sinna forvörnum og bregðast við með íhlutun ef vandamál eru til 

staðar (Olowokere og Okanlawon, 2014; Martinson, Kendall, Stark og 

Neumer, 2016).  

Kvíði er ein algengasta geðröskunin meðal barna. Þar sem börn hafa 

tilhneigingu til að hafa líkamleg einkenni með kvíðanum leita mörg þeirra til 

skólahjúkrunarfræðinga. Kvíði er því eitt af algengari viðfangsefnum sem 

skólahjúkrunarfræðingar sinna. Þeir eru í kjöraðstæðum til að grípa fljótt inn í 

aðstæður, draga úr kvíðanum og hafa þannig jákvæð áhrif á heilsu barnanna 

(Drake, Stewart, Muggeo og Ginsburg, 2015; Muggeo og Ginsburg, 2018). 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Muggeo og Ginsburg nota 

hjúkrunarfræðingar ekki skimunar- né íhlutunartæki til að greina og vinna með 

kvíða nemenda en vilja auka hæfni sína til þess. Niðurstöðurnar sýndu einnig 

að hjúkrunarfræðingar eru góðir í að greina kvíða en hafa ekki alltaf þjálfunina 

til að vinna með hann (Muggeo og Ginsburg, 2018).  

Lykilhugtök: 

Kvíði, grunnskólabörn, foreldrar, skólasamfélag, heilsuvernd skólabarna. 
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Aðferðafræði 

Í kaflanum er fjallað um rannsóknaraðferðina, sem er eigindleg aðferðarfræði 

með fyrirbærafræðilegri nálgun Vancouver-skólans. Í upphafi er fjallað um 

ástæður þess að þessi aðferðarfræði varð fyrir valinu við gerð rannsóknarinnar. 

Ræddir verða þeir þættir sem einkenna skólann og farið yfir rannsóknarferlið 

sem byggir á 12 meginþrepum. Fjallað er um siðfræði rannsókna og réttmæti 

og áreiðanleika í eigindlegum rannsóknum. Í lok kaflans er svo stutt samantekt. 

Fyrirbærafræði 

Fyrirbærafræði er með áhrifamestu heimspekistefnum 20. aldarinnar (Jóhann 

Helgi Heiðdal, 2011; Zahavi, 2008). Fyrirbærafræði er í stórum dráttum 

heimspekileg greining á birtingarmáta hluta og þar af leiðandi sem yfirveguð 

rannsókn á þeim formgerðum skilningsins sem gefa hlutunum kost á að birtast 

sem það sem þeir eru (Zahavi, 2008). Upphafsmaður fyrirbærafræðinnar var 

Edmund Husserl (1859-1938) (Spiegelberg, 1960; Björn Þorsteinsson, 2009, 

Zahavi, 2008). Hann var skynsemis- og rökhyggjumaður og vann í marga 

áratugi við að móta hugmyndir sínar. Hann var afkastamikill í ræðu og riti og 

enn er verið að gefa út efni eftir hann. Bókin Rökfræðilegar rannsóknir er 

viðurkennt höfuðrit eftir Husserl og kom út um 1900. Í fræðum hans kemur 

fram að vitund okkar sé alltaf um eitthvað (Magee, 2002), reynslan sé upplifun 

einhvers af einhverju og upplifunin er hér og nú frá mörgum sjónarhornum 

(Zahavi, 1994).  

Hugmyndir Husserls voru um nýja leið til að hugsa um heimspeki. Frekar 

en að hugsa um heimspeki sem dulspeki og frumspeki gátu heimspekingar nú 

komist í tæri við raunverulega reynslu einstaklinga (Spiegelberg, 1960; 

Lichtman, 2010). Husserl trúði því að vísindin þyrftu heimspeki sem 

endurheimtir tenginguna við upplifun einstaklinga til að öðlast aukna þekkingu 

(Cohen og Omery, 1994). Hann talaði um aðferð til að lýsa fyrirbærum án 

túlkunar rannsakandans (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). Greiningar í anda 

hans hafa verið notaðar við ýmsum vandamálum tengdum geðsjúkdómum og 

rannsóknum á huganum. Husserl á marga lærisveina en frægastur þeirra er 

líklega Martin Heidegger (Björn Þorsteinsson, 2009; Ierna, Jacobs og 

Matterns, 2010; Zahavi, 2008). Paul Ricoeur (1913-2005) var annar lærisveinn 

Husserl og er oft talinn einn fremsti fyrirbærafræðingur samtímans. Hann 

tengdi saman fyrirbærafræði og túlkunarfræði og taldi hvoruga geta verið án 

hinnar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a).  

Fyrirbærafræði rannsókna er eigindleg aðferð þar sem áherslan er lögð á 

reynslu einstaklinga og lýsingu þeirra á henni (Lichtman, 2010). Í 

fyrirbærafræði er reynt að koma auga á þemu til að lýsa fyrirbærum eða reynslu 
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einstaklinga til að skilja merkingu þeirra (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). Til 

að svara rannsóknarspurningunni var notast við fyrirbærafræðilega 

rannsóknaraðferð. 

Vancouver-skólinn í fyrirbærafræði 

Við rannsóknina var unnið út frá Vancouver-skólanum í fyrirbærafræði. Við 

val á rannsóknaraðferð var litið til þess að Vancouver-skólanum er ætlað að 

auka skilning á fyrirbærum í þeim tilgangi að bæta mannlega þjónustu, t.d. 

heilbrigðisþjónustu og menntakerfi (Halldórsdóttir, 2000; Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013b) og þótti hann því henta vel rannsóknarefninu.  

Vancouver-skólinn byggir á því að hver einstaklingur sjái heiminn með 

sínum augum og sýn hans mótist af hans fyrri reynslu og túlkun hans á henni. 

Sýn hans hefur áhrif á hvernig hann upplifir heiminn og hvernig hann lifir sínu 

lífi. Litið er á þátttakendur sem meðrannsakendur og gagnasöfnun fer fram 

með samræðum. Aðferðin byggir á samtölum milli rannsakanda og 

einstaklinga sem hafa reynslu af ákveðnu fyrirbæri. Reynsla þeirra myndar svo 

heildstæða mynd af fyrirbærinu. Rannsakandinn þarf að vera opinn fyrir því 

sem þátttakandinn tjáir um fyrirbærið. Rannsóknarferlið í Vancouver-

skólanum byggir á sjö vitrænum meginþáttum sem fara hring eftir hring. 

Þættina má sjá á mynd 1, en þeir eru: Að vera kyrr, að ígrunda, að koma auga 

á, að velja, að túlka, að raða saman og að sannreyna (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013b).  

 

 
Mynd 1. Vitrænir meginþættir í rannsóknarferlinu í Vancouver-skólanum. 

1

Að vera 
kyrr

2

Að 
ígrunda

3

Að koma 
auga á 

4

Að velja

5

Að túlka

6

Að raða 
saman

7

Að sann-
reyna
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Rannsóknarferlið 

Rannsóknarferli Vancouver-skólans er sett fram í 12 meginþrepum, sjá töflu 1 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013b). Í þessum kafla er fjallað um hvert þrep 

rannsóknarferlisins. 

Þrep 1. Val á þátttakendum 

Tilgangs- eða markmiðsúrtak er þegar fjöldi þátttakanda er ekki ákveðinn 

fyrirfram heldur þeir valdir eftir því hvað best hentar markmiði 

rannsóknarinnar (Morse, 1991; Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). Þátttakendur í eigindlegum rannsóknum þurfa að hafa persónulega 

reynslu af því fyrirbæri sem rannsaka á (Morse, 1991; Katrín Blöndal og  

Sigríður Halldórsdóttir, 2013; Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 

2013). Misjafnt er hve marga þátttakendur þarf að ræða við í eigindlegum 

rannsóknum áður en mettun er náð (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b) en hún 

næst þegar rannsakandi hættir að heyra eitthvað nýtt um fyrirbærið sem hann 

er að rannsaka (Sigríður Halldórsdóttir, 2013c). Gagnagreining í eigindlegum 

rannsóknum hefst áður en gagnaöflun er lokið og bætt er við úrtakið eftir 

þörfum þar til mettuninni er náð (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 

2013).  

Þátttakendur eru oftast í kringum 5-15 eða sá fjöldi sem þarf til að 

rannsakandinn sé kominn með heildarmynd af fyrirbærinu (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013b). Vegna þessa er ekki vitað í byrjun hversu margir taka 

þátt né hversu lengi gagnasöfnun verður (Katrín Blöndal og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Innan Vancouver-skólans er mælt með að viðmælendur 

séu minnst fimm eða að minnsta kosti tíu samræður fari fram (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Of lítið úrtak í eigindlegum rannsóknum getur komið í veg fyrir að mettun 

náist og getur þannig dregið úr trúverðugleika rannsóknarinnar. Eins getur of 

stórt úrtak orðið til þess að rannsakandi nær ekki að greina rannsóknargögnin 

í dýpt sinni eða fangað margbreytileika þeirra. Fjöldi viðtala við hvern 

þátttakanda getur einnig haft áhrif (Sandelowski, 1995). Ein af helstu hættum 

fyrirbærafræðinnar er að hætta of snemma í gagnasöfnun og þá verður 

heildarmyndin ekki nógu skýr (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b).  

Í rannsókninni var notað tilgangsúrtak. Rannsakandi setti sig í samband við 

skólahjúkrunarfræðinga sem starfa á höfuðborgarsvæðinu og óskaði eftir 

aðstoð þeirra við að finna þátttakendur. Skólahjúkrunarfræðingarnir kynntu 

rannsóknina fyrir foreldrum og óskuðu eftir þátttöku þeirra í rannsókninni. Í 

kjölfarið hafði rannsakandi samband við þá sem vildu taka þátt í rannsókninni. 

Skilyrði fyrir þátttöku voru að þátttakendur væru foreldrar barna með kvíða 

sem gengu í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. Litið var á þátttakendur sem 
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meðrannsakendur rannsóknarinnar. Þátttakendur fengu sent rafrænt 

upplýsingabréf um rannsóknina. Í byrjun viðtalsins skrifuðu þátttakendur undir 

samþykkisblað fyrir þátttökunni. Eitt viðtal var tekið við hvern þátttakanda og 

voru þátttakendur 11 talsins. Eingöngu mæður þáðu boð um þátttöku en báðum 

foreldrum stóð til boða að taka þátt. Rannsakanda og meðrannsakanda fannst 

mettun náð með því að taka viðtöl við ellefu þátttakendur. 

Þrep 2. Undirbúningur hugans 

Rannsakandi þarf að átta sig á eigin hugsunum og hugmyndum og leggja þær 

að mestu til hliðar svo hann sé opinn fyrir nýjum hugmyndum. Gott er að skrifa 

eigin hugmyndir niður og reyna að átta sig á þeim þó að aldrei sé hægt að vera 

alveg eins og óskrifað blað því allir hafa hugmyndir um fyrirbærið og jafnvel 

reynslu af því en gott er að reyna að átta sig á þeim. Mikilvægt er að vera vel 

undirbúinn og lesa sér vel til um fyrirbærið. Rannsakandinn þarf að hlusta 

meira en hann talar og það að fá að tala óhindrað getur haft jákvæð áhrif á 

þátttakandann (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b). 

Rannsakandi reyndi að setja eigin reynslu og hugmyndir til hliðar og vera 

opinn fyrir því sem þátttakendur sögðu án þess að dæma né hafa áhrif á þeirra 

sögu.  

Þrep 3. Viðtölin – þátttaka í samræðum 

Í Vancouver-skólanum byggist gagnaöflun á viðtölum við þátttakendur 

rannsóknarinnar. Viðtölin krefjast athygli rannsakandans og á meðan á viðtali 

stendur vakna nýjar og nýjar spurningar til að rannsakandinn skilji betur 

fyrirbærið. Tengsl myndast milli rannsakanda og þátttakenda og þeir rannsaka 

fyrirbærið með rannsakandanum. Rannsakandinn reynir að fá innsýn í heim 

þátttakandans til að skilja betur reynslu hans á fyrirbærinu (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013b). Gagnaöflun fer fram með orðaskiptum og í 

eigindlegum rannsóknum er hið talaða orð rannsóknargögnin en þeim er svo 

yfirleitt umbreytt í texta við gagnaúrvinnslu. Viðtöl henta vel sem 

gagnasöfnunaraðferð þegar skoðuð er reynsla einstaklinga af t.d. samskiptum, 

líðan, viðhorfum og þekkingu auk reynslu afmarkaðra fyrirbæra í reynsluheimi 

fólks (Helga Jónsdóttir, 2013).  

Við gagnaöflun tók rannsakandi eitt viðtal við hvern þátttakanda sem tóku 

frá 30 mínútur upp í klukkustund. Stuðst var við viðtalsramma en þó var reynt 

að leyfa þátttakendum að ræða fyrirbærið án mikilla truflana og inngripa. 

Staðsetning viðtalanna var ýmist á vinnustað rannsakanda, vinnustað 

þátttakenda eða heimilum þeirra í samráði við þátttakendur. 
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Þrep 4. Skerpt vitund varðandi hugmyndir og hugtök 

Gagnasöfnun og gagnagreining er unnin samhliða í Vancouver-skólanum. 

Gagnagreining hefst strax í fyrsta viðtalinu og heldur áfram meðan gagnaöflun 

á sér stað. Viðtölin eru öll tekin upp á segulband og kjölfarið rituð orðrétt upp 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013b).  

Rannsakandi tók viðtölin upp og skráði orðrétt upp. Öll gögn voru geymd í 

læstum hirslum meðan á gagnaöflun og úrvinnslu stóð og hafði rannsakandi 

einn aðgang að þeim. Eftir að viðtölin voru vélrituð upp var þeim eytt en 

vélrituðu viðtölin geymd í læstri hirslu. Fyllsta trúnaðar var gætt við 

þátttakendur til að koma í veg fyrir að þeir yrðu persónugreinanlegir og fengu 

þeir úthlutað órekjanlegu dulnefni sem rannsakandi bjó til. 

Þrep. 5. Þemagreining 

Eftir að viðtölin hafa verið vélrituð upp hefst hin eiginlega gagnagreining. 

Rannsóknargögnin eru þá orðin að rituðum texta og formleg greining á 

textanum hefst sem byggist á túlkunarfræði og hugsmíðahyggju. Lesa þarf 

textann yfir tvisvar til þrisvar til að fá heildarmynd af reynslu þátttakenda og 

hvernig þeir upplifa fyrirbærið. Þegar textinn hefur verið lesinn nokkrum 

sinnum yfir þá þarf að merkja við þau atriði sem rannsakandanum finnst 

mikilvæg. Rannsakandinn les svo aftur yfir textann og rýnir sérstaklega í þau 

atriði sem hann hefur merkt við. Hann veltir fyrir sér merkingu þeirra og gefur 

þeim heiti og kóðar sem er mikilvægt skef í þemagreiningu (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013b).  

Þegar rannsakandi hafði vélritað viðtölin upp voru þau prentuð út og lesin 

yfir nokkrum sinnum. Aðalatriði voru undirstrikuð og ef þau þóttu mikilvæg 

voru þau skrifuð út á spássíu og flokkuð í þemu. Unnið var að greiningu gagna 

og reynt að finna megin- og undirþemu í samvinnu við meðrannsakanda.  

Þrep 6. Að smíða greiningarlíkan fyrir hvern þátttakanda 

Öll þemu sem skráð hafa verið á spássíu hinna rituðu samræðna við sama 

einstaklinginn eru nú tekin saman og þeim raðað upp í eina heildarmynd sem 

kallast greiningarlíkan. Rannsakandinn reynir að átta sig á því hvernig reynsla 

þátttakandans mótar mynd í huga hans og reynir að finna rauða þráðinn í því 

sem þátttakandinn er að segja. Hann skoðar gögnin og reynir að finna 

heildarmynd af því sem þátttakandinn tjáir. Með því að gera greiningarlíkan 

reynir hann að átta sig á meginhugtökum sem lýsa best reynslu einstaklingsins 

og skoðar hvernig þau tengjast innbyrðis. Greiningarlíkönin geta verið ólík 

milli þátttakenda og verður að vera í samræmi við reynslu hvers þátttakanda 

og rannsóknargagna. Við smíði greiningarlíkans þarf að nota óhlutbundna 
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hugsanaferla, rökhugsun, innsæi og hugsæi. Þetta þrep krefst fullrar athygli 

rannsakandans og er einkennandi fyrir Vancouver-skólann (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013b). 

Þau atriði sem rannsakandi skrifaði á spássíu og þótti mikilvæg voru greind 

í þemu og þeim svo raðað upp í heildarmynd. Rauði þráðurinn var fundinn og 

útbúið greiningarlíkan fyrir hvern þátttakanda með megin- og undirþemu sem 

best lýstu hans reynslu af fyrirbærinu.  

Þrep 7. Staðfesting á hverju greiningarlíkani með viðkomandi 

þátttakanda 

Við val á aðalatriðum er það alltaf bundið þeim fyrirframgerðu hugmyndum 

sem við höfum um fyrirbærið. Við höfum tilhneigingu til að sjá ekki það sem 

við búumst ekki við að sjá og þess vegna er mikilvægt að sannreyna 

greiningarlíkanið með hverjum og einum þátttakanda. Hann á að geta staðfest 

sögu sína og sitt greiningarlíkan. Þetta er eitt af sérkennum Vancouver-skólans 

og einn meginstyrkur hans og eykur réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013b). 

Rannsakandi bar greiningarlíkan hvers þátttakanda undir hann til að 

sannreyna það og hans reynslu af fyrirbærinu. Allir þátttakendur samþykktu 

sitt greiningarlíkan og fannst það lýsa vel reynslu sinni. 

Þrep 8. Heildargreiningarlíkan er smíðað úr öllum einstaklings-

greiningarlíkönunum 

Rannsakandi þróar eitt heildargreiningarlíkan út frá þeim sem gerð voru fyrir 

hvern og einn þátttakanda. Hann reynir að finna rauða þráðinn í því sem 

þátttakendur sögðu. Niðurstöðurnar eru settar fram í töflu eða mynd og í 

fyrirbærafræðilegri lýsingu. Lokaúrvinnslan krefst lýsingar og túlkunar 

rannsakandans og þarf að vera byggð á rannsóknargögnunum. Rannsakandinn 

reynir að túlka niðurstöðurnar sem tengjast fyrirbærinu og reynir að koma því 

þannig til skila að þeir sem ekki hafa reynslu af fyrirbærinu geti skilið betur 

hvernig reynsla þetta er. Fyrirbærafræðilegri rannsókn er ætlað að gefa dýpri 

skilning á mannlegum fyrirbærum. Rannsakandinn þarf að vera gagnrýninn á 

eigin túlkun og þarf að vera tilbúinn að endurskoða megin- og undirþemun 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013b).  

Rannsakandi útbjó heildargreiningarlíkan úr greiningarlíkönum allra 

þátttakenda í samvinnu við meðrannsakanda. Heildargreiningarlíkanið var sett 

fram á myndrænu formi, sjá mynd 2, ásamt fyrirbærafræðilegri lýsingu. 

Rannsakandi túlkaði niðurstöður þess sem þátttakendur sögðu. 
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Þrep 9. Heildargreiningarlíkanið borið saman við 

rannsóknargögnin 

Þegar komnar eru niðurstöður þarf að bera þær saman við rannsóknargögnin, 

þ.e. rituðu samræðurnar, til að sjá hvort samræmi sé á milli. Mikilvægt er að 

þetta samræmi sé til staðar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b).   

Rannsakandi las viðtölin yfir og athugað hvort samræmi væri milli 

heildargreiningarlíkansins og niðurstaðna og komst að þeirri niðurstöðu að 

samræmi væri þar á milli.  

Þrep 10. Kjarni fyrirbærisins settur fram sem lýsir fyrirbærinu í 

hnotskurn 

Rannsóknarniðurstöðurnar eru íhugaðar í heild sinni og kjarni fyrirbærisins 

settur fram sem yfirþema og heiti rannsóknarinnar þannig að það lýsi 

fyrirbærinu í mjög stuttu máli. Heiti rannsóknarinnar á að segja lesandanum 

frá inntaki reynslunnar og krefst þessi vinna mikillar yfirlegu (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013b).  

Rannsakandi setti meginþemað fram.  

Þrep 11. Staðfesting á heildargreiningarlíkaninu og yfirþema með 

einhverjum þátttakendum 

Niðurstöðurnar eru bornar undir nokkra þátttakendur. Heildarmyndin af 

fyrirbærinu getur verið frábrugðin því sem teiknað var upp fyrir hvern og einn 

þátttakanda og er því mikilvægt að velja vel þá þátttakendur sem ætlunin að 

sannreyna niðurstöðurnar með. Gott er að velja þá sem hafa breiða reynslu af 

fyrirbærinu og hafa öðlast djúpan skilning á því (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013b).  

Rannsakandi bar heildargreiningarlíkanið undir tvo þátttakendur sem 

samþykktu það og töldu það lýsa vel reynslu þeirra og gerðu engar 

athugasemdir.  

Þrep 12. Niðurstöður rannsóknarinnar skrifaðar upp þannig að 

raddir allra heyrist 

Mikilvægt er að raddir allra þátttakenda heyrist og er því lögð áhersla á að 

textinn sé margradda. Þó svo að rauður þráður sé í reynslu allra þá er saga hvers 

og eins frábrugðin. Rannsakandinn vitnar í þátttakendur í 

rannsóknarskýrslunni til að segja frá fyrirbærinu á sem trúverðugastan hátt eins 
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og kostur er. Það er líkt og hann sé að segja sögu þátttakenda og reynir að skilja 

reynslu þeirra og miðla henni áfram (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b).  

Vitnaði rannsakandi í alla þátttakendur við gerð rannsóknarskýrslunnar 

þannig að raddir allra heyrðust.  

 

Tafla 1. Rannsóknarferli Vancouver-skólans 

 

Þrep 1 Val á þátttakendum Rannsakandi fékk aðstoð 

skólahjúkrunarfræðinga við að finna 

þátttakendur 

Þrep 2 Undirbúningur hugans Rannsakandi reyndi að leggja til hliðar 

eigin þekkingu og reynslu af fyrirbærinu 

Þrep 3 Viðtölin-þátttaka í 

samræðum 
Tekið var eitt viðtal við hvern þátttakanda 

Þrep 4 Skerpt vitund varðandi 

hugmyndir og hugtök 
Unnið var að gagnaöflun og greiningu og 

hugmyndir settar á blað 

Þrep 5 Þemagreining Unnið var að greiningu gagna og reynt að 

finna yfir- og undirþemu 

Þrep 6 Að smíða 

greiningarlíkan fyrir 

hvern þátttakanda 

Greiningarlíkan gert fyrir hvern 

þátttakanda þar sem aðalatriðin voru tekin 

saman 

Þrep 7 Staðfesting á hverju 

greingarlíkani með 

viðkomandi þátttakanda 

Greiningarlíkan hvers þátttakanda borið 

undir þá 

Þrep 8 Heildargreiningarlíkan 

er smíðað úr öllum 

greiningarlíkönunum 

Heildargreiningarlíkan gert sem byggði á 

greiningarlíkönum og sameiginlegum 

þáttum 

Þrep 9 Heildargreiningarlíkanið 

borið saman við 

rannsóknargögnin 

Viðtölin lesin yfir og athugað hvort 

samræmi væri milli heildar-

greiningarlíkansins og niðurstaðna 

Þrep 10 Kjarni fyrirbærisins 

settur fram sem lýsir 

fyrirbærinu eða 

niðurstöðunum í 

hnotskurn 

Meginþema sett fram 

Þrep 11 Staðfesting á 

heildargreiningarlíkani 

og yfirþema með 

einhverjum 

þátttakendum 

Heildargreiningarlíkanið var borið undir 

tvo þátttakendur sem samþykktu það 

Þrep 12 Niðurstöður 

rannsóknarinnar 

skrifaðar upp þannig að 

raddir allra heyrist 

Vitnað var í alla þátttakendur svo þeirra 

raddir heyrðust 
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Siðfræði 

Rannsókn þarf að uppfylla siðferðilegar kröfur. Gæta þarf persónuverndar og 

siðfræði í rannsóknum. Sækja þarf um leyfi hjá Vísindasiðanefnd. Þetta er gert 

til að þátttakendur verði ekki persónugreinanlegir né verði fyrir skaða af 

rannsókninni. Mikilvægt er að gæta hagsmuna þátttakenda og eiga þeir að vega 

þyngra en hagsmunir vísindanna. Hver þátttakandi þarf að gefa upplýst og 

óþvingað samþykki fyrir þátttökunni. Því er mikilvægt að senda góðar 

upplýsingar um rannsóknina svo einstaklingarnir geti tekið upplýsta ákvörðun 

um þátttökuna. Við meðferð á viðtölum reynir mikið á þagmælsku, trúnað og 

varkárni rannsakandans (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Í rannsóknum þar sem fram fer vinnsla með persónupplýsingar þarf 

samkvæmt lögum um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði nr. 44/2014 að 

sækja um leyfi hjá Vísindasiðanefnd. Persónuupplýsingar eru sérhverjar 

persónugreindar eða persónugreinanlegar upplýsingar um þátttakenda sem 

beint eða óbeint má rekja til hans, látins eða lifandi. Óheimilt er að hefja 

vísindarannsókn á heilbrigðissviði nema Vísindasiðanefnd hafi veitt leyfi fyrir 

rannsókninni. Vísindasiðanefnd sendir tilkynningu til persónuverndar. Á vef 

Vísindasiðanefndar kemur fram að rannsakandinn þurfi ekki að senda sérstaka 

umsókn til persónuverndar.  

Eitt af lykilatriðum í rannsóknarsiðfræði er að gæta nafnleyndrar, aldrei má 

gefa upp raunveruleg nöfn þátttakenda (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b). Í 

rannsókninni var þessu mikilvæga atriði fylgt og fékk hver og einn þátttakandi 

dulnefni.  

Áður en byrjað var á rannsókninni var sótt um leyfi Vísindasiðanefndar og 

fékkst það leyfi 5. desember 2017. Tilvísunarnúmer rannsóknarinnar er 

VSN17-234. Einnig fékkst leyfi frá Vísindanefnd Heilsugæslu 

höfuðborgarsvæðisins 4. janúar 2018. Rannsóknin var tilkynnt til 

Persónuverndar sem ekki gerði athugasemdir við rannsóknaráætlunina.  

Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknarinnar 

Forsenda þess að rannsókn sé góð er að gögnin séu góð. Til að meta hversu 

góð gögnin eru notum við hugtökin réttmæti og áreiðanleiki. Það getur verið 

erfitt og flókið að meta réttmæti eigindlegra rannsókna (Sigríður Halldórsdóttir 

og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Samkvæmt Cuba og Lincoln (1981) er 

rannsakandi í eigindlegum rannsóknum mælitækið og færni hans og nákvæmni 

í rannsóknarvinnunni skiptir miklu máli fyrir gæði rannsóknarinnar. Patton 

(2002) telur að réttmæti og áreiðanleiki í eigindlegum rannsóknum sé undir 

aðferðafræðilegri þekkingu og færni rannsakandans, næmi hans og heiðarleika. 

Til að ná sem mestum árangri og gæðum í eigindlegum rannsóknum þarf 
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rannsakandinn að búa yfir mikilli þekkingu, þjálfun, sköpunargáfu og vera 

tilbúinn að leggja á sig mikla vinnu.  

Rannsakandi þessarar rannsóknar lagði kapp á að fá sem best gögn út úr 

þeim viðtölum sem hann tók. Hann reyndi að gæta hlutleysis, hlusta vel en þó 

stýra viðtölunum þannig að sem bestar upplýsingar um fyrirbærið fengjust. 

Rannsakandi reyndi eftir fremsta megni að leggja eigin reynslu og viðhorf til 

hliðar til að hafa ekki áhrif á svör þátttakenda. Hann var þó virkur þátttakandi 

í gagnaöfluninni og reynsla hans og þekking hjálpuðu til við undirbúning 

rannsóknarinnar og við gerð viðtalsramma. Hann lagði metnað í að vera trúr 

sínum þátttakendum og vera heiðarlegur og nákvæmur og fylgdi þeirri 

aðferðafræði sem hann lagði upp með í byrjun. Meðrannsakandi las yfir 

viðtölin og aðstoðaði við gagnagreiningu til að sannreyna túlkun rannsakanda 

á þeim þemum sem fram komu.  

Samantekt 

Í kaflanum var fjallað um fyrirbærafræðilega aðferð Vancouver-skólans og 

hvers vegna rannsakandi taldi hana henta vel rannsókninni. Fjallað var um sjö 

vitrænu meginþættina og tólf þrepum rannsóknarferlisins lýst. Fjallað var um 

siðfræði í rannsóknum og að lokum um réttmæti og áreiðanleika.   
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Niðurstöður 

Megin viðfangsefni rannsóknarinnar er reynsla foreldra grunnskólabarna með 

kvíða. Lagt var upp með að fá fram hvernig kvíðinn birtist hjá börnum 

þátttakenda, hver þekking þeirra var á kvíða, hvaða úrræði stóðu þeim til boða 

og hvaða leiðir þurfti að fara til að fá aðstoð með kvíðann. Einnig voru 

þátttakendur beðnir um að benda á hvað gekk vel og hvað þeir töldu að betur 

mætti fara þegar unnið er með börn með kvíða. Í þessum kafla verður 

rannsóknarspurningunni svarað: Hver er reynsla foreldra grunnskólabarna með 

kvíða af skólasamfélaginu og heilsuvernd grunnskólabarna? Í byrjun eru 

þátttakendur rannsóknarinnar kynntir. Þar á eftir er fyrirbærafræðileg lýsing en 

þar er fjallað um heildarniðurstöður rannsóknarinnar. Fjallað verður um þau 

meginþemu og undirþemu sem komu fram hjá þátttakendum. Í lok kaflans er 

samantekt á niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru 11 mæður grunnskólabarna sem höfðu 

fengið greiningu um kvíða. Í einu viðtalinu var faðir viðstaddur í byrjun og tók 

aðeins þátt í umræðum en þurfti svo fljótlega að fara. Viðtölin fóru ýmist fram 

á skrifstofu rannsakanda, heimili þátttakenda eða vinnustað þátttakenda, í 

samráði við þá. Allar mæðurnar voru giftar nema ein sem var einstæð en átti 

kærasta. Fjöldi barna þeirra var 1-3 börn. Börn þeirra sem voru með kvíða og 

rætt var um voru á aldrinum 9-15 ára, sjö stelpur og fjórir strákar.  

Flestar mæðurnar töldu kvíðann hafa byrjað strax á leikskólaaldri en hjá 

öðrum var kvíðinn búinn að vera skemur eða frá einu upp í átta ár. Börnin voru 

með mismunandi kvíðaraskanir: Almenna kvíðaröskun, þráhyggju- og áráttu, 

ofsakvíða, aðskilnaðarkvíða og áfallastreituröskun. Sum barnanna voru með 

greiningu um fleiri en eina gerð af kvíðaröskun. Flest börnin höfðu einnig aðrar 

greiningar, fimm voru með athyglisbrest með ofvirkni (ADHD) og þrjú með 

athyglisbrest (ADD). Eitt barnið hafði lent í slæmu einelti, annað var langveikt 

og eitt varð fyrir áfalli. Átta af mæðrunum höfðu sjálfar glímt við kvíða, sumar 

allt frá barnsaldri, en mismunandi var hvort þær höfðu fengið aðstoð með 

kvíðann. Börnin voru í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. Allir þátttakendur 

fengu dulnöfn sem rannsakandi bjó til. 

 



22 

Fyrirbærafræðileg lýsing 

Kvíðinn olli börnum þátttakenda mikilli vanlíðan og var töluvert hamlandi og 

truflandi í skólanum, heima og félagslega. Hann var í öllum tilfellum fylgikvilli 

annarra raskana eða aðstæðna en birtingamynd hans var mismunandi. 

Þátttakendur voru í leit að bjargráðum til að aðstoða börn sín með kvíðann en 

upplifðu kerfið þungt og flókið og fannst erfitt að finna þær leiðir sem best var 

að fara til að fá aðstoð. Meirihluti þátttakenda hafði neikvæða upplifun af 

kerfinu en þeir sem fengu fljóta, góða og kostnaðarlitla þjónustu lýstu jákvæðri 

upplifun.  

Í leitinni að bjargráðum var leiðin oft þyrnum stráð og upplifðu 

þátttakendur sig oft eina við að fóta sig í kerfinu. Flestir voru sammála um að 

kennari barnanna væri lykilþáttur í að þeim liði vel í skólanum og góður 

stuðningur í skóla væri mikilvægur. Flestir þátttakendur upplifðu mikla bið og 

þá sérstaklega eftir sálfræðiþjónustu, bæði í skóla og á heilsugæslu. Leituðu 

þeir þá til einkaaðila og var þá biðin styttri en kostnaður oft á tíðum mikill. 

Fram kom að þátttakendur upplifðu að kerfin töluðu ekki saman. Þeim fannst 

þeir alls staðar ganga á veggi og að aðila vanti sem haldi utan um fjölskylduna. 

Þátttakendur upplifðu sig illa upplýsta og fannst mikill skortur vera á fræðslu 

um kvíða til barna, foreldra og kennara. Meirihluti þátttakenda hafði glímt við 

kvíða og höfðu sumir áhyggjur af því að auka kvíðann hjá börnunum.  

Niðurstöður viðtalanna voru greindar og flokkaðar í þrjú meginþemu og 

ellefu undirþemu sem sjá má hér að neðan í töflu 2. Yfirþemað er „góð þekking 

er besta forvörnin“ og á mynd 2 má sjá þemun á myndrænu formi.  

 

Tafla 2. Megin- og undirþemu 

 

Meginþemu Undirþemu 

Stanslausar áhyggjur Mismunandi birtingarmyndir 

 Snillingar í að forðast hluti 

 Félagslegi þátturinn 

Að fóta sig í kerfinu Að fá góðan kennara er eins og að 

vinna í lottó 

 Þá hringi ég í skólahjúkkuna 

 Ég hélt að heilsugæslan yrði meira 

vesen 

 Aðstoðar leitað út um allt 

Bjargráð – leiðin þyrnum stráð Vond tilfinning er ekki hættuleg 

 Nýting meðferðamöguleika 

 Kannski þess vegna veit maður 

ekkert 

 Biðlistar dauðans 
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Mynd 2. Heildargreiningarlíkan 

Stanslausar áhyggjur 

Samhljómur var hjá öllum þátttakendum um að kvíðinn hafði áhrif á börnin og 

fjölskyldur þeirra. Kvíðinn hafði þó mismikil áhrif og meðhöndluðu börnin 

hann misvel. Kvíðinn hafði áhrif á daglegt líf þeirra allra og líðan heima, í 

skólanum, íþróttum, tómstundum og félagslífi. Sum börnin voru stanslaust 

kvíðin meðan önnur fundu fyrir kvíða tengt ákveðnum aðstæðum eða þáttum í 

lífi þeirra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanslausar áhyggjur 

Mismunandi 

birtingarmyndir 

Snillingar í að 

forðast hluti 
Félagslegi 

þátturinn 

Að fóta sig í kerfinu 

Að fá góðan 

kennara er 

eins og að 

vinna í lottó 

Þá hringi ég í 

skólahjúkkuna 

Ég hélt að 

heilsugæslan 

yrði meira 

vesen 

Aðstoðar 

leitað út um 

allt 

Vond tilfinning 

er ekki hættuleg 

Kannski þess 

vegna veit 

maður ekkert 

ekkert 

Nýting 

meðferðar-
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Mismunandi birtingamyndir 

Þátttakendur töluðu allir um að kvíðinn hefði valdið börnunum vanlíðan en 

hann hafði mismunandi birtingarmyndir hjá hverju og einu. Öllum börnunum 

reyndist erfitt að takast á við kvíðann og vantaði þau bjargráð. Þátttakendum 

þótti erfitt að horfa upp á börn sín með slíka vanlíðan en voru oft lengi að átta 

sig á að um kvíða væri að ræða. Sumir þátttakendanna héldu að um óþekkt 

væri að ræða þegar börnin voru stjórnlaus og réðu ekki við hegðun sína og 

áttuðu sig ekki á einkennunum. 

 

„Kvíðinn hefur í rauninni fylgt honum allt aftur, þegar við fórum að hugsa um 

það til baka þá hefur kvíðinn fylgt honum frá því að hann var í leikskóla. Þetta 

er bara svo, maður áttar sig bara ekki á því fyrr en löngu seinna, já þetta var 

kvíði sem var að ham..., hrjá hann“.  

 

Kvíðinn var oftast langvarandi og búinn að vera hluti af lífi barnanna í langan 

tíma. Hjá sex barnanna hafði kvíðinn byrjað strax á leikskólaaldri og aukist 

smátt og smátt eða aukist við vissar aðstæður. Hjá hinum börnunum hafði 

kvíðinn varað skemur.   

 

„... það byrjaði fyrst grunur um það þegar hún var í leikskóla og þá svona vildi 

hún aldrei fara í leikskólann. Það var barátta á hverjum einasta morgni og 

hérna og það var eitthvað verið að stríða henni í leikskólanum og það var ekki 

tekið á því nógu vel og hérna og hún fór í sko í eitthvað mat af því að hún var 

með einhver kvíðaeinkenni þá. Svo var hún alltaf með hausverk líka og hefur 

eiginlega síðan hefur hún verið með hausverk annað slagið...“. 

 

Birtingarmynd kvíðans var oft líkamlegar kvartanir eins og höfuðverkur og 

magaverkur. Mörgum barnanna leið mjög illa og var kvíðinn að há þeim í 

daglegu lífi. Sum barnanna fóru til lækna og í ýmsar rannsóknir til að finna út 

ástæður fyrir líðan þeirra en áttuðu sig ekki alltaf á að orsökin var kvíði. Þau 

voru viðkvæm og mögnuðu upp hræðsluna og réðu ekki alltaf við aðstæður og 

misstu stjórn á sér. Sum börnin náðu að halda stjórn í skólanum en misstu svo 

tökin þegar heim var komið og fengu skapofsaköst. Oftast sáu þátttakendur 

breytingu á hegðun og líðan barnanna áður en þeir áttuðu sig að um kvíða væri 

að ræða. Þau voru vansæl, tóku allt inn á sig, misstu stjórn á skapi sínu og 

jafnvel töluðu um að vilja ekki lifa lengur.  

  

„Ef hann er einn að labba í skólann þá á hann það til að fara í kvíðakast út af 

því að hann er búinn að magna upp einhverja hræðslu í sér. En það er aðallega 

þetta að draga úr sjálfum sér, gera lítið úr sér og því sem hann er að gera og 

einangrar sig ef hann er í kvíðakasti og verður mjög auðveldlega reiður....hann 
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tekur ekki reiðiköst í skólanum, hann nær að halda þeim inn og sem sagt nær 

að halda í sér en á móti kemur þá fær hann köstin á mig heima“.  

 

„Og núna er þetta bara þannig að hérna, þú veist, hún er bara alltaf kvíðin en 

það er bara mismikið skilurðu og þetta háir henni stundum þegar þetta verður 

rosalega slæmt en yfirleitt er þetta eitthvað sem við getum bara unnið með og 

hjálpað henni“.  

 

Einnig voru sum barnanna með miklar áhyggjur og voru stressuð og óörugg í 

umhverfi sínu og vildu ítrekað athuga hvort hurðir og gluggar væru læstir. 

Einnig voru þau hrædd um sína nánustu, foreldra, ömmur og afa.  

 

„Hún var alltaf voða hrædd, er alltaf voða hrædd um mig sko. Hún er hrædd 

um að mér líði illa og hérna og sem sagt ef ég var að fara út á kvöldin þarf 

hún að vita hvert ég er að fara og hvenær ég kem heim og svona“.  

 

„Hún hefur aldrei mátt sjá af mér, þú veist, hún er með rosalegan 

aðskilnaðarkvíða“. 

 

Barn eins þátttakandans var með langvinnan sjúkdóm og hafði þurft að fara í 

nokkrar aðgerðir vegna hans og á eftir að fara í eina þegar hún verður eldri. 

Hún var kvíðin fyrir því en þátttakandinn reyndi að draga úr kvíðanum með 

því að ræða hve vel gekk síðast og að langt væri í næstu aðgerð. Barnið var 

einnig með bráðaofnæmi og hafði áhyggjur af því að borða eitthvað sem valdið 

gæti ofnæmisviðbrögðum.  

  

„Hún er náttúrulega, hún pælir mjög mikið í þessu og skiljanlega er hún kvíðin 

fyrir...er skiljanlega kvíðin fyrir því. Hún kemur oft þegar hún heldur að hún 

sé búin að borða eitthvað. Ef hana fer að klæja út af einhverju og svona sko“. 

 

Einn þátttakandinn lýsir því hve erfitt reyndist að finna út hvað var að valda 

vanlíðan hjá barninu hans. Ítrekað var barnið sent til sálfræðinga en alltaf var 

talað um óþekkt, frekju og hegðunarvanda. Barnið var orðið stjórnlaust og var 

loks greint með kvíða en síðar einnig með ADHD. Þátttakandinn talaði um að 

þessi tími hefði verið mjög erfiður og tekið mikið á fjölskylduna.  

 

„Hún var orðin bara eins og villidýr í búri, brjáluð sko. Já og bara leið 

hræðilega og þá var náttúrulega fullt af kvíða“.  

 

Hér sést glöggt að kvíðinn hafði mismunandi birtingamyndir hjá börnunum en 

hafði mikil áhrif á líðan þeirra. Sumir þátttakendanna höfðu áhyggjur af því að 

ýta undir kvíða barnanna með eigin viðbrögðum og leiðbeiningum. Þeir 
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þátttakendur sem höfðu átt við kvíða að etja voru hræddir um að eigin líðan og 

hegðun hefði áhrif á kvíða barnanna og leiddi til aukins kvíða hjá þeim.  

 

„Þannig að, svo hef ég náttúrulega líka bara þurft að passa sjálfa mig, þú veist 

ef ég fer eitthvað að stressast upp þá hefur það áhrif á hana“.  

Snillingar í að forðast hluti 

Þátttakendur töldu kvíðann hamla börnunum og töluðu sjö þeirra um 

skólaforðun og tveir töluðu um forðun frá skólasundi eða skólaíþróttum. 

Einnig töluðu þátttakendur um forðun frá íþróttaiðkun og tónlistarnámi.  

 

„Þegar hann kvartaði um í maganum þá var hringt og þá kom hann heim. Svo 

hann kom alltaf heim, þetta var mjög auðvelt skilurðu fyrir hann“. 

 

„Hún er alla mánudaga alveg hérna, hún er svo kvíðin, finnst þetta svo 

ógeðslega erfitt að fara í skólann“.  

 

Kvíðinn hafði mikil áhrif á börnin í skólanum og lögðu þau oft mikið á sig til 

að forðast það að mæta í skólann eða taka þátt í skólastarfinu. Þau gerðu sér 

m.a. upp veikindi og reyndu að fá staðfestingu á því að þau væru veik. Oft voru 

þau heima þar sem ekki tókst að koma þeim í skólann og einnig voru þau mikið 

send heim þegar þau kvörtuðu í skólanum, t.d. um höfuð- eða magaverk. 

Þátttakendur voru sammála um að kennarar sýndu þessu oft lítinn skilning og 

ættu erfitt með að lesa í einkennin og væru ráðalausir gagnvart vandanum.   

 

„Hann er rosalega duglegur að búa til veikindi, og meira að segja er ég 

skömmuð út af því skilurðu en svo senda þær hann heim líka...þá grenjar hann 

sem er náttúrulega bara kvíðinn og það er ekkert hægt að, ég meira að segja 

um daginn neitaði að taka á móti honum heim, ég sagði þetta er þetta, farðu 

með hann á rólegan stað, þú getur þetta alveg“. 

 

„Hann var stundum slæmur í maganum, tæpur í maganum, það er náttúrulega 

kvíðinn. Nema að hann er svo flottur leikari sko þessi drengur að þegar hann 

var sem verstur lék hann ótrúlegustu hluti, hann fékk verk í fótinn og hann gat 

leikið það ekki bara í klukkutíma. Þannig að þau verða bara snillingar í að 

bjarga sér til að forðast hluti“.  

 

Börn þátttakenda misstu oft mikið úr skóla og hafði það slæm áhrif á 

námsframvindu þeirra. Þau urðu eftir á og náðu ekki að fylgja hinum 

nemendunum eftir. Oft voru börnin frá skóla í marga mánuði og vantaði þá 

mikið upp á námslega stöðu þeirra og var oft lengi verið að trappa þau aftur 

inn í skólann. Sum börnin áttu við námslega erfiðleika að stríða og var því 
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slæmt þegar þau misstu mikið úr skólanum og hætta á að þau drægjust aftur úr 

jafnöldrum sínum.  

 

„...hún var oft með hausverk, hringdi mjög oft í mig með hausverk og magaverk 

og allt þetta sem fylgir. Þannig að námsárangurinn var náttúrulega bara 

ekkert, ja hann var allt í lagi en hún hefði alveg getað gert betur“.  

 

„Og svo var það orðið þannig að hann vildi ekki fara í skólann og við vorum 

líka búin að heyra bara frá kennurunum að hann var eftir á í lestri og var ekki 

að ná að einbeita sér í skólanum“.  

 

„Honum leið bara illa af því að hann skildi, hann er með mjög háa 

greindarvísitölu en nær svo ekki að nýta það og leið bara ömurlega í skólanum 

af því að hann var ekki að höndla skólann og fann að hinir voru að rjúka á 

undan“.  

 

Kvíðinn hjá börnunum kom oft hægt og rólega en stigmagnaðist þannig að ekki 

var við ráðið. Þá varð hann það mikill að börnin treystu sér ekki til að mæta í 

skólann. Þetta hafði ekki eingöngu áhrif á börnin heldur einnig fjölskyldur 

þeirra og heimilislífið.  

 

„Þá bara stigmagnaðist þetta og við, hann hætti að mæta í skólann í janúar. 

Við náðum honum ekki út, þetta var hry... janúar til mars var hryllingur. 

Janúar og febrúar voru erfiðir tímar. Og hann var bara með magaverki og 

leið...þá var kvíðinn hans, hann höndlaði bara ekki skólaumhverfið“.  

 

Sumir þátttakendanna töluðu um að um leið og barninu fór að líða betur sást 

breyting til batnaðar á námsárangrinum. Þátttakendur reyndu mikið að ýta á 

börn sín til að koma þeim í skólann eða á æfingar en oft gekk það ekki vel. 

Þetta hafði áhrif á fjölskylduna og reyndist mörgum erfitt. Þeir reyndu að 

hvetja börn sín áfram til að koma í veg fyrir að kvíðinn hamlaði þeim og 

stjórnaði lífi þeirra.  

 

„Ég var meira að ýta henni áfram í aðstæðurnar í staðinn fyrir að þú veist að 

bakka og leyfa kvíðanum að vinna. Því að um leið og þú ferð að, ef þú hættir 

að vilja að fara út af því þú ert hrædd þá ertu bara alltaf inni skilurðu í staðinn 

fyrir að drífa sig bara af stað...“.  

 

Kvíðinn varð einnig til þess að sum barna þátttakenda hættu að æfa íþróttir sem 

þau höfðu æft lengi og þótti þeim orðið erfitt að mæta og höfðu ekki trú á eigin 

getu og trúðu því að þau væru lélegri en hinir. Þátttakendum fannst þetta slæmt 

og voru ósáttir við að kvíðinn ylli því að þau hættu. Einnig varð kvíðinn til 

þess að börnin hættu að geta gist annars staðar en heima hjá sér.  
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„Nei, hún var í handbolta og það fór eitthvað öfugt í hana þú veist. Já, já, það 

er bara eitthvað sem...þannig að hún, já eins og ég segi er maður bara að bíða 

eftir að þessi tími líði“.  

Félagslegi þátturinn 

Börn þátttakenda voru flest sterk félagslega og áttu vini. En kvíðinn olli því að 

sum barnanna áttu erfitt uppdráttar félagslega. Sonur eins þátttakandans átti 

enga vini og var alltaf einn. Hann átti erfitt með samskipti og kvíðinn varð til 

þess að hann treysti sér ekki til að reyna lengur og valdi því að vera einn frekar 

en að fá endalausar hafnanir. Hann varð einnig fyrir stríðni og leiðindum frá 

samnemendum.  

 

„...en þetta félagslega er ekki gott hjá honum...þegar hann var yngri, svo 

breyttist það svona eftir fjórða, fimmta bekk. Svo er hann líka með ákveðnar 

skoðanir um það með hverjum hann vill leika og svo er hann bara búinn að 

gefast upp núna. Þess vegna erum við með hann á þessu Piers námskeiði“.  

 

Barn eins þátttakanda hafði lent í slæmu einelti og þurfti að skipta um skóla til 

að losna undan eineltinu. Þar var gerandi sem hafði þau áhrif að vinkonur 

viðkomandi snerust gegn henni og var henni ekki vært í skólanum þrátt fyrir 

að unnið væri með málið. Barnið mætti þó alltaf í skólann þrátt fyrir mótlætið. 

Félagslegi þátturinn gekk betur þegar hún fór í annan skóla og líðanin batnaði 

einnig.  

 

„Hún varð fyrir gríðarlegu einelti í X sem hefur miklu meiri áhrif en mig 

grunaði. Þannig að þetta var komið út í að sofna illa, sofna seint, mikið að 

velta sér bara og gat ekki sofnað. En aldrei, hún fór alltaf í skólann, alltaf 

vöknuð sjálf og tilbúin í skólann, græjaði sig sjálf og bara ekki málið. Sem var 

rosalegur plús því hún er svolítið sterk sko, hún er svolítill köggull en þetta 

einelti hefur haft miklu meiri áhrif á hana heldur en ég gerði mér grein fyrir“.  

 

Kvíðinn hafði þó ekki hamlandi áhrif á félagslega þáttinn hjá öllum börnunum 

en sex þátttakendanna tjáðu að vel gengi félagslega hjá þeirra börnum og ættu 

þau marga vini og voru allir sammála um að það væri mikilvægur þáttur í lífi 

þeirra og hjálpaði mikið.  

 

„Hann er svo ótrúlega heppinn að þeir eru voða mikið fjórir saman og hann 

hefur, sem var kannski þegar hann var yngri, hann var svo vinsæll af 

krökkunum af því að hann er svo hjartahlýr og vildi öllum vel“.  

 

„...á nóg af vinum...það skiptir svo miklu máli svo, þú veist, það hefur alltaf 

gengið vel sko“.  
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„Hann er rosalega sterkur félagslega. Eins og einn kennari sagði einhvern 

tímann að það væri alveg magnað að fylgjast með því að hann samlagast öllum 

nördunum og líka töffurunum...þannig að hann á góða vini og stendur ótrúlega 

vel félagslega“.  

 

Þátttakendur töluðu einnig um lítið sjálfstraust hjá börnunum og tjáðu sjö 

þátttakendur að þeirra barn hefði lítið sjálfstraust. Sum barnanna flosnuðu upp 

úr íþróttum vegna skorts á sjálfstrausti og höfðu ekki trú á eigin getu.  

 

„Hún kenndi alltaf um meiðslum. Hún var alltaf að kvarta um í hælunum og 

eitthvað svona en ég held að það hafi ekkert verið það. Það var bara að hún 

fannst hún ekki nógu góð og eitthvað svona“.  

 

Þátttakendur nefndu hve slæmt þeim þótti að kvíðinn skemmdi fyrir börnunum 

og kæmi í veg fyrir að þau gætu notið sín til fulls. Þeir töluðu um að börnin 

mikluðu hlutina fyrir sér og rifu sig niður. 

 

„Hún er með svo mikið niðurrif, hún er svo glötuð og gölluð, af hverju getur 

hún ekki bara verið eins og allir aðrir“. 

 

„Þá hlýtur maður að vera kvíðinn ef maður er alltaf á tánum yfir því að gera 

eitthvað vitlaust“.  

 

Kvíðinn hafði mikil áhrif á svefn barnanna og sögðu sex þátttakendur að þeirra 

barn hefði átt við svefnvanda að etja vegna kvíðans. Flest þeirra barna áttu 

erfitt með að sofna, vildu ekki sofa ein og vildu hafa opið fram. Nokkur 

barnanna sváfu uppí eða inni hjá foreldrum sínum. Þátttakendur voru sammála 

um að mikilvægt væri fyrir börnin að hafa svefninn í lagi og bætti það líðan 

þeirra.  

 

„Hún kom upp í á næturnar þótt hún væri orðin svona stór. Og þegar hún svaf 

inni í herbergi vildi hún alltaf hafa opið á milli...hún svaf alltaf með kveikt 

ljós“.  

Að fóta sig í kerfinu 

Þátttakendur lögðu mikið á sig til að aðstoða barn sitt og reyndu að finna út 

bestu leiðirnar til þess. Flestir þátttakendurnir upplifðu endalausa bið í leit að 

bjargráðum og þeim fannst kerfið þungt og flókið. Allir voru sammála um að 

stytta þyrfti biðtíma og skýra leiðbeiningar. 

 

„Og bara stytta biðlista, þetta er alveg fáránlegt“.  
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Fram kom að þátttakendur upplifðu að kerfin töluðu ekki saman og fannst þeir 

alls staðar ganga á veggi. Þeim fannst aðila vanta sem heldur utan um 

fjölskylduna. Þeir töldu erfitt að reyna að finna allt út sjálfir þegar þeir voru 

með veikt barn sem þurfti á aðstoð sem fyrst. Foreldrar voru oft undir miklu 

álagi og ekki í standi til að finna hvað best hentaði.  

 

„Það er bara þessi andlegu enn þann daginn í dag 2018 þá sitja þau dálítið á 

hakanum“. 

Að fá góðan kennara er eins og að vinna í lottó 

Þátttakendur voru sammála um að kennari barnanna væri lykilþáttur í líðan 

þeirra í skólanum og góður stuðningur í skóla var mikilvægur. Einn 

þátttakandinn sagði um kennara sonar síns. Hann er „lykilþáttur í að honum 

líði vel“. Flestir voru ánægðir með kennara barnanna og fannst þeir reynast 

þeim vel. Mismunandi var hversu ánægðir þátttakendur voru með skólann og 

stuðninginn sem þeir og barnið fengu þaðan. Sum barnanna höfðu skipt um 

skóla og var mjög mismunandi tekið á málum milli skóla. Þátttakendur sem 

áttu börn í unglingadeild fundu oftast fyrir litlum skilningi og stuðningi 

kennara. Þátttakandi lýsir upplifun sinni af þessu þannig: „Nei það hefur 

enginn minnst á þetta...þannig að það er enginn sem fylgist með þessu...“. 

Þátttakendur voru sammála um að biðtími til skólasálfræðings væri allt of 

langur og töldu að bæta ætti úr því. Laga þyrfti verklagið þannig að 

sálfræðingarnir gætu sinnt fleirum svo að hægt væri að koma þeim strax í ferli 

sem hjálpaði við að taka á vanda þeirra. Einum þátttakanda fannst að 

skólasálfræðingar ættu að sinna meðferð, ekki bara að greina vandann. Sumir 

þátttakendurnir töldu biðina of langa og leituðu þá á einkastofur úti í bæ. 

 

„En það er þessi biðtími sem mér finnst, að foreldrar og börn fái bara að vita, 

þetta er kvíði þú veist, þá er hægt að vinna út frá því. Þessi biðlisti er svo 

fáránlega langur sem ég skil ekki að sé svona langur...þetta á ekki að vera 

svona svakalega flókið“.   

 

„Af því að við heyrðum að það væru tvö ár eða einhver brjálaður biðtími á 

börn, þetta er hryllingur. Að þau séu að þroskast og að það sé ekki gripið inn 

í, það skiptir svo miklu máli fyrir andlega líðan sko...Ekki hægt að komast að 

fyrr en eftir dúk og disk og hann var þarna alveg í krassi“. 

 

Mismunandi var hver aðstoðaði börnin og fjölskyldur þeirra innan skólanna. 

Stundum voru það kennarar, námsráðgjafar, félagsráðgjafar, 

hjúkrunarfræðingar eða aðrir starfsmenn skólanna. Þessir aðilar reyndu að 

leiðbeina eftir bestu getu og voru þátttakendur ánægðir þar sem aðgengi að 

stuðningi var gott og börnin og foreldrarnir áttu greiðan aðgang að einhverjum 
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aðila sem studdi þau. Einnig fannst þátttakendum mikilvægt að aðili innan 

skólans héldi vel utan um mál barnanna og leiðbeindi foreldrum.  

 

„Það, þú veist, skiptir rosalega miklu máli þegar börn eru að díla við eitthvað 

svona að það sé einhver karakter sem þau geta treyst og þeim líður vel 

nálægt“. 

 

Sumir þátttakendur upplifðu úrræðaleysi í skólanum og fundu fyrir litlum 

skilningi á vanda barnsins. Þurftu þeir að standa í stappi við skólann til að fá 

þá þjónustu sem barninu var fyrir bestu. Þurftu þeir að berjast fyrir rétti 

barnsins og gat það tekið mikið á foreldrana. Voru allir sammála um að 

mikilvægt væri að „grípa inn í áður en þessi snjóbolti fer að rúlla“ eins og 

einn þátttakandinn orðaði það. Töldu þeir oft vanta metnað í kennarana og að 

þá skorti áhuga á að gera allt sem þeir gátu til að hjálpa börnunum. Þeir 

upplifðu það stundum sem kennararnir sýndu ekki nægilega mikla ábyrgð á 

þessu sviði. Þeim fannst mikilvægt að efla jákvæðni meðal nemenda og hvetja 

þá áfram.  

 

„Þá má alveg setja meiri kröfur á kennara, mér finnst þeir stundum vera 

stikkfrí. Mér finnst vanta meiri svona ábyrgð á kennara. Það er ekki 

brjálæðislega mikill metnaður finnst mér“.  

 

„Og mér finnst vanta dálítinn metnað í kennarana. Svo eru auðvitað nokkrir 

kennarar með metnað og það er eins og að vinna í lottói að lenda hjá þeim“.  

 

Nokkrir þátttakendur töluðu um mikinn tíma sem færi í að sinna líðan barnanna 

og fannst best ef hægt væri að sinna sem flestu innan veggja skólans. Þegar 

börn þurfa að fara annað til að leita aðstoðar eins og læknis og sálfræðings þá 

kostar það oft mikinn tíma frá vinnu foreldranna. Töldu þeir betra ef hægt væri 

að greina vandann í skólanum og koma þessu sem fyrst í ferli þannig að 

vandinn yrði minni og fljótara og einfaldara að leysa hann. 

 

„Það ætti að vera meira í skólanum en á sama tíma þá finnst mér ekkert, 

skólinn getur heldur ekkert bara séð um barnið þitt, skilurðu. Það getur ekki 

bara verið hjá tannlækni, sálfræðingi, klippingu og öllu í skólanum. Það er 

auðvitað heldur ekki hægt“. 

Þá hringi ég í skólahjúkkuna 

Þeir þátttakendur sem fengu aðstoð frá skólahjúkrunarfræðingi voru ánægðir 

með þann stuðning. Þeir töldu sig geta leitað til þeirra ef þá vantaði aðstoð með 

barnið. Þeim fannst vel tekið á móti þeim og hjúkrunarfræðingarnir allir af vilja 

gerðir til að veita aðstoð. 
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„...ef hann er að hringja og kvarta og það sé eitthvað að, að hann sé að verða 

veikur eða eitthvað þá hringi ég í skólahjúkkuna og bið hana að athuga með 

hann. Bara til þess að tryggja að það sé raunverulegt“.  

 

Ýmist leituðu þátttakendur sjálfir eftir aðstoð skólahjúkrunarfræðings vegna 

líðan barnsins eða hjúkrunarfræðingarnir höfðu áhyggjur og höfðu samband 

við þátttakendur. Sumir hjúkrunarfræðingarnir tóku börnin eða foreldrana í 

kvíðaskimunarviðtal ef grunur var um kvíða hjá barninu. Þeir leiðbeindu svo 

foreldrunum í kjölfarið eftir útkomu skimunarinnar. Ef grunur um kvíða 

reyndist réttur reyndu þeir að ráðleggja foreldrum um úrræði og ef kvíðinn var 

mikill vísuðu þeir börnunum til sálfræðings. Einn þátttakandinn taldi gott ef 

skólahjúkrunarfræðingar væru með lista yfir sálfræðinga, sálfræðistofur og 

sálfræðimeðferðir sem í boði væru.  

 

„Það var engin svona bið eða þannig að við þurftum ekkert að vera mikið að 

stússast í þessu sjálf sko“.  

 

Einn þátttakandinn sagðist upplifa að skólahjúkrunarfræðingar tilheyrðu ekki 

skólunum, að þeir tilheyri ekki hópnum og fannst það áhyggjuefni. Taldi hann 

mikilvægt að hjúkrunarfræðingarnir væru hluti af skólunum því samvinnan og 

tengslin þar innanhúss skiptu miklu máli til að vinnan með börnin væru 

skilvirkari. Hann sagði: „Og það er slæmt vegna þess að auðvitað þarf að vera 

gott samspil“. Fram kom að viðvera skólahjúkrunarfræðinga væri stundum lítil 

og þá erfitt fyrir þá hjúkrunarfræðinga að setja sig vel inn í mál barnanna.  

Ég hélt að heilsugæslan yrði meira vesen 

Þeir þátttakendur sem leitað höfðu til heilsugæslunnar voru misánægðir með 

þjónustuna þar og upplifun þeirra var ólík. Þeir þátttakendur sem komust fljótt 

að hjá sálfræðingi á heilsugæslustöð voru jákvæðari en þeir sem þurftu að bíða 

lengi og enduðu þá flestir á að leita annað. Ekki vissu allir af úrræðum 

heilsugæslunnar hvað varðar sálfræðiþjónustu og leituðu því beint á 

einkastofu.  

 

„Ég hélt að þetta yrði meira vesen, að ég þyrfti að hafa meira fyrir þessu en 

nei mér fannst þetta ganga ótrúlega vel“.  

 

Þeir sem leituðu til heilsugæslunnar fannst almennt vel tekið á móti þeim og 

sagði einn þátttakandinn: „Mér fannst tekið rosalega vel á móti mér niðri á 

heilsugæslustöð“. Einnig kom sumum á óvart að þurfa ekki að bíða lengi eftir 

því að fá að hitta sálfræðing.  

Ekki voru þó allir sáttir við þjónustuna sem þeir fengu hjá heilsugæslunni 

og höfðu neikvæða upplifun af henni. Einn þátttakandinn var mjög ósáttur og 
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sagði: „...heilsugæslan var ekki að standa sig“. Sumir þátttakendur leituðu til 

heimilislæknis sem vísaði áfram til sálfræðings stöðvarinnar. Ekki var 

starfandi sálfræðingur á öllum heilsugæslunum sem þátttakendur voru skráðir 

á og því höfðu þeir ekki tækifæri þar á gjaldfrjálsri sálfræðiþjónustu og leituðu 

á einkastofu.    

Aðstoðar leitað út um allt 

Nokkrir þátttakendanna leituðu aðstoðar til barnageðlækna með börn sín. Sum 

þeirra voru hjá barnalækninum vegna annars vanda en sum leituðu þangað því 

þeir töldu það bestu leiðina. Einn þátttakendanna sem hafði leitað til 

barnageðlæknis var ánægður með þjónustu hans og leitaði því ekki til 

heilsugæslunnar. Einn þátttakandinn óskaði eftir aðstoð barna- og 

unglingageðdeildar (BUGL) en þar var löng bið og þurftu þau að bíða í sex 

mánuði eftir því að komast þar að.  

 

„Þetta er svo gallað kerfi...Svo finnst mér alveg fáránlegt að þegar maður er 

kominn inn á BUGL að hlutirnir skulu ekki gerast og í stað þess að þurfa að 

bíða í raun. Hann þurfti að bíða í ár eftir að komast í greiningu á 

einhverfurófi“.  

 

Sumum þátttakendanna fannst vanta tengilið sem hjálpaði fjölskyldunni að 

halda utan um málin og leituðu því til Sjónarhóls sem er umboðsmaður 

fjölskyldna með sérþarfir. Þeir voru mjög ánægðir með þjónustuna þar og 

aðstoðin reyndist þeim góð. Aðili frá Sjónarhól fór með þeim á fundi í 

skólanum. Vel var haldið utan um mál þeirra og þeim leiðbeint eftir þörfum.  

 

„Við fengum Sjónarhól, við vorum svona hálf ráðþrota. Það var rosalega gott 

að fá einhvern svona utanaðkomandi til þess að hjálpa okkur og svona standa 

með barninu“.  

 

Tveir þátttakendanna leituðu með börn sín til taugalæknis sem reyndist þeim 

vel. Annað barnið var sífellt með höfuðverk og var sent í rannsóknir vegna 

þess en í ljós kom að um kvíða var að ræða. Hitt barnið hafði verið hjá 

barnataugalækni vegna annarra vandamála og lá því vel við að leita til hans 

vegna vanlíðunar barnsins. Þeim þátttakanda fannst vanta tengingu á milli 

barnalækna og yfir í heilsugæsluna. Hann sagði eftir sína reynslu af kerfinu: 

„Ég vildi bara koma þessu að því það þarf þvílíkt að breyta finnst mér hvernig 

kerfið er byggt upp“.  

Einnig leituðu þátttakendur til ADHD samtakanna og höfðu mjög góða 

reynslu af þeim samtökum og þeirri þjónustu og leiðbeiningum sem þeir veittu. 

Höfðu þeir farið á námskeið þar sem hjálpaði mikið. 
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„...þar er algjör snilld, bara algjör snilld og þar var talað, við skráðum okkur 

á námskeið þar sem sálfræðingar töluðu um kvíða, töluðu um alla þessa vinkla. 

Það fór heil helgi í það og það var bara mjög gott, bara öll svona fræðsla er 

bara rosalega góð“.  

Bjargráð – leiðin þyrnum stráð 

Þátttakendur tjáðu sig gjarnan um kerfið, hversu þungt og flókið það gæti 

verið. Erfitt var að finna þær leiðir sem best var að fara til að fá aðstoð fyrir 

barn með kvíða. Meirihlutinn hafði neikvæða upplifun af kerfinu en þeir sem 

fengu fljóta, góða og kostnaðarlitla þjónustu lýstu jákvæðri upplifun. Allir 

þátttakendur voru í leit að bjargráðum fyrir sitt barn. Hér á eftir fer umfjöllun 

um helstu bjargráð sem þátttakendur lýstu. Til að finna bjargráðin var leiðin 

oft þyrnum stráð og upplifðu þátttakendur sig oft eina við að fóta sig í kerfinu. 

 

„Það er hægt að líða svo miklu, miklu betur en án þess að fá hjálp skerðir þú 

lífsgæðin svo ofboðslega“.  

Vond tilfinning er ekki hættuleg 

Börnin og foreldrar þeirra höfðu mismunandi bjargráð til að draga úr 

kvíðanum. Börnin höfðu flest einhver bjargráð samkvæmt þátttakendum en 

sum engin. Börnin fundu sjálf ýmsar leiðir til að takast á við kvíðann, sumum 

fannst gott að slaka á, t.d. með því að horfa á sjónvarp eða vera í spjaldtölvu. 

Öðrum fannst betra að hafa eitthvað fyrir stafni og voru dugleg að teikna og 

hitta vini og náðu þannig að einbeita sér að einhverju öðru en kvíðanum. Heima 

hjálpuðu þátttakendur börnunum við að dreifa huganum og takmarka þann 

tíma sem fór í að ræða kvíðann. Þátttakendur reyndu eftir fremsta megni að 

aðstoða börnin við að finna bjargráð sem drógu úr kvíðanum.  

 

„...að takmarka tímann sem við vorum að ræða eitthvað svona erfitt svo það 

færi ekki bara allur dagurinn í þetta. Því maður er auðvitað ekkert að fara að 

leysa þetta sko. Þannig að við vorum með svona áhyggjukistu einhverja sem 

við geymdum, töluðum um það á kvöldin og gáfum þessu svona korter eitthvað 

svoleiðis“. 

 

„Eins og í morgun vorum við bara að hoppa og syngja og eitthvað svona..., 

bara til að draga athyglina frá einhverju og við vorum að gera það og svo 

vorum við líka bara, það er ekki hættulegt að vera kvíðinn, þú veist vond 

tilfinning er ekki hættuleg“.  
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Þátttakendur þurftu að vera lausnamiðaðir og breyta eða laga umhverfi eða 

skipulag í kringum börnin til að draga úr kvíðanum. Stundum þurfti miklar 

breytingar til að koma börnunum úr aðstæðum sem ullu þeim miklum kvíða. 

 

„Núna fær hann sér klefa, það er virkilega verið að vinna með hann. Það er 

verið að hugsa en það var ekki fyrr en ég talaði við deildarstjórann, ég var 

búin að tala um þetta við kennarann hans síðan hann byrjaði, það var aldrei 

neitt gert og svo talaði ég við deildarstjórann og hún bara reddar hlutunum, 

hún er ótrúlegur reddari. Og þá er það bara þannig að hann er í sér klefa og 

fyrsta skiptið var síðast og hann sagði það var bara gaman í sundi af því að 

kvíðinn var klefinn, ekki beint ofan í lauginni heldur ferlið“.  

 

„Já þegar eineltið byrjaði fyrir alvöru sko þá svona, ég tók eiginlega ekki eftir 

því fyrr en við tókum ákvörðun um að hún skipti um skóla, hvað henni létti...það 

er eins og ég hafi gefið henni gullmola, hún var svo glöð“. 

 

Sumum barnanna hentaði best mikil rútína og rammi til að draga úr kvíðanum 

og þurfti þá allt að vera skipulagt og börnin að vera viss um skipulag dagsins. 

Óvissa og miklar breytingar höfðu slæm áhrif á líðan þeirra. Þurftu 

þátttakendur að fara yfir vikudagskrána á sunnudegi til að vikan byrjaði vel. 

Svo þurftu þeir að fara yfir skipulag dagsins með börnunum á hverjum morgni 

til að draga úr kvíða.   

 

„Er bara ótrúlega mikil rútína, svona rútína á sterum. Og einnig mikill 

rammi...þannig að við erum með ramma á öllu, skólinn er með ramma“. 

Nýting meðferðarmöguleika 

Börn þátttakenda höfðu mörg hver farið á námskeið til að vinna á vanda sínum. 

Ýmis námskeið voru í boði en mismunandi hvers konar námskeið þau höfðu 

farið á og hentaði hverju og einu enda vandi þeirra mismunandi. Sum höfðu 

farið á Klóka krakka og voru flestir þeirra ánægðir með það námskeið og fannst 

það hjálplegt. Mörgum þátttakendum fannst aðgengi að kvíðanámskeiðum 

lítið. Þeir töldu að samstarf ætti að vera milli skóla og heilsugæslu með að 

halda slík námskeið og þannig auka aðgengi að þeim.  

 

„Það var mjög fínt, ég fann alveg mjög fínan mun á henni. Hún er ekki laus 

við kvíðann en nær svona að tækla hann“.  

 

Þátttakendum fannst þessi námskeið einnig hjálpleg fyrir þá til að fá góðar 

útskýringar og leiðbeiningar og þannig gætu þeir betur aðstoðað börnin.  
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„...þannig að mér fannst líka mjög gott að fara á þetta námskeið, bæði til að 

þú veist skilja hana betur og líka til að taka smá upprifjun fyrir sjálfa mig. 

Þannig að ég veit svona hvað hún er að ganga í gegnum“. 

 

Nokkur barnanna höfðu farið á félagsfærni- eða sjálfsstyrkingarnámskeið og 

hafði skólinn oftast milligöngu með það. Þátttakendur lýstu ánægju sinni með 

þau námskeið og töldu að skólarnir ættu að halda slík námskeið og einn 

þátttakandinn taldi að bjóða ætti unglingum upp á námskeið í hugrænni 

atferlismeðferð. Barn eins þátttakandans hafði farið í Heilsuskólann sem 

reyndist því mjög vel og hjálpaði mikið með kvíðann ásamt öðrum þáttum.  

 

„Þannig að þetta var rosalega skemmtilegt og hjálpaði honum líka svona 

aðeins að upphefja sig. Ég fann að hann fékk svolítið búst, svona egóbúst, 

svona andlega af því að fara í þetta prógram“.  

 

Mörg barnanna voru á lyfjum, ýmist vegna sinna langvinnu vandamála og/eða 

vegna kvíðans og einnig voru nokkur á svefnlyfjum. Þátttakendur sem áttu 

börn sem fóru á lyf vegna vanda síns töldu þau mjög hjálpleg fyrir barnið og 

drægi úr vanlíðan þess. Einn þátttakandinn talaði um að það hefði orðið „bara 

algjör 180 gráðu snúningur“ þegar barnið fór á lyf. Annar þátttakandi tók í 

sama streng og sagði: „Og þetta er bara allt annað líf eftir að hann fór á lyf“. 

Stundum tók langan tíma að finna réttu lyfin sem hentuðu og réttu skammtana. 

Stundum þurfti að prófa mörg lyf áður en rétta lyfið fannst. Sum höfðu einnig 

slæmar aukaverkanir sem juku jafnvel vandann.  

 

„Ég hugsa líka á morgnana sjálf þegar ég er að tína ofan í þau kvíðalyfin og 

hérna concerta, bara kræstur en bara guð minn almáttugur, hvernig væru þau 

ef þetta væri ekki“. 

Kannski þess vegna veit maður ekkert 

Þátttakendur upplifðu sig illa upplýsta og voru allir sammála um að skortur 

væri á fræðslu fyrir börn og foreldra um kvíða og töldu að bæta þyrfti úr því. 

Ekkert barnanna hafði fengið fræðslu um kvíða, hvorki í skólanum né annars 

staðar áður en þau hittu sálfræðing. Tvö barnanna höfðu fengið fræðslu um 

líðan en óvíst hvort þar var rætt um kvíða. Allir voru sammála um að fræðsla 

um kvíða ætti heima í skólunum og töldu slíka fræðslu mjög þarfa. Tveir 

þátttakenda töldu kennara einnig illa upplýsta um kvíða og töldu að aukin 

þekking meðal þeirra myndi gera þá betri í að lesa í líðan barna og þá væru 

þeir betur í stakk búnir til aðstoða þau og foreldra þeirra til að takast á við 

kvíðann.  
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„Mér finnst að kennarar þurfi að vera upplýstari, það er bara happ og glappa 

hvort þú lendir á einhverjum sem þekkir til eða ekki“. 

 

Flest börnin höfðu þó fengið fræðslu um kvíða eftir að hafa farið í meðferð hjá 

sálfræðingi eða á kvíðanámskeið. Flestir voru ánægðir með þá fræðslu og töldu 

hana skýra vel einkenni kvíða og veita góðar ráðleggingar um hvernig best er 

að takast á við hann. Einn þátttakandinn taldi þó skólasálfræðinginn ekki hafa 

veitt neina fræðslu um kvíða heldur frekar vera að leita upplýsinga um líðan 

barnsins.  

 

„Nei, ég held ekki. Ég held að þegar sálfræðingurinn var að tala við hana þá 

var hann bara að spyrja hana. Ég held að þau séu ekki með fræðslu um slíkt“.   

 

Þátttakendurnir voru einnig spurðir hvort þeir hefðu sjálfir fengið fræðslu um 

kvíða og var greinilega mikill skortur á slíku meðal þátttakenda þrátt fyrir að 

átta þeirra hafi sjálfir verið með kvíða. Enginn hafði fengið fræðslu fyrr en eftir 

að hafa farið til sálfræðings eða á námskeið sem sálfræðingur hélt. Töldu þeir 

að slík fræðsla hefði hjálpað þeim að þekkja einkennin og geta betur brugðist 

við vanda barnanna. Sumir nýttu eigin reynslu og voru þá líka fljótari að átta 

sig á einkennum og þekktu bestu leiðirnar til að tækla kvíðann. Sumir áttu 

einnig önnur börn með kvíða og voru því búnir að fara í gegnum ferlið áður.  

 

„Nei aldrei og kannski þess vegna veit maður ekkert til að grípa inn í kannski 

fyrr“.  

 

„Nei ekkert fyrr en við fórum, þegar þetta hrundi allt, þá fórum við að hugsa, 

svo getur maður, maður venst bara sínu barni, það er líka það. Hann er búinn 

að vera svona frá því að hann var í leikskóla. Þú veist að fara með hann og 

allt var erfitt og svona og maður bara hann er lítill í sér en svo allt í einu þegar 

maður tengdi þá auðvitað var þetta kvíðinn sem var að valda þú veist hinu og 

þessu“.  

 

Þátttakendurnir höfðu sjálfir leitað sér upplýsinga um kvíða, bæði skoðað 

bæklinga og leitað upplýsinga á internetinu. Þeir höfðu margir lesið sér til og 

voru þeir sammála um að auka þurfi fræðslu um kvíða og fannst þeim skólinn 

kjörinn vettvangur fyrir slíkt. Einnig fannst þeim nauðsynlegt að auka fræðslu 

til foreldra til að þeir þekki betur einkenni kvíða og þær leiðir og úrræði sem 

hægt er að fara til að vinna með kvíðann.  

 

„Ég hef bara sjálf séð bækling liggjandi og svo flettir maður bara upp vegna 

þess að ég hef sjálf, ég hef dílað við kvíða og fattaði það ekki sjálf fyrr en ég 

var fullorðin“. 
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„...svo að foreldrar átti sig betur á því t.d. að barnið þitt fer alltaf grátandi í 

skólann. Þú veist, það getur verið svolítið, já, ég myndi vilja að vekja athygli 

á hver einkennin eru vegna þess að þau geta verið svo mismunandi hjá 

krökkum“.  

Biðlistar dauðans 

Flestir þátttakendanna upplifðu mikla bið og þá sérstaklega eftir 

sálfræðiþjónustu, bæði í skóla og á heilsugæslu og voru ósáttir við það. Fannst 

þeim dýrmætur tími fara til spillis sem mætti nota til að bæta líðan barnsins og 

koma í veg fyrir að hann yrði að snjóbolta sem erfitt væri að stoppa. 

 

„Það eru biðlistar dauðans bara, ég kalla þetta bara biðlista dauðans, þetta 

er hryllingur fyrir fólk“. 

 

„Ég meina það er bara þessi biðtími, hann er náttúrulega bara þú veist, hann 

er náttúrulega fáránlegur“. 

 

Þátttakendur töldu sig ekki geta beðið eftir sálfræðiþjónustu þar sem biðin gat 

verið í marga mánuði og jafnvel ár og þeir leituðu þá til sjálfstætt starfandi 

sálfræðinga. Þar var biðin mun styttri en kostnaður oft á tíðum mjög mikill og 

áttu sumir erfitt með að standa undir þeim kostnaði. Voru þeir sammála um að 

sálfræðiþjónusta fyrir börn eigi að vera gjaldfrjáls sama hvert leitað sé eftir 

aðstoð.  

 

„Og þetta er ekki sjálfsögð, þetta er rándýrt að fara til þannig að fólk sem er 

efnaminna, kerfið er ekki að hjálpa því“. 

 

Öll börn þátttakenda höfðu farið til sálfræðings á einhverjum tímapunkti, til 

skólasálfræðings, á heilsugæslunni eða á einkastofu. Sú aðstoð virkaði misvel 

fyrir börnin. Flestir höfðu jákvæða reynslu af aðstoð sálfræðinganna en ekki 

allir. Eitt barnið hafði ekki fengið rétta meðhöndlun fyrr en það hitti fjórða 

sálfræðinginn og sagði þátttakandi að sálfræðingarnir hefðu ekki áttað sig á 

vandanum og ítrekað sagt að þetta væri „frekja og skapstór og bara að þetta 

væri bara óþekkt“. Annað barn þurfti að bíða í þrjú ár eftir sálfræðiaðstoð á 

BUGL en það barn var bæði í innlögn og á göngudeild þar.  

 

„Það er málið þó að þú komist inn á Buglið þá gerast hlutirnir ekkert því miður 

sko. Málið er að hann var búinn að bíða í þrjú ár eftir sálfræðiaðstoð þarna“.  

 

Sálfræðingarnir náðu ekki alltaf til barnanna og gátu ekki aðstoðað öll. Einn 

þátttakandinn sagði: „Við vorum búin að fara til sálfræðinga og þeir gáfust 

bara upp á honum, þeir náðu ekki til hans, hann var svo ofvirkur og mikil 
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vanlíðan“. Annar þátttakandi tók í sama streng en barn hans var hjá sálfræðingi 

á heilsugæslustöð sem náði ekki til barnsins og var því lítill ávinningur af 

sálfræðimeðferðinni.  

Flestir voru þó ánægðir með sálfræðiþjónustuna og sáu mikinn mun á líðan 

barnanna eftir sálfræðimeðferð. Einnig fengu þeir góðar leiðbeiningar og ráð 

til að aðstoða barnið heima.  

 

„...svo miklu glaðari bara eftir það. Ég er ekkert viss um að sálfræðingurinn 

hafi unnið einhverja töfra vinnu í þessum tímum sem hún hefur farið í en 

virkilega gott bara að fara og finna að það er hægt að líða betur, það er hægt 

að fá hjálp, það er engum sama“.  

 

„Hún gaf mér rosalega góðar leiðbeiningar varðandi hvernig á að hjálpa 

honum. Við fórum með hann þangað og það gekk vel“.  

Góð þekking er besta forvörnin 

Þátttakendur voru sammála um að með góðri fræðslu og góðum upplýsingum 

frá fagaðilum mætti draga úr vanlíðan barnanna og koma í veg fyrir að kvíði 

þeirra verði að vanda sem hefur slæm áhrif á líf þeirra og fjölskyldur. Þannig 

megi koma í veg fyrir að kvíðinn verði truflandi og hamlandi í þeirra daglega 

lífi og foreldrar þekki þá leiðir og þau úrræði sem í boði eru. Einn þátttakandinn 

hafði farið á uppeldisnámskeið á vegum ADHD samtakanna og var mjög 

ánægður með það námskeið.  

 

„Sem foreldrar ætlar maður alltaf að gera það besta en svo kann maður 

kannski ekki öll ráð sjálfur. Og maður getur lært og það er svo gott...“. 

 

Margt efni er til um kvíða og hafði helmingur þátttakendur notað ýmsar bækur 

til að aðstoða barn sitt við að takast á við kvíðann. Þeir höfðu allir notað bókina 

Hvað á ég að gera við of miklar áhyggjur sem hafði reynst þeim vel. Einnig 

höfðu þeir notað aðrar bækur tengdar svefni og neikvæðni. Og sumir höfðu 

notast við aðrar hjálplegar bækur. Flestum sem notuðu slíkar bækur fannst þær 

mjög hjálplegar. 

 

„Mér finnst þetta mjög góðar bækur. Það er svo gott að lesa þær með henni, 

skilvirkar og skemmtilegar. Já mér fannst þetta virka mjög vel“.  
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Umfjöllun um niðustöður 

Rannsóknin fjallar um reynslu foreldra barna með kvíða af skólasamfélaginu 

og heilsuvernd skólabarna. Með rannsókninni var reynt að átta sig á áhrifum 

kvíða á börn og upplifun foreldra af stuðningi og þjónustu sem skólasamfélagið 

og heilsuvernd skólabarna veitir. Ekki fannst sambærileg rannsókn, hvorki 

hérlendis né erlendis. Fjallað verður um niðurstöður rannsóknarinnar og þær 

bornar saman við niðurstöður annarra rannsókna.  

Stanslausar áhyggjur 

Kvíði meðal barna og unglinga er stórt heilbrigðisvandamál og hefur aukist 

síðustu ár eins og tölur frá Rannsóknum og greiningu (2016) sýna. Þáttakendur 

rannsóknarinnar eiga allir börn með kvíða og samhljómur var meðal þeirra um 

að kvíðinn hefði haft mikil áhrif á börnin og fjölskyldur þeirra. Ástæður hans 

voru misjafnar og var hann annað hvort fylgikvilli annarra raskana eða 

aðstæðna. Birtingarmynd hans var einnig mismunandi en truflaði börnin og 

hamlaði þeim í daglegu lífi. Það samræmist því sem fram kemur í grein 

Jóhönnu Kristínar Jónsdóttur (2010) en þar segir að kvíði sé eðlilegt viðbragð 

líkamans við hættu en geti orðið truflandi og hamlandi. Öllum börnunum 

reyndist erfitt að takast á við kvíðann og vantaði bjargráð. Hjá flestum 

börnunum hafði kvíðinn truflað þau lengi áður en þátttakendur áttuðu sig á að 

um kvíða væri að ræða. Þetta samræmist niðurstöðum annarra rannsókna sem 

sýna að börn eiga oft erfitt með að átta sig á einkennum kvíða og leita því oft 

til skólahjúkrunarfræðinga með ýmis líkamleg einkenni (Lee, 2017a; Lee, 

2017b). Þetta samræmist að nokkurru leiti niðurstöðu rannsóknarinnar en 

nokkur barnanna leituðu sjálf til skólahjúkrunarfræðinga vegna vanlíðunar 

sinnar en einnig leituðu þátttakendur til þeirra eftir stuðningi og ráðleggingum. 

Samkvæmt þátttakendum hamlaði kvíðinn börnunum bæði í leik og starfi. 

Börnin lögðu oft mikið á sig til að reyna að sleppa við óþægilegar aðstæður og 

gerðu sum sér upp veikindi og kvörtuðu um líkamleg einkenni. Þau börn sem 

sýndu skólaforðun misstu oft mikið úr skóla og drógust aftur úr samnemendum 

sínum. Þetta jók kvíðann svo úr varð vítahringur sem erfitt var að rjúfa. En 

þátttakendur sáu mun á námsárangri barnanna þegar þeim fór að líða betur.  

Meirihluti þátttakenda höfðu sjálfir glímt við kvíða og samkvæmt Huebner 

(2006) getur kvíði erfst og telur hann því mikilvægt að foreldrar vinni í sínum 

kvíða til að vera betur undirbúnir til að aðstoða börnin. Sumir þátttakendanna 

voru hræddir við að ýta undir kvíðann hjá börnunum. Þeir höfðu áhyggjur af 

því að þeirra líðan og hegðun hefði áhrif á kvíða barnanna og jafnvel yki hann. 

Þetta samræmist rannsókn Donovan, Holmes, Farrell og Hearn (2017) en þar 

kemur fram að viðbrögð foreldra og þeirra sem eru fyrirmyndir er talið geta 
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orsakað eða viðhaldið kvíða. Niðurstöður annarra rannsókna styðja þetta en 

þær benda til þess að foreldrar hafi áhrif á kvíðaeinkenni barna og er talið að 

skoða þurfi áhrifaþætti bæði móður og föður við þróun kvíðaeinkenna hjá 

börnum (Pereira, Barros, Mendonc og Muris, 2014).  

Að fóta sig í kerfinu 

Þátttakendur voru sammála um að stytta þurfi bið eftir aðstoð fyrir börn með 

kvíða. Þeim fannst kerfin oft ekki tala saman og aðila vanti til að halda utan 

um börn með kvíða og fjölskyldur þeirra. Erfitt getur verið fyrir foreldra sem 

eru með veikt barn og því undir miklu álagi að finna út hvernig best er að hjálpa 

því. Fram kemur hjá Rapee o.fl. (2016) að það geti verið flókið að eiga barn 

með kvíða, þau geti verið erfið, krefjandi og þurftafrek.  

Þáttakendur voru sammála um að kennari barnanna væri lykilþáttur í að 

þeim líði vel í skólanum og stuðningur þeirra væri mikilvægur. Mismunandi 

var hvernig skólarnir tóku á vanda barnanna og hversu mikinn stuðning þeir 

veittu þeim og foreldrum þeirra. Flestir kennararnir reyndust börnunum og 

foreldrum þeirra vel en þeir þátttakendur sem áttu börn á unglingastigi upplifðu 

minni skilning en þeir sem áttu börn á yngri stigum. Eins og fram kemur í 

Aðalnámskrá grunnskólanna (2011) þarf skólastarfið að efla heilbrigði og 

stuðla að velferð og vellíðan nemenda.  

Þátttakendur voru sammála um að biðtími til skólasálfræðinga væri of 

langur. Fannst þeim að laga þyrfti verklag innan skólanna til að minnka biðlista 

svo hægt sé að sinna fleiri börnum og koma þeim strax í ferli sem hjálpar þeim 

að takast á við vandann. Ómeðhöndlaður kvíði hjá börnum getur leitt til 

þunglyndis og annarra alvarlegra geðsjúkdóma og því mikilvægt að draga úr 

auknum kvíða (Beesdo, Knappe og Pine, 2009; World Health Organization, 

2018, Bagnell, 2011; Sóley Dröfn Davíðsdóttir, 2014). Löng bið varð til þess 

að margir þátttakendur leituðu með börn sín til sálfræðinga á einkastofum en 

það leiddi til mikils kostnaðar fyrir foreldrana.  

Mismunandi var hver aðstoðaði börn þátttakenda innan veggja skólanna en 

gott aðgengi að stuðningi við börn og foreldra þeirra þótti þátttakendum vera 

mikilvægt. Margir töluðu um úrræðaleysi innan skólanna og lítill skilningur 

væri á vanda barnanna og fannst þeir þurfa að berjast fyrir rétti barna sinna. 

Mikilvægt er að grípa inn í vandann áður en hann verður að stórum snjóbolta. 

Þátttakendur voru sammála um að mikill tími fari í að sinna börnum með kvíða 

og best væri ef hægt væri að sinna sem mestu innan veggja skólans. Kvíði getur 

haft áhrif á þroska, námsárangur og möguleika á góðu lífi ef ekki er brugðist 

við honum í tíma (Beesdo, Knappe og Pine, 2009; World Health Organization, 

2018; Bagnell, 2011; Sóley Dröfn Davíðsdóttir, 2014).   

Skólahjúkrunarfræðingar aðstoðuðu nokkra þátttakendur og börn þeirra og 

fannst þeim gott að leita til þeirra og fá stuðning hjá þeim. 
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Skólahjúkrunarfræðingar eru í lykilstöðu til að finna nemendur með kvíða og 

bregðast við ef kvíðinn er orðinn truflandi fyrir þá (Olowokere og Okanlawon, 

2014; Martinson, Kendall, Stark og Neumer, 2016). Nokkur barnanna og 

foreldrar þeirra höfðu farið í kvíðaskimunarviðtal til skólahjúkrunarfræðings 

sem leiðbeindu þeim í kjölfarið og vísuðu til sálfræðings ef vandinn var mikill. 

Rannsókn Clementi, Alfano, Holly og Pina (2016) styður mikilvægi þess að 

skima fyrir kvíða. Þetta er ekki í samræmi við niðurstöðu Muggeo og Ginsburg 

(2018) en þar segir að hjúkrunarfræðingar noti ekki skimunartæki til að greina 

kvíða nemenda. Þátttakendur töldu mikilvægt að skólahjúkrunarfræðingar séu 

hluti af skólasamfélaginu og samvinna þeirra og annarra fagstétta innan 

skólans sé nauðsynleg svo vinnan með börnunum sé skilvirkari. Viðvera 

skólahjúkrunarfræðinga var í sumum skólum lítil og töldu þátttakendur þá eiga 

erfiðara með að setja sig inn í mál barnanna.  

Þátttakendur voru misánægðir með þjónustu heilsugæslunnar og reyndist 

hún þeim misvel. Börn þeirra þátttakenda sem komust fljótt að hjá sálfræðingi 

voru jákvæðari en þeir sem þurftu að bíða lengi og leituðu þá gjarnan annað. 

Ekki virtust allir átta sig á úrræðum heilsugæslunnar hvað sálfræðiþjónustu 

varðar og leituðu þá beint á einkastofu. Þeir sem leituðu á heilsugæsluna fannst 

flestum vel tekið á móti sér og sumum kom á óvart hve stutt biðin var eftir því 

að fá viðtal hjá sálfræðingi. Sumum fannst heilsugæslan aftur á móti alls ekki 

vera að standa sig og höfðu því neikvæða upplifun af henni. Ekki er starfandi 

sálfræðingur á öllum heilsugæslustöðvum og hafa skjólstæðingarnir því ekki 

jöfn tækifæri á gjaldfrjálsri sálfræðiþjónustu þar sem þeir þurftu að leita á 

einkastofur. Einnig leituðu sumir annað en á heilsugæsluna eða til sálfræðinga 

með börn sín til að fá aðstoð fyrir barnið, t.a.m. til barnageðlækna og 

barnataugalækna sem reyndust þeim vel. 

Þátttakendur voru óánægðir með þessa löngu bið eftir sálfræðiþjónustu, 

bæði í grunnskólum og á heilsugæslu. Þeir töluðu um að dýrmætur tími færi til 

spillis og kvíðinn gæti aukist á meðan. Biðin gat jafnvel verið margir mánuðir 

eða ár en þátttakendur voru sammála um að erfitt væri að bíða lengi eftir 

sálfræðiþjónustu þegar börnum líður illa. Þegar biðin var löng leituðu 

þátttakendur með börnin á einkastofur og var þá biðin mun styttri en kostnaður 

mikill og áttu sumir erfitt með að standa undir slíkum kostnaði. Voru þeir 

sammála um að sálfræðiþjónusta fyrir börn eigi að vera gjaldfrjáls sama hvert 

leitað sé eftir aðstoð.  

Bjargráð – leiðin þyrnum stráð 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að allir þátttakendurnir voru í leit að 

bjargráðum fyrir barn sitt. Þeir sem fengu fljóta og góða þjónustu sem hjálpaði 

þeim í baráttunni við kvíðann höfðu jákvæðari upplifun af kerfinu. 

Meirihlutinn hafði þó neikvæða sýn á kerfinu. Þeir upplifðu kerfið flókið og 
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oft á tíðum þyrnum stráð og fannst erfitt að finna þær leiðir sem best var að 

fara til að fá aðstoð fyrir barnið og þurftu oft að leggja mikið á sig til að finna 

rétt úrræði. Fram kemur hjá Huebner (2006) að aðstoða þurfi foreldra við að 

finna rétt úrræði til að draga úr kvíða barna og gefa þeim verkfæri. Þátttakendur 

reyndu eftir fremsta megni að aðstoða börnin við að draga úr kvíðanum með 

ýmsum leiðum en ef þær dugðu ekki til leituðu þeir ýmist til skólans eða 

sérfræðinga innan heilbrigðiskerfisins, s.s. sálfræðinga og geðlækna. Huebner 

(2006) talar einmitt um mikilvægi þess að foreldrar leiti aðstoðar sérfræðinga 

ef þeir ná ekki að aðstoða börnin sjálfir.  

Börn þátttakenda sóttu mörg hver ýmis námskeið til að takast á við vanlíðan 

sína. Námskeiðið Klókir krakkar hafði reynst nokkrum barnanna vel og 

hjálpaði þeim að takast á við kvíðann. Þetta samræmist 16 rannsóknum sem 

gerðar voru á því meðferðarúrræði. Niðurstöður þeirra rannsókna bentu til 

jákvæðra áhrifa á börn með kvíða (Mychailyszyn, 2017). Þátttakendur töldu 

aðgengi að slíkum námskeiðum ekki nægilega gott og fannst að bæta mætti úr 

því með því að auka samstarf milli skóla og heilsugæslu með að halda slík 

námskeið. Rannsóknir hafa sýnt að forvarnaríhlutun í skólum, t.a.m. Vinir alla 

ævi, geti komið í veg fyrir kvíða eða dregið úr einkennum hans (Ahlen o.fl., 

2018; Skryabina o.fl., 2016). Ekki var um slíka íhlutun að ræða í skólum barna 

þátttakenda.  

Góð þekking er besta forvörnin 

Athyglisvert var hve bæði þátttakendur og börn þeirra voru illa upplýst um 

kvíða, einkenni hans og úrræði. Þátttakendur voru sammála um að skortur væri 

á fræðslu um kvíða, bæði fyrir foreldra og börn. Ekkert barnanna hafði fengið 

fræðslu um kvíða áður en þau hittu sálfræðing og töldu þátttakendur skólann 

kjörinn vettvang fyrir slíka fræðslu. Einnig töldu þeir kennara skorta þekkingu 

á kvíða og töldu að kennarar yrðu betur í stakk búnir til að lesa í líðan barna 

og gætu brugðist skjótar við ef þeir hefðu góða þekkingu á kvíða. Flest börnin 

höfðu þó fengið fræðslu um kvíða hjá sálfræðingi og voru þátttakendur 

ánægðir með útskýringar og ráðleggingar frá þeim. Sjálfir höfðu þátttakendur 

ekki fengið fræðslu um kvíða sem er athyglisvert þar sem meirihluti þeirra 

hafði sjálfur átt við kvíðavanda að stríða. 

Þátttakendur töldu að ef þeir hefðu verið betur upplýstir hefðu þeir átt 

auðveldara með að þekkja einkennin hjá börnunum og þannig getað brugðist 

betur við vanda þeirra. Huebner (2006) tekur í sama streng en hann segir að 

foreldrum skorti oft þekkingu á kvíða, einkennum hans og bjargráðum. Sumir 

þátttakendurnir gátu þó nýtt sína fyrri reynslu til að takast á við kvíða barnanna. 

Samhljómur var meðal þátttakenda um að auka þyrfti fræðslu um kvíða fyrir 

börn, foreldra og kennara.  
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Notagildi rannsóknar 

Rannsakanda fannst málefnið áhugavert og mjög þarft. Ekki fundust 

sambærilegar rannsóknir þar sem reynsla foreldra barna með kvíða af 

skólasamfélaginu og heilsuvernd skólabarna var skoðuð, hvorki íslenskar né 

erlendar. Rannsakandi telur að niðurstöður rannsóknarinnar geti nýst vel innan 

skólasamfélagsins og þeim sem sinna heilsuvernd skólabarna. Rannsóknin 

skerpir á þeim þáttum sem bæta þarf í þjónustu við börn með kvíða og foreldra 

þeirra til þess að auðvelda þeim að takast á við kvíðann án þess að ferlið verði 

þeim íþyngjandi.  

Rannsóknin getur haft mikla þýðingu fyrir börn með kvíða og fjölskyldur 

þeirra. Börn eru oft lengi, jafnvel mörg ár, með einkenni kvíða en eiga erfitt 

með að tjá tilfinningar sínar og átta sig á hvað veldur vanlíðan þeirra. Með 

aukinni fræðslu um kvíða, einnkenni hans og úrræði, má vonandi koma í veg 

fyrir að hann verði truflandi og hamlandi fyrir börn. Með fræðslu til foreldra 

og kennara verða þeir aðilar betur í stakk búnir til að greina kvíða snemma og 

þannig koma í veg fyrir að hann hafi slæm áhrif á daglegt líf barna.  

Rannsóknin hefur mikla þýðingu fyrir skólahjúkrunarfræðinga sem vinna 

með börnum alla daga og eru í lykilstöðu til að sjá og greina kvíða meðal barna 

og leiðbeina foreldrum með úrræði. Eins og rannsóknir sýna leita börn til 

skólahjúkrunarfræðinga með líkamlegar kvartanir en átta sig ekki alltaf á að 

um kvíða geti verið að ræða. Skólahjúkrunarfræðingar eru einnig í 

kjöraðstæðum til að taka að sér fræðslu um kvíða fyrir börn, foreldra og 

skólasamfélagið. Með markvissri fyrirbyggjandi vinnu er hægt að draga úr 

kvíða og jafnvel koma í veg fyrir hann. 

Þessi rannsókn gefur góða innsýn í þá flóknu veröld sem fjölskyldur barna 

með kvíða eru í og hversu flókið og þungt kerfið er. Vonandi leiðir þessi 

rannsókn til þess að skólasamfélagið og heilsugæslan skoði þennan málaflokk 

vel og komi til móts við börn og foreldra þeirra með bættu aðgengi, betra flæði 

og með því að fjarlægja þá veggi sem myndast hafa í þjónustunni. Þegar 

foreldrar eru með veik börn er erfitt að vera á sama tíma að kljást við kerfið og 

finna út hvaða leiðir eru bestar í þeim frumskógi sem um ræðir. Mín von er að 

rannsóknin skili sér í bættri þjónustu við börn með kvíða og fjölskyldur þeirra 

og að fagfólk skóla og heilsugæslu átti sig á hve mikilvægt er að bregðast fljótt 

og vel við kvíða, auka fræðslu og veita góðar upplýsingar eftir þörfum hvers 

og eins. Með þessu er von mín að hægt sé að bæta ánægju og vellíðan barna.  

Framtíðartillögur 

Þar sem kvíði meðal barna og unglinga hefur verið að aukast síðastliðin ár 

þyrfti að ná betur utan um málaflokkinn og kortleggja þarfirnar. Því eru 
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rannsóknir á þessu sviði mjög þarfar. Hér á eftir eru nokkrar tillögur að 

rannsóknum sem eflt geta þjónustu við börn með kvíða og fjölskyldur þeirra: 

 Reynsla grunnskólabarna með kvíða af skólaumhverfinu og heilsuvernd 

skólabarna.  

 Reynsla feðra grunnskólabarna með kvíða af skólasamfélaginu og 

heilsuvernd skólabarna. 

 Reynsla grunnskólakennara af því að vera með barn með kvíða í sinni 

umsjón. 

 Reynsla skólahjúkrunarfræðinga af kvíða grunnskólabarna, fræðslu, 

skimun og úrræðum. 

 Fræðsluþarfir grunnskólabarna um kvíða. 

 Fræðsluþarfir foreldra um kvíða. 

 Fræðsluþarfir kennara um kvíða. 

 Þekking grunnskólabarna á kvíða, einkennum hans og áhrifum. 

 Þekking foreldra á kvíða, einkennum, áhrifum og helstu úrræðum. 

 Þekking kennara á kvíða, einkennum, áhrifum og helstu úrræðum. 

 Tengsl kvíða barna og kvíða foreldra. 

 Íhlutun í skólum til að draga úr kvíðaeinkennum. 

Takmarkanir rannsóknar 

Reynt var að halda takmörkunum rannsóknarinnar í lágmarki en 

óhjákvæmilega urðu þó nokkrar takmarkanir við gerð hennar. Þar sem ekki var 

um stóran hóp þátttakenda að ræða er ekki hægt að alhæfa niðurstöðurnar á allt 

þýðið enda er það ekki tilgangurinn með eigindlegum rannsóknum. Þetta er 

reynsla fárra einstaklinga og einungis upplifun þeirra en gefur vísbendingar um 

reynslu annarra í svipaðri stöðu. Eingöngu mæður þáðu boð um þátttöku í 

rannsókninni sem getur haft áhrif á niðustöðurnar þar sem kynin eru ólík og 

upplifun þeirra á fyrirbærinu gæti verið mismunandi. Ekki var auglýst eftir 

þátttakendum heldur fundu skólahjúkrunarfræðingar börn með kvíða og settu 

sig í samband við foreldra þeirra en það takmarkar hópinn. Ef auglýst hefði 

verið eftir þátttakendum, t.d. á samfélagsmiðlum eða á heilsugæslustöðvum, 

hefði samsetning hópsins hugsanlega orðið önnur. Mögulega hefðu foreldrar 

sett sig í samband við rannsakanda og óskað eftir því að deila reynslu sinni. 

Rannsakandi er vel þjálfaður í að taka viðtöl við skjólstæðinga og afla 

upplýsinga um heilsufar og líðan. Þrátt fyrir það er þetta frumraun hans í að 

taka rannsóknarviðtöl og greina þau og gæti skortur á þjálfun haft áhrif á 

rannsóknina.  
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Ályktanir og niðurstöður 

Gott aðgengi að góðri heilbrigðisþjónustu ætti að vera fyrir alla. Svo virðist þó 

sem víða sé pottur brotinn hvað þetta varðar. Geðheilsa er ekki síður mikilvæg 

en líkamleg heilsa en enn í dag virðist þekking á kvíða og þeim úrræðum sem 

í boði eru vera ábótavant hjá almenningi og þeim kerfum sem þeim þjóna. 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru sammála um að auka þyrfti fræðslu um 

kvíða, skýra úrræði og bæta aðgengi að gjaldfrjálsri geðheilbrigðisþjónustu. 

Kvíði er oft vandlega falinn og er því gott forvarnastarf mikilvægt. Strax í 

ungbarnavernd þarf að koma inn með fræðslu til foreldra um kvíða barna, 

einkenni hans og helstu úrræði þannig að foreldrar þekki einkennin og geti 

brugðist skjótt við ef einkenni kvíða gera vart við sig hjá börnum. Þegar börn 

byrja í skóla eru skólahjúkrunarfræðingar í kjöraðstæðum til að fræða börn 

markvisst um kvíða og geðheilbrigði. Starf skólahjúkrunarfræðinga er að 

stórum hluta fræðsla og væri því gott að þeir sem heilbrigðisstarfsmenn tækju 

að sér slíka fræðslu og útskýrðu fyrir börnum að kvíði sé eðlilegur að einhverju 

marki, en fari hann að trufla þau og valda vanlíðan til lengri tíma þá þurfi þau 

mögulega að fá aðstoð til að kljást við hann. Útskýra þarf fyrir þeim hvert þau 

eigi þá að leita ef þau upplifa slíkan kvíða. Einnig geta 

skólahjúkrunarfræðingar frætt foreldra og kennara um kvíða. 

Skólahjúkrunarfræðingar geta einnig skimað fyrir kvíða hjá börnum með 

þartilgerðum skimunarlistum og ráðlagt foreldrum um helstu úrræði. Ljóst er 

frá sjónarhóli þátttakenda þessarar rannsóknar að aðgengi að sálfræðiþjónustu 

þarf að vera betra og sú þjónusta þarf að vera gjaldfrjáls fyrir börn óháð því 

hvar hún er sótt. 
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Viðauki 

Fylgiskjal I - Kynningarbréf 

 

 
Vegna rannsóknarinnar:  

„Reynsla foreldra grunnskólabarna með kvíða af skólasamfélaginu og 

skólaheilsugæslunni“ 

 

Kæri viðtakandi 

 

Með þessu bréfi langar okkur að óska eftir þátttöku þinni í rannsókn þar sem 

könnuð er „Reynsla foreldra grunnskólabarna með kvíða af skólasamfélaginu 

og skólaheilsugæslunni“. Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Dr. Gísli Kort 

Kristófersson, sérfræðingur í geðhjúkrun og lektor í geðhjúkrun við 

Heilbrigðisvísindasviðs Háskólans á Akureyri, sími 840-9598, tölvupóstfang: 

gislik@unak.is.  

 Aðrir rannsakendur eru Ósk Guðmundsdóttir hjúkrunarfræðingur við 

Heilsugæslu Höfuðborgarsvæðisins og meistaranemi við 

Heilbrigðisvísindadeild HA og Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir, sviðstjóri 

skólasviðs, þróunarsviði Heilsugæslu Höfuðborgarsvæðisins. 

 Ekki verður hægt að rekja niðurstöður rannsóknarinnar til þátttakenda 

og fyrirhugað er að kynna niðurstöður á opnum fyrirlestri að rannsókn lokinni. 

 Tilgangur rannsóknarinnar er að auka þekkingu og dýpka skilning 

skólasamfélagsins og skólaheilsugæslunnar á vanda grunnskólabarna með 

kvíða og þannig auka gæði þeirrar þjónustu sem þeim er veitt í skólum. 

 Þér er boðið að taka þátt í einu til tveimur viðtölum sem munu taka 

samtals um klukkustund. Í viðtölunum verður þér gefinn kostur á að ræða 

reynslu þína af því að eiga barn með kvíða og þátt skólasamfélagsins og 

skólaheilsugæslunnar. Fyllsta trúnaðar og nafnleyndar verður gætt varðandi 

allar upplýsingar sem þátttakendur veita í rannsókninni. Farið verður með 

persónuupplýsingar og skráningu þeirra í samræmi við lög nr. 77/2000 um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Öllum rannsóknargögnum 

mailto:gislik@unak.is
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verður eytt að úrvinnslu lokinni og eigi síðar en 6 mánuðum eftir 

rannsóknarlok.  

Rannsóknin hefur fengið leyfi Vísindasiðanefndar, Vísindanefndar 

Heilsugæslu Höfuðborgarsvæðisins og verið tilkynnt til Persónuverndar.  

Okkur þætti vænt um að fá að nýta þína reynslu sem innlegg í 

rannsóknina. Hins vegar skal tekið skýrt fram að það er alfarið undir þér komið 

hvort þú ákveður að taka þátt og þér er frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er 

eða sleppa að svara stökum spurningum, án útskýringa. Finnir þú fyrir 

óþægindum eða vanlíðan í kjölfar þátttöku þinnar stendur þér til boða að hafa 

samband við Eydísi Sveinbjarnadóttur, geðhjúkrunarfræðing. 

 

Með vinsemd og von um góðar undirtektir, 

 

__________________________________ 

Gísli Kort Kristófersson, ábyrgðarmaður 
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Fylgiskjal II - Upplýst samþykki 

Upplýst samþykki 

 

Ég undirritaður hef lesið kynningarbréf um þátttöku í rannsókninni: Reynsla 

foreldra grunnskólabarna með kvíða af skólasamfélaginu og 

skólaheilsugæslunni.  

 

Þátttaka felur í sér að taka þátt í einu til tveimur viðtölum og ræða þar reynslu 

mína af því að eiga barn með kvíða og þátt skólasamfélagsins og 

skólaheilsugæslunnar. 

 

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 eins og henni er lýst. 

Mér er frjálst að hætta þátttöku í rannsókninni á hvaða stigi hennar sem 

er.  

 

 

_____________________           ______________________ 

Undirskrift þátttakanda    Staður og dagsetning 

 

 

    ___________________________ 

Undirskrift þess sem leggur samþykkið fyrir 
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Fylgiskjal III - Samþykki framkvæmdastjóra 

hjúkrunar HH 
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Fylgiskjal IV - Skuldbinding ábyrgðarmanns 
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Fylgiskjal V - Samstarfsyfirlýsing 
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Fylgiskjal VI - Leyfi Vísindasiðanefndar 
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Fylgiskjal VII - Leyfi Persónuverndar 
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Fylgiskjal VIII - Leyfi Vísindanefndar HH 
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Fylgiskjal VX - Viðtalsrammi 

Segðu mér frá sjálfri/sjálfum þér. 

# Aldur. Móðir eða faðir 

# Hvað áttu mörg börn og hversu mörg á grunnskólaaldri? 

 

Segðu mér frá kvíða barnsins. 

# Hvað telur þú kvíðann hafa varað lengi? 

# Hvernig lýsir kvíðinn sér? 

 

Segðu mér frá reynslu þinni af því að eiga barn með kvíða. 

# Lýstu því hvort og þá hvernig kvíðinn hefur verið hamlandi fyrir barnið og/eða 

fjölskylduna?  

# Hvernig hefur skólaganga barnsins verið? 

# Hvernig er félagslíf barnsins? 

# Hvaða bjargráð hefur barnið? 

# Hefur kvíðinn breyst á síðastliðnum vikum eða mánuðum og þá hvernig? 

 

Segðu mér hvernig þú hefur tekist á við kvíða barnsins. 

# Hvað hefur reynst þér/ykkur best? 

# Hvert leitaðir þú eftir aðstoð og stuðningi? 

 

Segðu mér frá þeim samskiptum sem þú hefur átt við skólasamfélagið og 

skólaheilsugæsluna varðandi kvíða barnsins. 

# Hvernig upplifðir þú viðbrögð skólasamfélagsins? 

# Til hverra innan skólans hefur þú leitað? 

# Hvernig hafa þessi samskipti reynst ykkur? 

# Telur þú þig hafa fengið þá aðstoð sem þið þörfnuðust þar? 

# Hefur þú leitað utan skólasamfélagsins að aðstoð vegna kvíðans? 

 

Hefur kvíði barnsins breyst eftir samskipti ykkar við skólasamfélagið og 

skólaheilsugæsluna? Ef svo er þá hvernig? 

# Er eitthvað sem þú getur bent mér á sem hefur hjálpað? 

# Hvernig getur skólasamfélagið betur stutt við börn með kvíða?  

 

Hvernig hefur fræðslu til barns þíns um kvíða verið háttað? 

# Hefur þú frætt þitt barn um kvíða og einkenni hans og hvernig skuli bregðast við 

honum? 

# Veistu hvort þitt barn hafi fengið fræðslu í skólanum um kvíða? 

# Telur þú vera þörf á slíkri fræðslu innan skólans? 

 

Hvaða þekkingu telur þú barn þitt hafa á kvíða og einkennum hans? 

 

Segðu mér frá þinni þekkingu á kvíða barna?  

# Hvert hefur þú leitað til að afla þér upplýsinga um kvíða?  

 

Er eitthvað sem þú vilt bæta við að lokum? 


