
 

 

 

 

 

 

 

Mat á árangri af námskeiðinu Klókir krakkar á vegum 

Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar á Þjónustumiðstöð Breiðholts 

 

Ingi Már Þorvaldsson 

 

 

 

 

 

 

 

           Lokaverkefni til meistaragráðu í sálfræði 

Leiðbeinandi: Bergljót Gyða Guðmundsdóttir 

 

Sálfræðideild 

Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2019 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Þakkarorð 

Allar þakkir fá þeir sem studdu mig á þessum erfiða og stressandi tíma og hvöttu mig áfram. 

Ég vil sérstaklega þakka Bergljótu Gyðu Guðmundsdóttur, ábyrgðarmanni rannsóknarinnar 

og leiðbeinanda mínum, fyrir að bjóða mér skemmtilegt og áhugavert verkefni sem var mjög 

lærdómsríkt. Hún gaf mér ómetanlegar athugasemdir og stuðning á meðan á þessu stóð. Ég 

vil þakka móður minni Dís Kolbeinsdóttur fyrir að lesa yfir fyrir mig margoft og gera þessa 

ritgerð læsilega. Ég vil þakka unnustu minni Álfheiði Björk Símonardóttur fyrir að styðja mig 

í gegnum þetta allt saman og sýna mér allt það umburðarlyndi sem hægt var.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

Útdráttur 

Jákvæður félags- og tilfinningaþroski er grundvöllur námsárangurs, heilsu og velferðar allra 

barna. Skólasamfélagið er hentugur vettvangur til forvarna og íhlutunar á þessu sviði þar sem 

þar næst til nánast allra barna í náttúrulegu umhverfi þeirra. Með þrepaskiptum stuðningi 

innan skólaumhverfisins miðast öll þjónusta við þarfir nemenda, það er, sum úrræði eru 

heildstæð og bjóðast öllum nemendum, önnur nýtast smærri hópi nemenda og sumir 

nemendur fá einstaklingsmiðaða þjónustu. Dæmi um félags- og tilfinningafærniúrræði fyrir 

smærri hópa nemenda er námskeiðið Klókir krakkar sem haldið hefur verið á vegum 

skólaþjónustunnar innan Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar fyrir grunnskólanemendur á 

aldrinum 8-12 ára. Erlendar rannsóknir benda til þess að námskeiðið sé árangursríkt við að 

draga úr kvíða og efla félagsfærni barna en fáar rannsóknir hafa farið fram á námskeiðinu á 

Íslandi. Í þessari rannsókn var árangur námskeiðsins Klókir krakkar metinn með því að kanna 

mun á niðurstöðum fjögurra matslista um kvíðaeinkenni, tilfinningavanda og hegðun sem 

(N=65) börn og (N=61) foreldrar þeirra svöruðu fyrir og eftir námskeið sem haldin voru á 

tímabilinu 2011-2019 á vegum Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar á Þjónustumiðstöð 

Breiðholts. Niðurstöður bentu til þess að dregið hefði marktækt úr kvíða að námskeiði loknu. 

Þó bentu niðurstöður matslista fyrir og eftir námskeið einnig til þess að afturför hefði átt sér 

stað meðal um 20-30% þátttakenda. Niðurstöðum ber að taka með fyrirvara þar sem enginn 

samanburðarhópur var til staðar. Kanna þarf betur hvað skýrir misjafnan árangur þátttakenda. 

Almennt gefa niðurstöður til kynna að þátttaka á námskeiðinu tengist bættri líðan barna. 

Frekari rannsókna, þar sem valið er í tilrauna- og samanburðarhópa með tilviljunaraðferð, er 

þörf.    
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1 Inngangur 

1.1 Íslenskir grunnskólar 

Íslenskt grunnskólakerfi byggir meðal annars á aðalnámskrá grunnskóla sem gefin er út af 

Mennta- og menningarmálaráðuneytinu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Aðalnámskráin er hugmyndafræðilegur grundvöllur skólastarfs í grunnskólum landsins en 

sveitarfélög sjá um rekstur grunnskólanna og hafa yfirumsjón með starfi þeirra. 

Aðalnámskráin er því leiðarljós í daglegu starfi grunnskólanna þar sem stjórnendur og 

starfsfólk útfærir nám og kennslu nemenda í hverjum skóla fyrir sig (Island.is, 2018).  

Sveitarfélögum er skylt samkvæmt lögum (Þingskjal 91, 2008-2018, 5. gr.) að veita 

leik- og grunnskólum sérfræðiráðgjöf og -stuðning. Hjá Reykjavíkurborg fara Skóla- og 

frístundasvið annars vegar og Velferðarsvið hins vegar með yfirumsjón þessa málaflokks. 

Skólaþjónusta (áður sérfræðiþjónusta skóla) í Reykjavík er rekin innan fimm 

þjónustumiðstöðva Velferðarsviðs borgarinnar, einnar í hverjum borgarhluta, og veitir 

skólum, nemendum og fjölskyldum þeirra sérfræðiþjónustu, til dæmis þjónustu 

daggæsluráðgjafa, sérkennsluráðgjafa, kennsluráðgjafa, félagsráðgjafa, hegðunarráðgjafa, 

sálfræðinga og fleira (Reykjavík, 2019).  

Ein þeirra stefna sem eru ráðandi í skólum á Íslandi er skóli án aðgreiningar eða nám 

við hæfi hvers og eins (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Stefnan um skóla án 

aðgreiningar, sem einnig er oft nefnd skóli fyrir alla, þýðir samkvæmt aðalnámskrá 

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

eiga að vera jöfn óháð atgervi og aðstæðum hvers og eins. Þess er því gætt að tækifærin ráðist 

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

því hvort um drengi eða stúlkur er að ræða, hvar nemandi býr, hverrar stéttar hann er, hvaða 

trúarbrögð hann aðhyllist, hver kynhneigð hans er, hvernig heilsufari hans er háttað eða hvort 
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hann býr við fötlun eða hverjar aðstæður hans eru.“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013, bls. 43).  

Stefnan um skóla fyrir alla er einnig ríkjandi í menntastefnu annarra þjóða heimsins, 

meðal annars í Bandaríkjunum og var þar sett í lög meðal annars með „The Individuals with 

Disabilities Education Act” (IDEA, 2004) og “No Child Left Behind“ (NCLB, 2001). Þessi 

lög urðu til þess að skólayfirvöldum í Bandaríkjunum var skylt að koma til móts við alla 

nemendur (Gartin og Murdick, 2005; U.S Department of Education, 2002) sem er í líkingu 

við stefnuna um skóla án aðgreiningar á Íslandi. Í Bandaríkunum er í síauknum mæli stuðst 

við skólastefnu sem kalla má á íslensku stig- eða þrepaskiptan stuðning við nemendur (e. 

multi-tiered systems of support; MTSS) til að mæta þörfum allra nemenda á grundvelli laga, 

svo sem IDEA og NCLB (Cooley og Whitten, 2017; Wexler, 2018).  

Eins og fram hefur komið á stefnan við um nemendur af erlendum uppruna. Á 

síðastliðnum árum hefur fjöldi nemenda aukist með erlent tungumál að móðurmáli í íslensku 

samfélagi. Nýjustu tölur Hagstofu Íslands sýna að um 10,6% nemanda voru með erlent 

tungumál að móðurmáli árið 2018 (Hagstofa Íslands, 2019).  

1.2 Þrepaskiptur stuðningur við nemendur (MTSS) 

Það sem einkennir þrepaskiptan stuðning við nemendur (MTSS) er að kennsla og önnur 

íhlutun innan skólans miðast fyrst og fremst við þarfir nemenda og tölulegum gögnum um 

stöðu nemendahópsins og árangur af kennslu er safnað reglulega og gögnin nýtt til þess að 

skipuleggja allt skólastarf (Averill, Rinaldi og U.S.E.L., 2011; Fixsen, Naoom, Blase, 

Friedman og Wallace, 2005).  

Innan MTSS er gert ráð fyrir því að nemendahópurinn sé fjölbreyttur og að ákveðinn 

hópur nemenda þurfi aukna þjónustu til þess að ná árangri. Sérstaklega er athugað umhverfi 

nemenda og því hvernig laða má fram árangur hjá öllum nemendum með breyttu 

námsumhverfi, til dæmis kennslu/íhlutun við hæfi sem löguð er að stöðu og þörfum hvers 
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nemanda (Shinn og Walker, 2010; VanDerHeyden, Witt og Gilbertson, 2007). Einn af 

hornsteinum MTSS er alhliða skimun meðal nemendahópsins í heild til þess að kortleggja 

stöðu nemenda hverju sinni, til dæmis í lestri, stærðfræði, félagsfærni, færni í tali og 

málþroska og svo framvegis (Ardoin, Witt, Suldo, Connell, Koenig, Resetar og Williams, 

2004; Clemens, Keller-Margulis, Scholten og Yoon, 2016; Shinn og Walker, 2010). 

Niðurstöður skimunar eru síðan nýttar til þess að skipuleggja kennslu þannig að hún henti 

mismunandi þörfum nemenda, eftir því hvar þeir eru staddir í tiltekinni námsgrein. 

Nemendum er yfirleitt skipt í þrjá hópa eftir stöðu þeirra og fer því kennsla/íhlutun yfirleitt 

fram á þremur þrepum/stigum (Batsche o.fl.,2005).    

Á þrepi eitt er almenn kennsla/íhlutun sem ætluð er öllum nemendahópnum í heild. 

Þessi kennsla á að vera gagnreynd og nógu öflug til þess að um það bil 80% nemenda nái 

þeim markmiðum sem hafa verið sett og fær þá sá hópur nemenda eingöngu almenna kennslu 

(Shinn og Walker, 2010). Á þrepi tvö eru nemendur sem samkvæmt niðurstöðum skimunar 

eru í áhættuhópi, það er, þeir eiga á hættu að þróa með sér vanda og hefðbundin, gagnreynd 

almenn kennsla dugar ekki til að þeir nái þeim markmiðum sem hafa verið sett fram. Oft er 

miðað við að um það bil 15% nemenda tilheyri þessum hópi. Þessi hópur nemenda fær 

gagnreynda aukakennslu í smærri hópi nemenda og oft endurtekið og/eða aðlagað námsefni, 

eftir því sem við á. Sú íhlutun kemur þó ekki í stað kennslu/íhlutunar á þrepi eitt, heldur 

bætist við hana (Shinn og Walker, 2010). Á þriðja þrepi eru loks nemendur sem taldir eru 

glíma við mesta vandann, ná hvorki viðunandi árangri á þrepi eitt né tvö og þurfa því á 

einstaklingsmiðuðum úrræðum að halda, ýmist ein og/eða í smáum hópum með sérkennara 

(Shinn og Walker, 2010). Lykilatriði á öllum þrepum MTSS er að reglulega er fylgst með 

árangri og framvindu nemenda með tölulegri gagnasöfnun, íhlutun aðlöguð og nemendur 

jafnvel færðir milli þrepa í samræmi við niðurstöður árangursmats (Hughes og Dexter, 2011).  
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Á svipaðan hátt og MTSS hefur nýst til að skipuleggja skólastarf og kennslu í lestri, 

stærðfræði og öðrum hefðbundnum námsgreinum hefur stefnan einnig verið útfærð til 

forvarna og íhlutunar á sviði geðræktar, meðal annars til þess að styðja við félags- og 

tilfinningafærni nemenda (Benner, Kutash, Nelson og Fisher, 2013; Denton, Fletcher, 

Anthony og Francis, 2006). 

1.3 Kvíði og MTSS 

Kvíði og ótti eru eðlilegar tilfinningar sem allir finna fyrir. Þegar þessar tilfinningar eru 

orðnar það fyrirferðarmiklar að þær valda alvarlegri hömlun í daglegu lífi er oft talað um 

einhvers konar kvíðaröskun (American Psychiatric Association, 2013). Kvíðaraskanir eru 

taldar algengustu geðraskanirnar meðal barna og unglinga og sýndi rannsókn Polanczyk, 

Salum, Sugaya, Caye og Rohde (2015) að um 6,5% barna og ungmenna á aldrinum 6-18 ára 

um heim allan eru með einhvers konar kvíðaröskun.  

Á Íslandi er kvíðavandi hugsanlega aðeins algengari þar sem um 10-15% íslenskra 

barna eru með einhvers konar kvíðaröskun samkvæmt tölum Unicef á Íslandi (Lovísa 

Arnardóttir, 2011). Einnig voru niðurstöður rannsóknarinnar Ungt fólk (2018) svipaðar þar 

sem 2,9 % stráka og 14,3 % stelpna í 9.-10. bekk mældust með mikil kvíðaeinkenni  

(Rannsóknir og greining, 2018). Hvorug þessara rannsókna studdist þó við formlega 

greiningu á kvíðaröskunum meðal barna og ungmenna og er því ekki hægt að fullyrða að þær 

lýsi algengi kvíðaraskanna í þessum hópi á Íslandi. Engu að síður veita þessar tölur 

vísbendingar um fjölda barna og ungmenna sem glíma við kvíðatengdan vanda, óháð því 

hvort hann uppfyllir formleg greiningarskilmerki eða ekki. Mikilvægi þess að finna bestu 

leiðirnar til þess að koma til móts við þessi börn og veita þeim þann stuðning sem þau þurfa 

til þess að takast á við kvíðann er því augljós. Þar sem MTSS byggist á því að veita börnum 

stuðning við hæfi eftir þörfum þeirra væri það hugsanlega hentug og skilvirk leið til þess að 

styðja við börn með kvíðavanda.  
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Jákvæður félags- og tilfinningaþroski er grundvöllur námsárangurs, heilsu og 

velferðar nemenda (Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor og Schellinger, 2011; Payton, 

Wardlaw, Graczyk, Bloodworth, Tompsett, og Weissberg, 2000). MTSS hefur verið útfært á 

þann hátt að það styðji við félags- og tilfinningaþroska nemenda og má því segja að MTSS 

nái einnig yfir geðræktarstarf fyrir börn og unglinga (Shernoff, Bearman og Kratochwill, 

2017). 

MTSS er hentugt kerfi til þess að styrkja geðheilsu barna með því að veita börnum 

rétt úrræði miðað við stöðu þeirra og eðli hvers kyns vanda sem ákveðinn hópur barna glímir 

við. Gott dæmi um MTSS uppbyggingu til þess að efla geðheilsu barna er Heildstæður 

stuðningur við jákvæða hegðun (e. School-Wide Positive Behavior Support; SWPBS) og 

Viðbrögð við íhlutun (e. Response to intervention; RTI).  

Markmið SWPBS er að hafa jákvætt umhverfi innan skólans og stuðla að góðri 

geðheilsu nemenda með því að efla félags- og námshæfni þeirra (Sugai, Horner og Gresham, 

2002; Sugai, Homer og Lewis, 2009). Þriggja ára langtímarannsókn Horner, Sugai, 

Smolkowski, Eber, Nakasato, Todd og Esperanza (2009) benti til þess að innleiðing SWPBS 

tengdist aukinni lestrargetu nemenda, færri tilvísunum vegna hegðunarvanda og öruggara 

skólaumhverfis, að mati starfsfólks skóla.  

RTI er kerfi sem kortleggur mismunandi stöðu og þarfir nemenda á grundvelli 

skimunar þannig að börnin fái viðeigandi íhlutun og aðstoð (Gresham, 2005; Fuchs og Fuchs, 

2006). Dorado, Martinez, McArthur og Leibovitz (2016) könnuðu hversu áhrifarík innleiðing 

„Healthy Environments and Response to Trauma in Schools“ (HEARTS) væri. HEARTS er 

þrepaskipt stuðningskerfi í anda RTI sem miðar að því að styðja við hegðun og 

tilfinningafærni nemenda með sérstakri áherslu á áfallasögu þeirra. Dorado og félagar (2016) 

könnuðu árangur HEARTS í fjórum skólum: Einn studdist við HEARTS í fimm ár, annar í 

fjögur ár, þriðji í tvö ár og fjórði í eitt og hálft ár. Niðurstöður bentu til góðs árangurs af 
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HEARTS þar sem þekking kennara á áföllum og afleiðingum þeirra jókst um 50%. 

Nemendur voru 36% lengur í kennslustofum, 27% lengur við vinnu í kennslu og mæting í 

skóla jókst um 34%. Óæskileg hegðun minnkaði til muna en fyrir innleiðingu HEARTS voru 

674 dæmi um atvik þar sem nemendum var gert að sæta afleiðingum/refsingum vegna 

agabrota, meðal annars að vera vísað úr skóla. Eftir innleiðingu HEARTS fækkaði þessum 

atvikum í 87 á síðasta ári innleiðingar HEARTS. Atvik vegna líkamlegrar ýgi voru 407 fyrir 

innleiðingu HEARTS og 58 við lok hennar. Loks mældist andleg líðan og geta barna til þess 

að takast á við ýmis konar áföll marktækt betri eftir námskeið um áföll þar sem kennd voru 

ýmis bjargráð. Á heildina litið benda niðurstöður þessarar rannsóknar til þess að stigskiptur 

stuðningur við tilfinninga- og félagsfærni nemenda leiði til bættrar geðheilsu.  

1.4 Þrepaskiptur stuðningur við nemendur á Íslandi. 

Þrepaskipt þjónusta við börn og unglinga, svipað og sjá má í MTSS, er nú þegar við lýði á 

Íslandi að ýmsu leyti. Til dæmis er geðheilbrigðisþjónustu við börn og unglinga jafnan skipt í 

þrennt: Grunn-, ítar- og sérþjónustu. Á Íslandi, líkt og í MTSS, er auk þess einnig miðað við 

að um það bil 80% barna og unglinga þurfi ekki að leita út fyrir grunnþjónustu til þess að ná 

árangri (Ríkisendurskoðun, 2016). Miðað við þetta er því beinlínis gert ráð fyrir að um 20% 

nemenda þurfi á ítarlegri þjónustu að halda. Til að setja þetta í tölulegt samhengi við íslenskt 

samfélag má gera ráð fyrir að um það bil 16.000 börn og unglingar þurfi á ítar- og 

sérþjónustu að halda í gegnum almenna skólagöngu (Ríkisendurskoðun, 2016).  Því er 

mikilvægt að til staðar sé viðeigandi þjónusta fyrir börn og unglinga sem ná ekki þeim 

árangri sem ætla mætti með almennri skólagöngu. 

Þrátt fyrir að MTSS sé ekki formleg stefna íslensks skóla- og geðheilbrigðisstarfs er 

nokkuð um úrræði fyrir félags- og tilfinningavanda barna sem flokka mætti undir annað þrep 

MTSS, bæði innan og utan grunnskólanna. Eitt slíkt úrræði er námskeiðið Klókir krakkar (e. 

Cool Kids, (Macquarie University) fyrir börn á aldrinum 8-12 ára sem kljást við hamlandi 
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kvíða og foreldra þeirra. Á námskeiðinu læra þátttakendur ýmsar aðferðir til að takast á við 

kvíðann á árangursríkan hátt. Námskeiðið Klókir krakkar hefur verið kennt víða á Íslandi, 

meðal annars innan heilsugæslunnar, á barna- og unglingageðdeild Landspítalans og af 

sálfræðingum í skólaþjónustu sveitarfélaganna (Reykjavík, 2012).  

1.5 Klókir krakkar 

Námskeiðið Klókir krakkar er íslensk þýðing og staðfærsla námskeiðsins Cool Kids. Cool 

Kids var þróað hjá áströlsku rannsóknamiðstöðinni Macquire University Anxiety Research 

Unit (MUARU) í samvinnu við Ronald M. Rapee og samstarfsfólk hans. Á námskeiðinu 

Klókir krakkar læra börn um eigin tilfinningar, meðal annars kvíða. Þeim er kennt að hugsa 

eins og „einkaspæjarar“ til þess að komast að því hvort kvíðinn sé rökréttur. Þátttakendum er 

kennt að draga úr kvíða með því að takast á við það sem veldur kvíðanum og læra einnig 

önnur úrræði, til dæmis að styrkja sjálfstraustið og komast að lausnum með lausnamiðaðri 

hugsun (Macquarie University, 2019). Námskeiðið var þýtt á íslensku af Eddu Margréti 

Guðmundsdóttur.  

Flestar rannsóknir á árangri af frumútgáfu námskeiðsins Klókir krakkar hafa farið 

fram í Ástralíu. Niðurstöður hafa almennt sýnt að námskeiðið bæði dregur úr kvíða hjá 

börnum og eflir foreldra í að hjálpa börnum sínum að takast á við kvíðann með 

árangursríkum hætti (Mifsud og Rapee, 2005; Rapee o.fl., 2013).  

Rannsókn Mifsud og Rapee (2005) sýndi marktækar framfarir í líðan barna fyrir og 

eftir námskeiðið þegar kom að svörum barna og kennara á matslistum um einkenni kvíða. 

Aftur á móti var ekki marktækur munur á líðan barna í samanburðarhópi sem tóku ekki þátt í 

námskeiðinu. Þessar niðurstöður gefa því til kynna að námskeiðið Klókir krakkar beri 

árangur við að bæta líðan barna og draga úr kvíða.    

Árangur Klókra krakka hefur verið metinn í Danmörku og sýndu niðurstöður 

rannsóknar að 48,2% barna sem tóku þátt voru án hamlandi kvíðaeinkenna miðað við mat 
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foreldra og barna eftir námskeiðið (Arendt, Thastum og Hougaard, 2016). Í samanburðarhópi 

sem ekki sótti námskeiðið var það hlutfall aðeins 5,7% við lok rannsóknar. Í rannsókn 

Lundkvist-Houndoumadi og Thastum (2013) tóku sex börn og foreldrar þeirra þátt í 

námskeiðinu Klókir krakkar þar sem þeim var fylgt eftir þremur og fimmtán mánuðum eftir 

að námskeiðinu lauk. Niðurstöður varðandi áhrif námskeiðsins á líðan og hegðun barna voru 

nokkuð misvísandi. Mæður barna mátu það svo að eftir námskeiðið truflaði kvíði barnanna 

ekki lengur heimilislífið út frá Wilcox raðsummuprófi með áhrifastærðina (e. effect size) r = 

0,90. Við þriggja mánaða eftirfylgd sögðu bæði mæður og börn að heildarkvíði hefði 

minnkað með áhrifastærð r = 0,82 fyrir mæður og r = 0,78 fyrir börnin. Við 15 mánaða 

eftirfylgd sögðu mæður enn að kvíði hefði minnkað og hefði ekki áhrif á heimilislíf með 

áhrifastærðinar r = 0,82 og r = 0,90. Aftur á móti fundu börnin ekki fyrir marktækt minni 

kvíða við 15 mánaða eftirfylgd og var áhrifastærðin ekki stór.  

Í heildargreiningu (e. meta-analysis) Mychailyszyn (2017) var farið yfir niðurstöður 

16 rannsókna frá Ástralíu og Danmörku á árangri af námskeiðinu Klókir krakkar. 

Niðurstöður sýndu að meðalmunur milli tilraunahóps og samanburðarhóps var marktækur, 

áhrifastærðin var Hedge‘s g = 0,54 meðal svaranna sem börnin gáfu á matslistum um kvíða 

og g = 0,84 hjá foreldrum, hvort tveggja til marks um minni kvíðaeinkenni hjá börnunum 

(Mychailyszyn, 2017). Miðað við niðurstöður erlendra rannsókna virðist námskeiðið Klókir 

krakkar því almennt áhrifaríkt við að draga úr kvíðaeinkennum meðal barna.  

Rannsóknir á árangri af Klókum krökkum hafa einnig farið fram á Íslandi. Lydía Ósk 

Ómarsdóttir og Unnur Vala Guðbjartsdóttir (2008) rannsökuðu áhrif námskeiðsins í þremur 

hópum þátttakenda, þ.e. í tilrauna- og samanburðarhópi barna þar sem stuðst var við sex 

vikna útgáfu af námskeiðinu og þriðji hópurinn var tilraunahópur sem lauk tíu vikna útgáfu 

námskeiðsins. Hjá tilraunahópi árið 2008 var meðalskor á matslista á kvíðaeinkennum barna 

(e. Multidimensional Anxiety Scale for Children; MASC) t = 70,5 við upphaf námskeiðs en t 
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= 65,25 eftir 6 vikur og t = 65,5 eftir 10 vikur. Hjá tilraunahópnum árið 2005 var meðalskor á 

MASC t = 63,0 við upphaf námskeiðins en t = 59,3 eftir 6 vikur. Var því minnkun í 

kvíðaeinkennum hjá börnunum eftir 6 vikur en ekki næg til að teljast marktæk hjá hvorugum 

hópnum. Að sögn rannsakenda var úrtakið nokkuð smátt og hóparnir ólíkir sem dró mögulega 

úr afköstum (e. power) rannsóknarinnar og því erfitt að fullyrða nokkuð um árangur af  

námskeiðinu (Lydía Ósk Ómarsdóttir og Unnur Vala Guðbjartsdóttir, 2008).  

Nýrri rannsókn Lydíu Óskar Ómarsdóttur (2011) um árangur af námskeiðinu meðal 

unglinga á aldrinum 13-15 ára og foreldra þeirra leiddi í ljós sams konar niðurstöður og 

fyrrnefnd rannsókn Lydíu Óskar Ómarsdóttur og Unnar Völu Guðbjartsdóttur (2008). Í 

heildina dró úr kvíða meðal þátttakenda en þó ekki þannig að breytingin væri marktæk. 

Úrtakið í þessari rannsókn, svipað og þeirri fyrri, var þó afar smátt (N=5) og því erfitt að 

draga ályktanir um áhrif námskeiðsins á líðan þátttakenda (Lydía Ósk Ómarsdóttir, 2011).  

Þegar íhlutun og önnur úrræði sem ætlað er að styðja við heilsu og velferð barna, 

ungmenna og samfélagsins í heild eru þýdd og staðfærð til notkunar í öðrum 

menningarsamfélögum en þar sem þau eru upprunnin er mikilvægt að kanna árangur þeirra 

sérstaklega. Ganga þarf úr skugga um að úrræðin standist gæðakröfur, fyrst og fremst til þess 

að þjónustan nýtist þeim sem hana þiggja og til þess að allar þær þjónustustofnanir sem sinna 

geðheilbrigði barna og ungmenna verji fjármunum, mannafla og tíma sínum sem best.  

 

1.6 Tilgangur og markmið rannsóknar 

Miðað við niðurstöður fyrri rannsókna á námskeiðinu Klókir krakkar má gera ráð fyrir að 

almennt hafi það jákvæð áhrif á líðan og hegðun barna, það er, að það dragi úr kvíða, auki 

félagsfærni og efli foreldra í að styðja við jákvæða hegðun og líðan barna. Til þess að svara 

slíkum spurningum er nauðsynlegt að kanna hvort og þá hversu mikið þátttaka í námskeiðinu 
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dregur úr kvíða hjá börnum, hvort árangur er breytilegur eftir mismunandi hópum barna og 

hvort geta foreldra til þess að takast á við kvíða barna sinna eykst.  

 Engar rannsóknir hafa farið fram á árangri af námskeiðinu Klókir krakkar sem haldið 

er á vegum Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar, á vettvangi skólaþjónustunnar. Fjöldi barna og 

foreldra hafa tekið þátt í þessum námskeiðum hjá Reykjavíkurborg og því er mikilvægt að 

kanna árangur af þjónustunni á heildina litið. Þjónustumiðstöð Breiðholts var fyrst allra 

þjónustumiðstöðva borgarinnar til þess að bjóða námskeið fyrir börn og unglinga í félags- og 

tilfinningafærni, þar á meðal námskeiðið Klókir krakkar. Þar sem námskeiðið hefur verið 

haldið þar lengst allra þjónustumiðstöðva borgarinnar með sama fyrirkomulagi, það er, frá 

skólaárinu 2010-2011, tók rannsóknin aðeins til barna og unglinga sem sóttu námskeiðið hjá 

Þjónustumiðstöð Breiðholts. Hlutfall grunnskólanemenda af erlendum uppruna er einna hæst 

á borgarvísu í Breiðholti þar sem hlutfallið fer frá 16,7% í seljarhverfinu og upp í 34% í Efra 

Breiðholti (Hagstofan, 2018). Til að stuðla að jöfnuði er mikilvægt að stuðningur við hegðun 

og líðan barna nýtist þeim öllum jafnvel, óháð uppruna þeirra. Af þessum ástæðum var einnig 

kannað hvort uppruni nemenda hefði tengsl við árangur þeirra af námskeiðinu. 

1.7 Tilgátur 

Í þessari rannsókn var svara leitað við spurningum um það hvort námskeiðið Klókir krakkar 

væri árangursríkt á þessum vettvangi og eftirfarandi tilgátur því settar fram: 

1. Marktækur og jákvæður munur verður á einkennum kvíða og depurðar barna eftir 

þátttöku barnanna og foreldra þeirra á námskeiðinu Klókir krakkar á vegum 

Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar hjá Þjónustumiðstöð Breiðholts. Kvíði og depurð 

eru mæld með tveimur matslistum við upphaf og lok námskeiðsins. Þeir eru, 

Multidimensional Anxiety Scale for Chrildren (hér eftir MASC) og Children´s 

Depression Inventory (hér eftir CDI).  
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2. Marktækur munur verður á mati foreldra á líðan og hegðun barna þeirra miðað við 

niðurstöður matslistanna Spurningalisti um styrk og vanda eða Strengths and 

Difficulties Questionnaire (hér eftir SDQ) og Huglægt mat foreldra á kvíðahegðun 

barnsins (hér eftir HKB) eftir Eddu Margréti Guðmundsdóttur, eftir þátttöku barna og 

foreldra á námskeiðinu Klókir krakkar á vegum Reykjavíkurborgar, samanborið við 

niðurstöður matslista frá upphafi námskeiðs. 

3. Að auki verður leitað svara við því hvort munur er á árangri barna sem eiga eitt eða 

fleiri foreldri af erlendum uppruna miðað við börn sem eiga foreldra sem báðir eru af 

íslenskum uppruna. Þetta eru mikilvægar upplýsingar þar sem við viljum að öll börn 

hafi sömu tækifærin þegar kemur að því að fá hjálp við vanda. 

 

2 Aðferð 

2.1 Þátttakendur 

Þátttakendur í þessari rannsókn voru (N = 65) börn á aldrinum 9-12 ára  og (N = 61) foreldrar 

þeirra sem lokið höfðu námskeiðinu Klókir krakkar sem haldið var í Þjónustumiðstöð 

Breiðholts á tímabilinu haust 2011 til vor 2019.  Á þessu tímabili fór námskeiðið fram 11 

sinnum og fjöldi barna sem luku námskeiðinu hverju sinni var á bilinu 1 til 8. Notast var við 

svör þeirra barna og foreldra á matslistum sem lagðir voru fyrir við upphaf og lok 

námskeiðsins hverju sinni. Í heild hófu 90 börn og foreldrar þeirra þátttöku á námskeiðinu á 

þessu tímabili, þar af svöruðu 65 börn matslistum ætluðum börnum (sjá nánar í umfjöllun um 

matstæki hér á eftir) en foreldrar voru 61 sem svöruðu spurningalistum ætluðum foreldrum 

(sjá nánar í umfjöllun um matstæki hér á eftir) bæði við upphaf og lok námskeiðsins. Í þessari 

rannsókn var því stuðst við svör 65 þátttakenda á matslistum ætluðum börnum en svör 61 

þátttakanda á matslistum fyrir foreldra.  Brottfall var því 28% meðal barnahópsins og 32% 

meðal foreldra þeirra. 
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2.2 Framkvæmd  

Námskeiðið Klókir krakkar er að jafnaði 10 kennslustunda námskeið þar sem börn og 

foreldrar þeirra vinna að því að minnka kvíða barnanna. Námskeiðið hefur þó einnig verið 

stytt í 8 kennslustundir en frumrannsóknir benda til þess að það sé jafnárangursríkt og 10 

tíma útgáfa námskeiðsins (Hafdís Guðfinnsdóttir, Dagmar Kr. Hannesdóttir og Bettý 

Ragnarsdóttir, e.d.) Vert er að geta þess að tveir hópar barna og foreldra þeirra sem luku 

námskeiðinu Klókir krakkar, annars vegar að hausti 2018 og hins vegar að vori 2019, sátu 8 

kennslustunda útgáfu námskeiðsins. Hver kennslustund er um það bil einn og hálfur 

klukkutími og vinna foreldrar saman í hópi undir leiðsögn námskeiðshaldara á meðan börnin 

vinna saman í öðrum hópi, einnig undir leiðsögn námskeiðshaldara. Foreldrar og börn fá 

vinnubækur og heimaverkefni sem ætlast er til að þau ljúki fyrir hvern tíma.  

Í fyrsta tímanum er farið yfir grunneðli kvíða og hvernig hann hefur áhrif á bæði 

líkamlegt og andlegt ástand, til dæmis hugsanir, tilfinningar og hegðun. Í öðrum tíma læra 

foreldrar og börn að hugsa raunsætt með því að bera kennsl á tengingar hugsana og 

tilfinninga og læra um algengar hugsanavillur. Í þriðja tímanum fá foreldrar fræðslu um 

hvernig best sé að ala upp barn sem er með mikinn kvíða. Í fjórða til sjötta tíma er farið yfir 

aðferðir berskjöldunar. Börnin eru einnig upplýst um það hvernig þau geta búið til kvíðastiga 

til að meta hversu kvíðin þau eru á hverri stundu. Í sjöunda tímanum er farið yfir félagslega 

færni og ákveðni. Áttundi tíminn fjallar um hvernig á að viðhalda árangri námskeiðsins og 

farið yfir hvernig börn geta tekist á við stríðni og einelti. Níundi tíminn fjallar um að fara yfir 

þau markmið sem sett voru í upphafi námskeiðsins og börnin gera áætlun til að ná þessum 

markmiðum á komandi vikum. Í tíunda tímanum er aftur farið yfir hvernig á að viðhalda 

árangri og hvernig á að takast á við það þegar verður bakslag. Börnin hrósa sjálfum sér í 
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þessum tíma fyrir þann árangur sem þau hafa náð (Lyneham, Abbott, Wignall og Rapee, 

2005). 

2.3 Mælitæki 

Fjögur mælitæki voru notuð til þess að meta árangur, það er, Huglægt mat á kvíðahegðun 

barns (HKB), Spurningalisti um styrk og vanda (e. Strengths and Difficulties Questionnaire; 

SDQ), Spurningalisti fyrir börn um einkenni þunglyndis (e. Children‘s Depressive Inventory; 

CDI) og Spurningalisti fyrir börn um einkenni kvíða (e. Multidimensional Anxiety Scale for 

Children; MASC). Tveir spurningarlistar bættust við frá haustinu 2018, the Revised Anxiety 

and Depression Scale (RCADS) fyrir börn og the Children's Emotional 

Adjustment Scale (CEAS) fyrir foreldra. Hafa þessir listar verið notaðir í heildina tvisvar 

sinnum, haustið 2018 og vorið 2019. RCADS og CEAS voru ekki notaðir við útreikninga á 

niðurstöðum vegna smæðar þess undirhóps úrtaksins. 

2.3.1 Spurningalisti fyrir börn um einkenni kvíða (e. Multidimensional Anxiety 

Scale for Children; MASC). 

MASC (Multidimensional Anxiety Scale for Children) kvarðinn hefur verið notaður hér á 

landi til að meta kvíðaeinkenni hjá börnum og unglingum á aldrinum 8 til19 ára. Kvarðinn 

inniheldur 39 atriði sem svarað er á 4 punkta Likert kvarða. Gefin eru 0 til 3 stig fyrir hvert 

atriði. MASC skiptist niður í fjóra undirkvarða, þeir eru: Líkamleg einkenni (e. Physical 

symptoms), félagskvíði (e. Social anxiety), aðskilnaðar-/ofsakvíði (e. Separation 

anxiety/panic) og flótti undan skaða (e. Harm avoidance), (March, Parker, Sullivan, Stallings 

og Conners, 1997). Kvarðinn hefur verið prófaður erlendis með N=374 meðal 8 til 17 ára 

gamalla barna og ungmenna, þar af n=178 drengir og n=188 stúlkur. Innri áreiðanleiki var 

góður, það er, 0,7-0,9 fyrir undirþættina fjóra og 0,9 fyrir kvarðann í heildina (March o.fl., 

1997). Önnur nýlegri rannsókn Baldwin og Dadds (2007) meðal n=236 drengja og n=263 
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stúlkna í 3. – 7. bekk í Ástralíu sýndi sams konar niðurstöður. Innri áreiðanleiki mældist 0,7-

0,9 fyrir fjóra undirþætti kvarðans og í heild 0,91 meðal drengja en 0,88 meðal stúlkna.  

Kvarðinn hefur verið þýddur og staðlaður í íslensku úrtaki (Magnús Blöndahl 

Sighvatsson, 2002). Rannsóknir hérlendis hafa sýnt að íslensk þýðing MASC sé réttmæt og 

áreiðanleg til að meta kvíða barna og unglinga á Íslandi. Niðurstöður íslenskra rannsókna eru 

sambærilegar niðurstöðum erlendra rannsókna. Í rannsókn Ragnheiðar Guðfinnu Guðnadóttur 

og Sveinbjörns Yngva Gestssonar (2011) mældist innri áreiðanleiki undirþáttanna fjögurra á 

bilinu 0,6-0,9 en ekki kom fram innri áreiðanleikastuðull fyrir listann í heild. Má þó nefna að 

þátttakendur í þessari rannsókn voru einungis nemendur í níunda bekk, 14-15 ára gömul, 

N=171, úr 5 skólum á höfuðborgarsvæðinu (Ragnheiður Guðfinna Guðnadóttir og Sveinbjörn 

Yngvi Gestsson, 2011). Fyrri rannsókn Daníels T. Ólasonar, Magnúsar Blöndahl 

Sighvatssonar og Jakobs Smára (2004) sýndi einnig svipaðar niðurstöður. Þátttakendur voru 

N=625 nemendur á aldrinum 10-15 ára, n=275 drengir og n=350 stúlkur úr átta mismunandi 

skólum í Reykjavík. Innri áreiðanleiki fjögurra undirþátta kvarðans mældist á bilinu 0,7-0,9 

en ekki kom fram innri áreiðanleikastuðull fyrir kvarðann í heild.   

Notast var við bæði milli- og innanhópasnið. Frumbreytur voru þátttaka á námskeiði 

og uppruni foreldra. Fylgibreyta var munur á niðurstöðu fyrrnefndra matslista sem börn og 

foreldrar svöruðu. 

2.3.2 Spurningalisti fyrir börn um einkenni þunglyndis (e. Children‘s 

Depressive Inventory; CDI). 

Children’s Depression Inventory (Kovacs, 1992) kom fyrst út árið 1977. CDI er vel 

rannsakaður spurningalisti sem skimar fyrir þunglyndiseinkennum hjá börnum (Kovacs, 

1992). Hann hefur verið þýddur og staðlaður á íslensku úrtaki (Herdís Einarsdóttir og Elín 

Jónasdóttir, 1994). CDI samanstendur af 20 atriðum, hvert atriði inniheldur þrjár 

staðhæfingar og getur barnið því fengið núll, eitt eða tvö stig fyrir hvert atriði listans. 
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Kvarðinn er hannaður fyrir börn á aldrinum 7 til 17 ára (Kovacs, 1992). Upprunaleg útgáfa 

CDI samanstendur af fimm undirþáttum sem nefndir voru neikvætt skap (e. Negative Mood), 

samskiptavandi (e. Interpersonal problems), vanvirkni (e. Ineffectiveness), óánægja (e. 

Anhedonia) og neikvætt sjálfsmat (e. Negative Self-esteem). CDI er auðveldur í notkun og 

eiga félagsráðgjafar, sérkennarar, hjúkrunarfræðingar og aðrir fagaðilar að geta lagt listann 

fyrir og metið niðurstöður hans á réttmætan og áreiðanlegan hátt (Kovacs, 1992).  

Niðurstöður rannsóknar Ivarsson, Svalander og Litlere (2006) meðal 405 sænskra 

unglinga bentu niðurstöður til þess að innri áreiðanleiki kvarðans í heild væri alpha stuðull d 

= 0,86 og fjórir af fimm undirþáttum mældust með innri áreiðanleikastuðul yfir d = 0,6 þótt 

undirþátturinn Samskiptavandi mældist aðeins með innri áreiðanleika d = 0,36. 

Í heildargreiningu Sun og Wang (2015) sem tók til 283 rannsókna í 44 löndum þar sem í 

heildina tóku 114.023 börn þátt, mældist meðaltal allra alphastuðla d = 0,84 (95% öryggisbil 

[0,834-0,846]). Niðurstöður bentu því almennt til þess að að innri áreiðanleiki CDI væri hár 

(Sun og Wang, 2015).   

CDI kvarðinn hefur verið notaður hérlendis til að meta þunglyndiseinkenni hjá 

börnum og unglingum. Ragnheiður Guðfinna Guðnadóttir og Sveinbjörn Yngvi Gestsson 

(2011) könnuðu próffræðilega eiginleika kvarðans meðal 266 unglinga í nokkrum 

grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Niðurstöður þeirra bentu til þriggja undirþátta í stað 

fimm og mældist innri áreiðanleiki þeirra α = 0,7-0,8.  

2.3.3 Huglægt mat á kvíðahegðun barns. 

Huglægt mat á kvíðahegðun barns (HKB) er spurningalisti fyrir foreldra til að meta kvíða 

barnsins. Spurningum listans er svarað á 7 punkta kvarða frá „aldrei“ til „alltaf“ og inniheldur 

hann í heild 8 spurningar. Listinn var búinn til af Eddu Margréti Guðmundsdóttur árið 2005 

við forprófun námskeiðsins Klókir krakkar. Listinn var saminn með algeng kvíðaeinkenni í 

huga, til dæmis flótta barns úr kvíðavekjandi aðstæðum, líkamleg einkenni og fleira. Listinn 
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metur einnig hvað foreldrum finnst um eigin getu til að ráða við kvíðavekjandi aðstæður hjá 

barninu og hversu góð þeim finnst börnin vera í að takast á við eigin kvíða. Listinn var lagður 

fyrir foreldra í upphafi og við lok hvers námskeiðs.   

2.3.4 Spurningalisti um styrk og vanda (e. Strengths and Difficulties 

Questionnaire; SDQ). 

Robert Goodman setti þennan spurningalista fyrst fram árið 1997. Spurningalistinn metur 

hegðun, tilfinningalega líðan og félagshæfni barna og unglinga á aldrinum 4 til 16 ára. 

Kennarar, foreldrar og börnin sjálf geta svarað spurningalistanum, meðal annars til þess að 

meta kvíða barnanna.  

Próffræðilegir eiginleikar listans hafa verið kannaðir meðal foreldra og kennara 5 ára 

gamalla barna á Íslandi. Niðurstöður bentu til lægri innri áreiðanleika á Íslandi en erlendar 

rannsóknir hafa sýnt en algengt er að innri áreiðanleiki mælist frá 0,57- 0,84 meðal foreldra 

erlendis (Van Widenfelt, Goedhart, Treffers og Goodman, 2003; Woernaer, Becker og 

Rothenberger, 2004). Á Íslandi mældist innri áreiðanleiki á bilinu 0,41-0,74 sem bendir til 

þess að hann sé takmarkaður (Agnes Huld Hrafnsdóttir, 2006).  

 

2.4 Tölfræðileg úrvinnsla  

Úrvinnsla gagna fór fram í SPSS. Gögnin voru hreinsuð og aðeins stuðst við gögn þeirra 

þátttakenda sem svöruðu matslistum (þ.e. MASC, CDI, HKB og SDQ) bæði við upphaf og 

lok námskeiðs hverju sinni. Gerð var lýsandi tölfræði, þ.e. greining á dreifingu gagna, 

samanburður milli hópa með ANOVA dreifigreiningu og marghliða dreifigreining (e. 

multivariate analysis of variance). Einnig var reiknuð út áhrifastærð (e. effect size), Cohen‘s 

d (Cohen, 1992).  

 

 

https://www.hirsla.lsh.is/browse?value=Agnes%20Huld%20Hrafnsd%C3%B3ttir&type=author
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3 Niðurstöður 

Kannað var hvort kyn barns hefði áhrif á niðurstöður. Af þeim 90 sem byrjuðu á námskeiði 

voru 34 drengir og 56 stúlkur. Af þeim 65 sem luku þátttöku í námskeiðinu voru 28 drengir 

og 37 stúlkur. Tafla 1 sýnir lýsandi tölfræði fyrir alla hópa sem sátu námskeiðið. 

Tafla 1.  

Lýsandi tölfræði fyrir námskeiðin Klókir krakkar 

Ár Önn N = KK N = KvK Meðalaldur Staðalfrávik 

2011 Haust 6 1 9,7 1,1 

2012 Vor 2 3 11,0 0,8 

2013 Haust 2 4 10,0 1,1 

2014 Haust 2 3 11,0 0,7 

2014 Vor 1 0 10,0 0,0 

2015 Haust 3 5 10,6 0,7 

2016 Vor 2 5 10,6 1,3 

2017 Vor 3 5 10,3 1,0 

2018 Haust 3 3 10,0 0,6 

2018 Vor 3 4 10,6 1,4 

2019 Vor 1 4 10,2 0,8 

Heild  28 37 10,4 1,0 

 

Þegar gerð var einhliða ANOVA dreifigreining með Bonferroni leiðréttingu á 

spurningalistunum kom fram marktækur munur í CDI fyrir námskeið þegar kom að kyni en 

enginn marktækur munur eftir námskeiðið og enginn marktækur munur á MASC, HKB eða 

SDQ hvorki fyrir né eftir námskeiðið. Kyn hafði því lítil tengsl við niðurstöður námskeiðsins 

og var ekki sérstaklega tekið tillit til kyns við tölfræðilega úrvinnslu.  

Könnuð var breytan uppruni foreldra, þar sem skoðað var hvort niðurstöður væru 

mismunandi eftir því hvort börn sem tóku þátt áttu hvorugt foreldri, eitt foreldri eða báða 

foreldra af erlendum uppruna. Þar sem aðeins eitt barn átti foreldra sem bæði voru af 

erlendum uppruna eftir brottfall var ákveðið að endurskilgreina hópana eftir því annars vegar 

hvort hvorugt foreldri var erlent og hins vegar hvort að minnsta kosti annað foreldri var af 

erlendum uppruna þegar kannaður var munur á hópunum. Hlutfall þátttakenda með að 

minnsta kosti annað erlent foreldri var 15,4%. Dreifigreining (ANOVA) leiddi í ljós 
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marktækan mun á hópunum á MASC eftir námskeiðið með F(1,64) = 5,624, p < 0,05. Voru 

því könnuð tengsl uppruna foreldra við niðurstöður MASC listans. Enginn hinna 

spurningalistanna sýndu marktækan mun eftir uppruna foreldra fyrir eða eftir námskeiðið. 

Tafla 2 sýnir fjölda þátttakenda út frá breytunni uppruni foreldra fyrir og eftir brottfall. 

Tafla 2  
Fjöldi þátttakenda með hvorugt, eitt eða báða 

foreldra af erlendum uppruna fyrir og eftir brottfall. 

 
Hvorugt 

foreldri 

erlent 

Annað 

foreldri 

erlent  

Tveir 

erlendir 

foreldrar 

Fyrir 

brottfall 
78 10 2 

Eftir 

brottfall 
55 9 1 

 

Einnig var gerð einhliða ANOVA dreifigreining með Bonferroni leiðréttingu milli hópanna 

11 sem tóku þátt og kom enginn marktækur munur fram. Byggðust því útreikningar á einum 

hópi sem samanstendur af öllum þátttakendum námskeiðanna í heild (N = 65) til þess að fá 

sem nákvæmastar niðurstöður. Ekki væri hægt að hafa hóp 5 í greiningunni þar sem eftir 

brottfall var aðeins einn þátttakandi eftir í þeim hópi.  

 

3.1 MASC 

Notast var við heildarskor MASC listans þar sem það er talið lýsa best almennum kvíða 

barnsins. Stigunum var breytt í t-gildi þar sem meðaltalið var 50 og staðalfrávikið 10. 

Útreikningur var annars vegar gerður fyrir alla þátttakendur sem svöruðu spurningalistum 

fyrir og eftir námskeiðið og hins vegar fyrir þá sem mældust með heildarskor yfir klínískum 

mörkum (t=≥65) áður en námskeiðið hófst í samræmi við erlendar rannsóknir (Arendt, 

Thastum og Hougaard, 2016; Mychailyszyn, 2017; Rapee o.fl., 2013). Einnig var hópurinn 

skoðaður eftir uppruna foreldris þar sem kom fram munur á MASC eftir námskeiðið.    
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Í töflu 3 má sjá lýsandi tölfræði fyrir niðurstöður MASC bæði fyrir og eftir námskeið, 

annars vegar fyrir þátttakendahópinn í heild, fyrir þá þátttakendur sem mældust yfir 

klínískum mörkum á MASC við upphaf námskeiðs og eftir breytunni uppruni foreldris. Þar 

sem aðeins einn þátttakandi var með tvo erlenda foreldra var hópunum breytt í engir erlendir 

foreldrar og að minnasta kosti einn erlendur foreldri.  

Nokkur dreifing var innan hópanna, miðað við staðalfrávik hvers hóps fyrir sig. Fyrir 

alla þátttakendur sýndi ANOVA dreifigreining  F(1,129) = 8,121, p < 0,01, fyrir þann hóp 

þátttakenda sem mældist yfir klínískum mörkum fyrir námskeiðið F(1,51) = 13,577,              

p = 0,001, fyrir hópinn með enga erlenda foreldra F(1,109) = 8,887, p < 0,01 og fyrir þá sem 

áttu að minnsta kosti eitt erlent foreldri sýndi ANOVA dreifigreining F(1,19) = 0,196 , p > 

0,05.   Bendir þetta til marktækrar lækkunar fyrir alla hópanna nema þá sem eiga að minnsta 

kosti eitt erlent foreldri eftir námskeiðið eins og sést í töflu 3. 

Tafla 3  
Lýsandi tölfræði fyrir MASC  fyrir og eftir námskeið 

            95% öryggisbil 

 Hópar N Meðaltal Staðalfrávik Lægsta gildi Hæsta gildi 
Lægra 

gildi 
Hærra gildi 

MASC fyrir  65 57,4 16,5 24 98 53,3 61,5 

MASC eftir  65 48,5 19,1 9 98 43,8 53,2 

MASC fyrir (yfir 

klínískum mörkum 
26 73,5 9,3 65 98 69,7 77,2 

MASC eftir (voru 

yfir klínískum 

mörkum) 
26 55,8 22,6 9 98 46,7 64,5 

MASC fyrir (ekkert 

erlent foreldri) 
55 56,1 16,1 24 98 51,7 60,5 

MASC eftir (ekkert 

erlent foreldri) 
55 46,2 18,6 9 98 41,2 51,2 

MASC fyrir (a.m.k. 

eitt erlent foreldri) 
10 64,6 17,5 44 92 52,1 77,1 

MASC eftir (a.m.k. 

eitt erlent foreldri) 
10 61,2 16,9 36 90 49,1 73,3 
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Reiknuð var áhrifastærð fyrir allan hópinn N=65, Cohen‘s d = 0,50, fyrir hópinn sem var yfir 

klínískum mörkum fyrir námskeiðið N=26, Cohen‘s d = 1,02, fyrir hópinn sem átti hvorugt 

foreldri af erlendum uppruna N=55, Cohen´s d = 0,57 og fyrir hópinn sem átti að minnsta 

kosti eitt erlent foreldri N=10, Cohen´s d = 0,20 

Einnig sést á töflu 4. fjöldi þátttakenda sem sýndi afturför að námskeiði loknu. 

Tafla 4       

Fjöldi þátttakenda sem sýndu afturför eftir námskeiðið 

eftir mismunandi hópum MASC 

Hópar N heild N afturför Hlutfall  

Allir 65 16 0,25 

Yfir klínískum 

mörkum 
26 4 0,15 

Ekkert erlent 

foreldri 
55 13 0,24 

A.m.k. eitt 

erlent foreldri 
10 3 0,30 

 

Á mynd 1 sjást heildarniðurstöður fyrir alla hópana sem voru metnir á MASC. Þar sést að 

mestur árangur náðist hjá hópnum sem var yfir klínískum mörkum við upphaf námskeiðsins 

og minnstur árangur hjá þeim sem áttu að minnsta kosti eitt erlent foreldri. 
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Mynd 1: Niðurstöður MASC fyrir alla þátttakendur, þátttakendur sem voru yfir klínískum mörkum, 

þátttakendur með ekkert erlent foreldri og þátttakendur með að minnsta kosti eitt erlent foreldri. 

 

3.2 CDI 

Notast var við heildarskor CDI listans. Stigunum var breytt í t-gildi þar sem meðaltalið var 50 

og staðalfrávikið 10. Útreikningur fór fram fyrir alla þátttakendur sem svöruðu 

spurningalistanum fyrir og eftir námskeiðið (N=65). Einnig var reiknaður út fjöldi 

þátttakenda sem sýndi afturför á matslistum að námskeiði loknu (N=20) sem samsvarar um 

það bil 31% þátttakenda. 

Reiknuð var áhrifastærð fyrir hópinn í heild (N=65), Cohen‘s d = 0,31 

Gerð var ANOVA dreifigreining fyrir allan hópinn,  F(1,129) = 3,122, p = 0,08  

Tafla 5 sýnir lýsandi tölfræði fyrir niðurstöður CDI. Sjá má bæði á 95% öryggisbilinu í töflu 

5 og á niðurstöðum ANOVA dreifigreiningar að ekki er marktækur munur á niðurstöðum 

fyrir og eftir námskeið meðal hópsins í heild  (N=65). Eins og sést á mynd 2 er dreifingin 

mikil og svipuð fyrir og eftir námskeiðið og meðaltölin nánast þau sömu.  

 

Tafla 5.  
Lýsandi tölfræði fyrir CDI fyrir og eftir námskeið 

            95% öryggisbil 

  N Meðaltal Staðalfrávik Lægsta gildi Hæsta gildi Lægra gildi Hærra gildi 

CDI fyrir 65 52,1 9,1 39 78 49,9 54,4 

CDI eftir 65 49,3 9,1 35 76 47,1 51,6 
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Mynd 2. Kassarit af niðurstöðum CDI fyrir og eftir námskeið.  

 

3.3 HKB 

Reiknað var út heildarstig HKB með því að leggja saman 8 spurningar listans. Fyrstu 6 

spurningarnar eru neikvætt orðaðar og gefa til kynna einkenni kvíða. Seinustu tvær 

spurningarnar eru jákvætt orðaðar og gefa til kynna getu til að takast á við kvíða. Var því 

snúið við seinustu tveimur spurningunum áður en þær voru lagaðar saman við fyrstu 6. 

Í töflu 6 má sjá út frá lýsandi tölfræði að meðaltalið fyrir námskeið var hærra en meðaltalið 

eftir námskeið. Þar sem 95% öryggisbil meðaltala skarast ekki bendir það til marktækra 

framfara að námskeiði loknu. 
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Tafla 6. 
Lýsandi tölfræði fyrir HKB fyrir og eftir námskeið 

            95% öryggisbil 

Hópar  N Meðaltal Staðalfrávik Lægsta gildi Hæsta gildi Lægra gildi Hærra gildi 

HKB fyrir 61 42,2 5,4 26 54 40,8 43,6 

HKB eftir 61 27,9 8,7 8 44 25,7 30,2 

 

Fjöldi þátttakenda sem sýndi afturför að námskeiði loknu var N=1, eða um það bil 2% 

þátttakenda. Niðurstöður ANOVA dreifigreiningar sýndu: F(1,122) = 119,528, p < 0,001. 

Reiknuð var áhrifastærð fyrir hópinn í heild (N=61) , Cohen‘s d = 1,97 

 
Mynd 3. Kassarit af niðurstöðum HKB fyrir og eftir námskeið.  

 

3.4 SDQ 

Heildarstig á SDQ voru reiknuð fyrir hvern þátttakanda. Það var gert með því að leggja 

saman stig fyrir svör við öllum spurningum listans eftir að svörum við spurningum sem snúa 

að félagshæfni hafði verið snúið við þar sem þau eru jákvætt orðuð. Í töflu 7 má sjá lýsandi 

tölfræði fyrir SDQ fyrir og eftir námskeið, meðal annars að meðaltal á SDQ er töluvert lægra 

eftir námskeið en fyrir það. 
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Tafla 7. 
Lýsandi tölfræði fyrir SDQ fyrir og eftir námskeið 

            95% öryggisbil 

 Hópar N Meðaltal Staðalfrávik Lægsta gildi Hæsta gildi Lægra gildi Hærra gildi 

SDQ fyrir 61 17,6 6,7 4 35 15,9 19,4 

SDQ eftir 61 13,7 5,6 1 29 12,3 15,2 

 

Reiknuð var áhrifastærð fyrir hópinn í heild N=65, Cohen‘s d = 0,63.  

Niðurstöður ANOVA dreifigreiningar sýndu marktækan, jákvæðan mun á hópnum að 

námskeiði loknu, F(1,126) = 10,408, p < 0,01. Fjöldi þátttakenda sem sýndi afturför á SDQ 

eftir námskeiðið var n=15 eða um það bil 25% þátttakenda. Eins og sést á mynd 4 var mikil 

dreifing innan úrtaksins en bendir til lækkunnar að einhverju leyti eftir námskeiðið.  

 
Mynd 4. Kassarit af niðurstöðum SDQ fyrir og eftir námskeið.  
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4 Umræða 

Í íslensku samfélagi hefur verið tekin sú ákvörðun að byggja skólakerfið þannig upp að það 

bjóði öll börn velkomin, hver sem staða þeirra er. Til þess að geta gert það er þörf á 

sérfræðingum á mörgum sviðum og nám sem er sveiganlegt og getur hentað öllum. Til þess 

að börnunum líði vel er nauðsynlegt að huga að andlegri og líkamlegri heilsu þeirra og góð 

leið til þess er með forvörnum og að takast á við vandann um leið og hann kemur fram í stað 

þess að bíða og leyfa honum að versna. Markmið námskeiðsins Klókir krakkar er einmitt það 

að vera forvörn fyrir nemendur sem eru með mikil kvíðaeinkenni svo þeim gangi og líði betur 

í lífi og námi eftir námskeiðið. Því er mikilvægt að vita að námskeiðið geri það sem því er 

ætlað og það hafi jákvæð áhrif á framtíð barna okkar.  

Markmið rannsóknarinnar var að meta árangur námskeiðsins Klókir krakkar á vegum 

Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar hjá Þjónustumiðstöð Breiðholts. Kannað var hvort 

framfarir ættu sér stað í hegðun og líðan barna að námskeiði loknu með því að meta 

niðurstöður fjögurra spurningalista (MASC, CDI, HKB og SDQ) sem þátttakendur, börn og 

foreldrar þeirra, svöruðu bæði fyrir og eftir námskeiðið.  

Fyrsta tilgáta var að marktækur og jákvæður munur væri á einkennum kvíða og 

depurðar eftir þátttöku á námskeiðinu Klókir krakkar. Miðað við niðurstöður þessarar 

rannsóknar var þessi tilgáta studd að hluta til þar sem marktækur munur var á kvíða en ekki 

depurð fyrir og eftir námskeið.  

 Önnur tilgáta sneri að því að marktækur munur væri á mati foreldra á líðan og hegðun 

barns. Þessi tilgáta var studd miðað við niðurstöður þar sem marktækur munur mældist á mati 

foreldra fyrir og eftir námskeið sem bendir til þess að líðan barna hafi batnað eftir námskeið. 

Lokatilgátan sneri að þátttakendum með foreldra af erlendum uppruna. Hlutfall þeirra 

á námskeiðinu Klókir krakkar á tímabilinu 2011-2019 var 15,4% en í heildina í grunnskólum 

landsins er það í kringum 10,6% árið 2018 (Hagstofa Íslands, 2019). Þessi munur gæti stafað 
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af því að fleiri fjölskyldur af erlendum uppruna búi í Reykjavík og Breiðholti en annars staðar 

á landinu (Hagstofa Íslands, 2019). Niðurstöður mats barna á eigin kvíða sýndi að þeir 

þátttakendur sem græddu minnst á þessu námskeiði voru börn með að minnsta kosti eitt 

foreldri af erlendum uppruna þar sem sá hópur sýndi minnstar framfarir eftir námskeið.   

 

4.1 Kvíðaeinkenni 

MASC spurningalistinn metur kvíðaeinkenni barns og er því sennilega mest lýsandi þegar 

kanna á árangur af íhlutun vegna kvíða. Niðurstöður sýndu að kvíði meðal 

þátttakendahópsins í heild minnkaði að námskeiði loknu og miðað við áhrifastærð Cohen´s d 

var munurinn miðlungs stór (Cohen, 1992). Í hópi þátttakenda sem mældust með 

kvíðaeinkenni yfir klínískum mörkum varð mikil framför í líðan eftir námskeiðið og var 

munurinn mikill, miðað við áhrifastærð Cohen´s d (Cohen, 1992). Með öðrum orðum má 

segja að börnunum hafi liðið betur eftir að hafa sótt námskeiðið. Þetta vekur að vissu leyti 

upp spurningar um það hverjum námskeiðið hentar best, það er, hvort það hentar 

þátttakendum með vægan kvíða eða hvort það nýtist betur börnum sem mælast með sterkari 

kvíðaeinkenni. Ef hugsað er út frá þrepaskiptum stuðningi við nemendur í samlíkingu við 

HEARTS hjá Dorado og félögum (2016) myndi námskeiðið Klókir krakkar hugsanlega henta 

vel fyrir þá sem mælast yfir klínískum mörkum á matslistum fyrir kvíða og ætti hugsanlega 

að bjóða þeim nemendum sem mælast undir þeim mörkum en foreldar og kennarar hafa samt 

áhyggjur af annars konar íhlutun. Einnig kom í ljós að um 25% þátttakenda greindu frá 

auknum kvíðaeinkennum eftir námskeiðið sem bendir til þess að ákveðin afturför hafi átt sér 

stað að námskeiði loknu. Mögulegt er að þessi hópur þátttakenda hafi lært að þekkja betur 

eðli og einkenni kvíða og þess vegna hafi mat þátttakenda á eigin kvíðaeinkennum hækkað, 

þar sem þau skildu hann betur eftir námskeiðið. Eins er hugsanlegt að eitthvað við 

námskeiðið hafi aukið kvíða hjá þessum hópi þátttakenda. Mikilvægt er að komast að því 
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hvað veldur auknum kvíða hjá börnum að lokinni íhlutun sem þessari, sérstaklega í ljósi þess 

að 25% er nokkuð hátt hlutfall. Hugsanlega er hægt að skýra þetta með tilliti til þess að 

hópurinn var töluvert dreifður í kvíðaeinkennum í byrjun námskeiðs, til dæmis mældust 

sumir þátttakendur undir meðaltali. Aftur á móti ef skoðaður er hópurinn sem mældist yfir 

klínískum mörkum var afturför meðal þeirra aðeins 15% sem er önnur ástæða þess að 

hugsanlega væri betra að halda námskeiðið fyrir börn með klínískt marktæk kvíðaeinkenni. 

Annað áhyggjuefni var að afturför hjá hópnum með að minnsta kosti eitt erlent foreldri var 

mest, eða um 30%. Hugsanlega gæti námskeiðið haft þessi áhrif þar sem börnin læra um 

kvíðan sinn og skilja hann betur. Gæti þessi skilningur á kvíða gert þeim grein fyrir hversu 

kvíðin þau eru í raun og veru og þar af leiðandi mælist hann meiri við lok námskeiðsins. Ljóst 

er að kanna þarf nánar hvað veldur því að þessi hópur barna virðist almennt hafa minna gagn 

af námskeiðinu og sýnir að jafnaði meiri afturför en jafnaldrar þeirra af alíslenskum uppruna, 

og bregðast við þannig að þau fái stuðning og íhlutun við hæfi. 

 

4.2 Depurðareinkenni 

Á heildina litið dró úr þunglyndiseinkennum þátttakenda eftir námskeiðið. Þess má geta að 

Klókir krakkar er ekki sérstaklega ætlað til þess að takast á við þunglyndi heldur kvíða. Oft 

fylgjast þó þunglyndi og kvíði að (Brady og Kendall, 1992; Garber og Weersing, 2010) og 

má því gera ráð fyrir að ef námskeið er árangursríkt gegn kvíða beri það einnig einhvern 

árangur við að draga úr depurðareinkennum. Þar sem námskeiðið Klókir krakkar beinist 

sérstaklega að því að draga úr kvíðaeinkennum meðal barna kemur ef til vill ekki á óvart að 

minni árangur hafi náðst við að draga úr þunglyndiseinkennum, samanborið við 

kvíðaeinkenni. Depurðareinkenni var eini þátturinn þar sem ekki kom fram marktæk breyting 

meðal hópsins eftir námskeið. 
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Mikilvægt er að hafa í huga að um þriðjungur þátttakenda sýndi aukin 

þunglyndiseinkenni að námskeiði loknu. Það að næstum þriðjungi þátttakenda leið verr að 

námskeiði loknu er óviðunandi og brýnt að kanna betur hvað veldur því. Uppruni foreldris 

hafði engin marktæk tengsl við breytingu á depurðareinkennum meðal þeirra barna sem tóku 

þátt.  

 

4.3 Mat foreldra á kvíðahegðun barns 

Að mati foreldra dró úr kvíðahegðun barna eftir námskeiðið. Mikill munur fannst milli 

hópanna miðað við áhrifastærðina Cohen´s d (Cohen, 1992). Foreldrar virðast því meta 

kvíðaeinkenni minni eftir námskeiðið og eigin getu og barnsins til þess að takast á við 

kvíðann meiri. Hugsanlegt er að væntingar foreldra til námskeiðsins um framfarir og bætta 

líðan barnsins hafi haft áhrif á svör foreldra, sérstaklega þar sem um huglægt mat var að 

ræða, en ekki staðlaðan spurningalista. Almennt benda niðurstöður samt til þess að foreldrar 

meti eigin getu, líðan barna sinna og bjargráð þeirra á jákvæðari hátt eftir námskeiðið. Þessar 

niðurstöður eru einnig í samræmi við aðrar niðurstöður rannsóknarinnar, sem almennt benda 

til framfara í hegðun og líðan barns að námskeiði loknu. Breytan uppruni foreldris hafði ekki 

marktæk tengslvið mat á kvíðahegðun barns sem bendir til þess að bæði innlendum og 

erlendum foreldrum hafi fundist þau geta tekist betur á við kvíðahegðun barnsins.  

 

4.4 Mat foreldra á hegðun, líðan og félagsfærni barns 

Niðurstöður sýndu að marktækt dró úr heildarvanda tengdum tilfinningavanda, hegðun og 

félagslegum samskiptum, að mati foreldra, eftir námskeiðið. Ef litið er á áhrifastærðina 

Cohen´s d sést að þrátt fyrir marktækan mun er hann þó aðeins miðlungs að stærð (Cohen, 

1992). Niðurstöðurnar benda því til að þrátt fyrir að framfarir séu til staðar eru þær ekki 

endilega miklar. Það er því umhugsunarefni hvernig væri hægt að auka áhrif námskeiðsins. 
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Hugsanlegt er að þar sem matstækið sem notað er til að meta breytingar í hegðun, líðan og 

félagsfærni barns, SDQ, er hugsað sem skimunartæki (Goodman, 1997) fremur en klínískt 

greiningar- eða matstæki, nái það ekki að nema þær breytingar sem komið geta fram hjá 

barninu að námskeiði loknu.  

Að sama skapi er mikilvægt að hafa í huga að hjá um fjórðungi barna sem tóku þátt 

virtist heildarvandi aukast miðað við mat foreldra þeirra. Þetta þarf að rannsaka nánar til þess 

að mögulegt sé að bregðast við með viðeigandi hætti og koma í veg fyrir afturför í hegðun, 

líðan og félagsfærni barna eftir íhlutun sem þessa. 

 

4.5 Takmarkanir rannsóknar 

Vert er að hafa í huga að þar sem unnið var úr raungögnum af vettvangi skólaþjónustu var 

enginn samanburðarhópur til staðar. Því er ekki við hæfi að draga ályktanir um 

orsakasamhengi og ekki hægt að fullyrða að námskeiðið skýri þær breytingar sem fram komu 

að námskeiði loknu. Þó má leiða líkur að því að þar sem námskeiðið er stutt og spannar 

aðeins tíu kennslustundir sé líklegt að það skýri breytingu á líðan og hegðun þátttakenda að 

einhverju leyti. Mikilvægt er að rannsaka árangur af íhlutun vegna kvíða og annars félags- og 

tilfinningafærnivanda með samanburðarhópi þar sem valið er í tilrauna- og samanburðarhóp 

með tilviljunaraðferð. Einnig væri heppilegt að fylgja þátttakendum eftir til lengri tíma, til 

dæmis með athugunum eftir eitt ár til að sjá hvernig líðan þeirra og hegðun þróast. Færa má 

rök fyrir því að mat foreldra á líðan barna sinna sé ákveðnum takmörkunum háð. Til þess að 

fá heildstæðari mynd af hegðun og líðan barnsins í kjölfar námskeiðs gæti verið heppilegt að 

fá einnig mat kennara og/eða annarra sem umgangast barnið utan heimilisins. 

Aðrar takmarkanir eru sjálfir spurningalistarnir. Þar sem þeir eru þýddir á íslensku og 

flest stöðlun á listunum er gerð á litlu íslensku úrtaki gæti verið að erlendir foreldrar skilji 

listann öðruvísi en íslenskir foreldrar. Mikilvægt er að bjóða börnum og fjölskyldum þeirra 
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sem eru af erlendum uppruna stuðningsúrræði við hæfi sem nýtist þeim á sama hátt og 

börnum af íslenskum uppruna. 

Einnig voru mismunandi leiðbeinendur á námskeiðunum hverju sinni sem gæti hafa 

haft áhrif á framgang hvers námskeiðs fyrir sig. Önnur breyta sem gæti hafa haft áhrif er 

innbyrðis tengsl þátttakenda innan hvers námskeiðshóps fyrir sig en ekki var tekið tillit til 

einsleitni hvers hóps við tölfræðilega úrvinnslu vegna smæðar úrtaksins Þrátt fyrir þessar 

takmarkanir má nefna að námskeiðshóparnir mældust ekki marktækt ólíkir hver öðrum á 

neinni þeirra breyta sem kannaðar voru.  

 

4.6 Samantekt 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda almennt til þess að eftir þátttöku á námskeiðinu 

Klókir krakkar hafi orðið marktæk breyting á líðan og bjargráðum þátttakenda til hins betra. 

Þó þarf að hafa í huga að meðal þeirra barna sem luku námskeiðinu voru um það bil 20 til 

30% sem greindu frá verri líðan að námskeiðinu loknu. Ekki er hægt að fullyrða að 

námskeiðið hafi beinlínis valdið þessum breytingum, hvorki til hins betra né til hins verra, þar 

sem enginn samanburðarhópur var til staðar og þátttakendur voru ekki valdir með 

tilviljunaraðferð. Niðurstöður mats á kvíðaeinkennum benda til þess að námskeiðið sé 

árangursríkast fyrir þá sem eru yfir klínískum mörkum við upphaf námskeiðsins. Einnig kom 

í ljós að námskeiðið hafði töluvert minni áhrif á börn sem áttu foreldra af erlendum uppruna. 

Því er mikilvægt að kanna hvað það er sem er að hamlar árangri barna og foreldra af 

erlendum uppruna þegar kemur að námskeiðinu. Hugsanlegt er að tungumálakunnátta, 

menningarmunur og/eða misjafnt aðgengi að öðrum samfélagsgæðum skýri þessar 

niðurstöður að hluta til. Ljóst er að markmiðið með íhlutun sem þessari er að stuðla að bættri 

líðan og auknum bjargráðum barna og því mikilvægt að bregðast við því þegar afturför hefur 

orðið að námskeiði loknu. Skynsamlegt væri að fylgja þátttakendum eftir, til dæmis sex 
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mánuðum og/eða ári eftir námskeiðslok til þess að fylgjast með þróun í hegðun og líðan 

barnanna.  Ef í ljós kæmi við eftirfylgd að þátttakanda liði verr þyrfti jafnframt að bjóða 

viðkomandi viðeigandi stuðningsúrræði. Ásamt því að auka eftirfylgd og stuðning við 

þátttakendur að námskeiði loknu mætti kanna möguleika á því að þrengja þann hóp sem sækir 

námskeiðið, til dæmis að bjóða einungis þeim börnum sem skimast yfir klínískum mörkum í 

kvíðaeinkennum og bjóða samhliða annars konar námskeið í félags- og tilfinningafærni fyrir 

þau börn sem ná ekki þeim mörkum. 

Það er því mikilvægt fyrir framhald þessa námskeiðs og annarra félags- og 

tilfinningafærniúrræða af svipuðum meiði að líta á þessar niðurstöður og huga að því sem 

gæti aukið árangur þess eins og að velja þátttakendur af kostgæfni, hugsanlega að halda 

námskeiðið á öðrum tungumálum og/eða breyta því á einhvern hátt svo að erlendar 

fjölskyldur græði eins mikið á því og íslenskar foreldrar. Því öll börn á Íslandi, sama hver 

staða þeirra er, eiga skilið að fá þann stuðning sem þau þurfa til þess að framtíð þeirra verði 

sem björtust og hamingjuríkust.   
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