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Ágrip 
Markmið þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á upplifun foreldra 
langveikra barna af sjúkrakennslu barna þeirra. Hvernig fjarvera úr 
skóla hefur áhrif á félagslegu hlið barnanna og sambandi þeirra við 
skólafélaga  meðan á veikindum stóð.  

Gengið er út frá því að börn í þessari stöðu, þ.e. langveik börn, séu 
nemendur með sérþarfir af þeirri ástæðu að þau þurfa, tímabundið að 
víkja frá hefðbundnum leiðum í námi, leik og starfi og þurfa því að 
treysta á að fá viðeigandi úrræði, sérsniðin að þeirra þörfum.  

Rannsóknin er eigindleg og gögnum var safnað með hálf opnum 
einstaklingsviðtölum við fimm foreldra langveikra barna sem hafa 
vegna veikinda verið töluvert fjarverandi úr grunnskóla.  

Niðurstöðurnar leiða m.a. í ljós að foreldrarnir hafa upplifað töluvert 
samskiptaleysi á milli heimilis og skóla  meðan á veikindum barna þeirra 
stóð. Veikindin höfðu áhrif á börnin bæði  nám – og félagslega og 
framtíðaráform þeirra eftir lok grunnskóla.  

Af niðurstöðunum má draga þann lærdóm að samskipti heimilis og 
skóla eru nauðsynleg til að hægt sé að lágmarka þau áhrif sem veikindi 
hafa á nemendur. Samskipti og upplýsingagjöf bæði til foreldra og barna 
eru lykilþættir í skipulagningu náms ekki síst þegar námið breytist í  
sjúkrakennslu með fjarnámssniði eins og í tilfelli margra langveikra 
barna. Mikilvægt er að hlúa að og viðhalda félagslegum samskiptum og 
tengslum nemenda við heimaskóla sinn, samnemendur og vini bæði 
meðan á veikindum stendur og þegar þeir koma aftur í skóla eftir 
veikindin.  

Hugtökin sem unnið er út frá eru; menntastefna, skóli án 
aðgreiningar, langveik börn og sjúkrakennsla.  

 





 

  



 

Abstract 
The goal of this research is to show the parents‘ experience of home 
tuition for their chronically ill children and how their absence from 
school has affected the children‘s social side and their relationship 
towards schoolmates while they were ill.  

It is assumed that chronically ill children are students with special 
needs whereas they require, for a limited time to abandon traditional 
ways of studying and playing and therefore have to rely on getting 
appropriate resorts, customed for their needs.  

The research is qualitative and the data was collected with half open 
individual interviews. Participants in the interviews are parents‘ of 
chronically ill children who have because of their illness been 
considerably absent from elementary school. 

The results show among other things that parents have experienced 
considerable lack of communication between home and school while 
their children were ill. The illness influenced the children both in their 
study and socially and their future plans after finishing elementary 
school. 

The lesson to be learned from the research is that communication 
between home and school are necessary to be able to minimise the effect 
the illness has on students. Communication and information both to 
parents and children are key elements in organising study especially 
when the study changes to home tuition as is the case with many 
chronically ill children. It is important that students cherish and maintain 
social communication and connections to their school, other students 
and friends. 

The concepts that are worked out are; education policy, school 
without segregation/inclusive school, children with chronic illness and 
medical instruction.  
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1. Inngangur 
Skólar skulu  takast á við þær áskoranir sem fylgja fjölbreyttum þörfum 
nemenda. Nemendur með langvinn veikindi eru ögrun fyrir  
skólasamfélagið og þrátt fyrir þær sérstöku þarfir sem þeir hafa innan 
menntastofnunarinnar hafa þeir sömu réttindi á menntun og aðrir 
nemendur. Þetta á bæði við námslega þætti innan skólans eins og 
félagslega þætti  (Shiu, 2001, bls. 269 – 270).   
Þegar langvarandi veikindi gera vart við sig hjá börnum á 

grunnskólaaldri getur skólasókn orðið takmörkuð og börn jafnvel misst 
töluverð tengsl við samnemendur sína og kennara. Langvarandi veikindi 
barns má almennt telja að sé breyting á heilsufari sem stendur yfir í 
a.m.k. þrjá mánuði og jafnvel alla ævi barnsins.  Langvarandi sjúkdómar 
er ekki eina hugtakið  sem nota má í þessu samhengi en einnig er talað 
um langvinna sjúkdóma og langveik börn (Umhyggja, 2019, bls. 12). 

Barnasáttmáli sameinuðu þjóðanna er samningur um réttindi 
barnsins, sem samþykktur var þann 20. nóvember 1989 á allsherjaþingi 
Sameinuðu þjóðanna. Ríkisstjórn Íslands fékk heimild frá Alþingi til að 
fullgilda sáttmálann hér á landi með ályktun 13. maí 1992 og öðlaðist 
hann gildi 27. nóvember 1992. Samningurinn var síðan lögfestur 20. 
febrúar 2013. „Barnasáttmálinn hefur að geyma réttindi mjög víðtæks 
eðlis. Hann kveður á um vernd grundvallarmannréttinda barna, svo sem 
réttinn til lífs, friðhelgi fjölskyldu- og einkalífs“. Jafnframt leggur hann 
skyldur á aðildarríkin til að grípa til aðgerða til að tryggja velferð barna, 
m.a. á sviði mennta-, heilbrigðis- og félagsmála (Lög um samning 
Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013). 

Í aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að:  
Allir nemendur eiga rétt á kennslu við hæfi án tillits til 
líkamslegs eða andlegs atgervis. Nemendur, sem eiga 
erfitt með nám sökum sértækra námsörðugleika, 
tilfinningalegra eða félagslegra örðugleika og/eða 
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fötlunar, nemendur með leshömlun, langveikir 
nemendur og aðrir nemendur með heilsutengdar 
sérþarfir, eiga rétt á sérstökum stuðningi í námi í 
samræmi við metnar sérþarfir. Nemendur, sem að mati 
læknis geta ekki sótt skóla vegna slyss eða langvarandi 
veikinda, eiga rétt til sjúkrakennslu annaðhvort á heimili 
sínu eða á sjúkrastofnun. Eðlilegt er, sé þess nokkur 
kostur, að skólar nýti upplýsingatækni og fjarnám fyrir 
þessa nemendur til þess m.a. að þeir geti stundað nám 
sitt eftir bestu föngum og haldið tengslum við skóla og 
vini. Sjúkrakennsla tekur ekki til tilfallandi veikinda 
nemenda sem standa skemur en viku (Aðalnámskrá 
grunnskóla, 2011, bls. 55).  

Samkvæmt 17. grein í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) eiga 
nemendur sem geta ekki sótt skóla vegna langvarandi veikinda rétt til 
sjúkrakennslu annaðhvort á heimili sínu eða á sjúkrastofnun ef mat 
lækna á aðstæðum er þannig. Sjúkrakennsla er samkvæmt sömu lögum, 
á ábyrgð viðkomandi sveitarfélags. Einnig kemur fram í reglugerð nr. 
585/2010 um nemendur með sérþarfir í grunnskóla í 23. gr. að nemandi 
sem ekki getur að mati læknis sótt skóla vegna slyss eða langvarandi 
veikinda eigi þennan sama rétt. Þessi reglugerð setur fram hver það er 
sem ber ábyrgð á menntun langveikra barna því þar kemur einnig fram 
að skólastjórnendum sé falin sú ábyrgð að viðeigandi sjúkrakennsla sé 
veitt. Hlutverk skólastjórnenda er nokkuð skýrt og ætti því ávallt að snúa 
sér til þeirra þegar skipuleggja skal sjúkrakennslu langveikra barna.  
Það er mikilvægt að fjölskyldur fái þann stuðning sem veita skal 

samkvæmt þeim lögum sem nefnd voru hér að ofan. Ekki bara vegna 
þess að skólarnir eigi að veita þjónustuna, eða vegna þess að barnið er 
á skólaskyldualdri heldur einnig vegna þess að barn sem getur ekki 
stundað nám sitt eins og jafnaldrar á það á hættu að einangrast frá 
samfélaginu.  

Hér á eftir verður leitast við að varpa ljósi á upplifun og reynslu 
foreldra af sjúkrakennslu grunnskóla til langveikra barna þeirra með það 
að markmiði að bæta megi þjónustu við nám langveikra barna, hvort 
skólasamfélagið geti komið meira til móts við börnin í veikindum þeirra 
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og þá hvernig. Einnig verður skoðað hvort og þá hvernig fjarvera úr 
skóla hefur haft áhrif á börnin að mati foreldra þeirra. 

1.1 Val á viðfangsefni 

 
Rannsakandi hefur nokkra reynslu hvað varðar þjónustu við langveik 
börn og fjölskyldur þeirra. Tvö barna hans eru með langvinna sjúkdóma. 
Annað þeirra veiktist við lok grunnskólagöngu eða þegar u.þ.b ár var 
eftir af henni, en hitt veiktist eftir fyrsta ár í menntaskóla. Upplifun 
fjölskyldunnar af þjónustu skólanna hefur verið mjög ólík og hefur það 
ávallt vakið athygli rannsakanda að þjónustan við menntaskólanemann 
var töluvert betri og skipulagðari en við nemandann í grunnskólanum. 
Barnið sem veiktist á grunnskólaaldri fékk enga þjónustu frá 
grunnskólanum og varð allt nám erfiðara þegar leið á veikindin vegna 
rofs á tengslum við samnemendur og kennara. Þetta fékk gífurlega á 
barnið og óttaðist það verulega um að draumar um áframhaldandi nám 
væru úti. Þetta fól í sér aukinn kvíða og hinar ýmsu hliðarverkanir sem 
annars hefði verið hægt að koma í veg fyrir. 

Rannsakandi hefur einnig starfað í mörg ár með börn á leik – og 
grunnskólaaldri og  hefur sóst eftir að fá að sinna börnum sem hafa 
einhverjar sérstakar þarfir í skólanum, hvort sem það er námslega eða 
félagslega. Börn með almenna lærdómsörðugleika eða vegna mikillar 
fjarveru úr skóla hafa oft á tíðum ratað í hendur rannsakanda. Þessi 
reynsla sýndi þörfina á úrræðum fyrir börn með sérþarfir.  
Það var samt ekki fyrr en rannsakandi byrjaði í meistarnámi við 

Háskólann á Akureyri að hann fór að velta þessu meira fyrir sér, hver 
réttur barna hans og þeirra sem hann starfaði með, hefði verið í þessum 
málum á sínum tíma. Þegar farið var að lesa meira um skóla án 
aðgreiningar og jafnrétti í skólastofunni, kom það bersýnilega í ljós að 
mati rannsakanda  að þarna hefði mögulega ekki verið farið eftir lögum 
og kynnti hann sér því málið.  

Eins og hér hefur komið fram hefur rannsakandi töluverða reynslu af 
veikindum barna og hvernig þeim reiddi af í grunnskóla á meðan á 
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veikindum stóð. Mismunandi vitneskja var oft til staðar í þeim skólum 
sem hann starfaði í. Það virtist ekki alltaf vera ljóst hver átti að bera 
ábyrgðina eða sjá um að viðkomandi börnum yrði boðið upp á þá 
þjónustu sem þau áttu rétt á að fá. Því hefur rannsakandi ákveðið að 
skoða reynslu foreldra þessara barna. 

1.2 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið með þessari rannsókn er að gera grein fyrir upplifun foreldra 
langveikra barna, af sjúkrakennslu við grunnskóla viðkomandi barna. 
Að lokinni rannsókn og greiningu gagna er vonast til að hægt sé að draga 
af henni lærdóm um skipulag sjúkrakennslu. Rannsókninni er einnig 
ætlað að hafa gildi fyrir yfirvöld menntamála og annarra sem koma að 
menntun langveikra barna og geti þeir aðilar stuðst við hana til að gera 
enn betur. Ég mun gera grein fyrir hugtökum sem tengjast 
viðfangsefninu, eins og menntastefnu og skóla án aðgreiningar, hvernig 
það er að vera sjúklingur/langveikt barn og hvernig er vera foreldri 
langveikra barna. Ég mun fjalla um sjúkrahúskennslu sem fram fer á 
Barnaspítala Hringsins og hvort eitthvað tekur við af henni, þegar heim 
er komið.  

Með rannsókninni er leitast við að fá svör við eftirfarandi 
rannsóknarspurningum:  

• Hvað einkennir reynslu foreldra af sjúkrakennslu þess skóla sem 
barnið gengur í? 

• Hver er upplifun foreldra af samskiptum við skólann á meðan á 
veikindum stóð? 

• Hvaða áhrif höfðu veikindin á nám og skólagöngu barnsins? 

Með því að afla gagna hjá foreldrum um þeirra eigin upplifun á 
sjúkrakennslu bind ég vonir við að niðurstöður rannsóknarinnar megi 
nýta til að bæta þjónustu við langveik börn og foreldra þeirra.  
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1.3 Skilgreiningar á hugtökum  

Menntastefna (e. education policy): 
Hugtakið menntastefna má skilgreina sem fyrirfram ákveðin kennslu- 
og fræðslustefna sem er sett fram af löggjafavaldi í hverju landi, á 
Íslandi er hún sett fram af Menntamálaráðuneytinu. Hér á landi er 
aðalnámskrá það regluverk sem heldur utan um menntastefnuna.  Þar er 
einnig tilgreint hvaða kennsluaðferðir skulu hafðar í fyrirrúmi ásamt því 
hvaða nám skuli vera skylda í hverjum árgangi og hvaða markmið eru 
sett í hverri námsgrein fyrir sig (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 11 
– 12). 
 
Skóli án aðgreiningar (e. school without segregation/inclusive school): 
Ferguson (1995, bls. 48) skilgreinir hugtakið á eftirfarandi hátt: 

Skóli án aðgreiningar er ferli þar sem umbótum í almennri 
kennslu og sérkennslu er blandað saman þannig að úr verði 
eitt almennt menntakerfi sem miðast við það að öll börn og 
ungmenni séu virkir fullgildir þátttakendur í 
skólasamfélaginu. Margbreytileikinn verður þannig 
viðurkenndur sem hið venjulega. Slíkur skóli tryggir öllum 
nemendum nám við hæfi, og árangursríka kennslu sem tekur 
mið af þörfum hvers og eins, sem og nauðsynlegan stuðning. 

 
Langveik börn (e. children with chronic illness): 
Það er ekki auðvelt að skilgreina hugtakið langveik börn og hafa 
fræðimenn frekar reynt að skilgreina hugtakið barn annars vegar og 
langveiki hinsvegar. Hér verður aftur á móti notast við skilgreiningu sem 
íslensk stjórnvöld hafa stuðst við í umræðunni um langveik börn en þau 
hafa verið „skilgreind sem börn sem hafa þurft að vera undir 
læknishendi í að minnsta kosti þrjá mánuði og hafa vegna ástandsins 
orðið fyrir röskununum í daglegum athöfnum sínum“ (Félags- og 
Tryggingamálaráðuneytið, 2008, e.d.). Önnur skilgreining kemur fram í 
reglugerð um fjárhagslega aðstoð við framfærendur fatlaðra og 
langveikra barna (nr. 504/1997). Þar vísar hugtakið til barna sem þurfa 
á læknisfræðilegri meðferð að halda vegna langvinna veikinda.  
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Sjúkrakennsla (e. medical instruction): 
Í reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr. 585/2010 er 
sjúkrakennsla skilgreind á eftirfarandi hátt: 

Nemandi, sem að mati læknis getur ekki sótt skóla vegna 
slyss eða langvarandi veikinda, á rétt á sjúkrakennslu 
annaðhvort á heimili sínu eða á sjúkrastofnun. Kennslan 
getur að hluta til farið fram sem fjarkennsla eða dreifnám 
undir leiðsögn kennara og eftirliti foreldra eða starfsmanna 
sjúkrastofnana að höfðu samráði við grunnskóla 
viðkomandi nemanda. Ákvæði þetta tekur ekki til tilfallandi 
veikinda nemenda sem standa skemur en viku. 

1.4 Langveik börn og menntun þeirra 

Þegar fjallað er um langveik börn og menntun þeirra kemur óneitanlega 
fram umræða um hvernig menntuninni skuli háttað og hver beri ábyrgð 
á henni. Á Íslandi ber sveitarfélögum skylda til að veita skólaskyldum 
börnum sérstakan stuðning í samræmi við metnar þarfir þeirra. 
Samkvæmt reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla (4. gr) 
eiga nemendur rétt á að komið sé til móts við náms- og félagslegar þarfir 
þeirra í skóla án aðgreiningar. Sérstakt fyrirkomulag er gert um  
sérúrræði og sérskóla sem sveitarstjórn ákveður skv. 12. grein 
reglugerðar 585/2010 sem er byggð á 42. grein grunnskólalaga. Þar 
kemur fram að sveitarfélög geta beitt sér fyrir sérúrræðum innan 
grunnskóla þegar almennt nám og kennsluhnættir hæfa ekki þörfum 
nemenda (lög um grunnskóla 91/2008).   

Ríkisstjórn Íslands setti fram stefnu í málefnum langveikra barna árið 
2000. Stefnan fjallar um stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar „Í fremstu 
röð á nýrri öld“ frá árinu 1999. Í þeirri skýrslu kemur skýrt fram að efla 
skuli samstarf heilbrigðis- og menntakerfis. Það samstarf skuli auka 
gæði og samfellu í umönnun langveikra barna í skólum og að aðstaða 
langveikra barna á öllum skólastigum verði bætt. Í stefnunni er áréttað 
að Velferðarráðuneyti skuli bera ábyrgð á að fræða fagaðila um málefni 
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langveikra barna og þá sérstaklega í kennaramenntun og endurmenntun 
starfandi kennara. Sú þjónusta sem foreldrar langveikra barna sækja til 
hins opinbera er aðallega bundin við heilbrigðisþjónustu en í sérstökum 
tilfellum koma sveitarfélögin að málum sem snúa að félagsþjónustu 
(Stjórnarráð Íslands, 1999; Gyða Hjartardóttir, 2017, bls. 14). Þrátt fyrir 
að langveik börn eigi skilgreindan rétt á þjónustu á vegum sveitarfélaga, 
samkvæmt lögum um málefni fatlaðs fólks virðist það vera á gráu svæði 
þar sem málefni langveikra barna eru ekki á vegum sveitarfélaga heldur 
heilbrigðisþjónustu ríkissins (Gyða Hjartardóttir, 2017, bls. 14).  

Eins og fram hefur komið eiga nemendur sem eiga við langvinn 
veikindi að stríða, rétt á kennslu heim eða á sjúkrastofnun á meðan á 
veikindum stendur. Í inngangskafla hér að framan var hugtakinu 
sjúkrakennsla gerð skil. Þar kom fram að langveikir nemendur eiga  rétt 
á sjúkrakennslu annaðhvort á heimili þeirra eða á sjúkrastofnun. Sú 
kennsla sem fer fram á sjúkrastofnun nefnist sjúkrahúskennsla. Henni 
verður gerð betur skil hér á eftir.  

1.5 Sjúkrahúskennsla 

Á Barnaspítala Hringsins í Reykjavík er starfræktur sjúkrahússkóli. 
Skólanum er ætlað það hlutverk að vera tengiliður nemanda, sem dvelja 
á Barnaspítalanum í 5 daga eða lengur, við heimaskóla sinn (Reglugerð 
um nemendur með sérþarfir í grunnskóla 585/2010 23. gr.). 

Í sjúkrahússkólanum kenna að jafnaði þrír grunnskólakennarar sem 
starfa við Austurbæjarskóla. Kennarar eru að störfum þrjá daga í viku 
frá kl 09:00 til 13:00. Foreldrar barna á Barnaspítala Hringsins gefa 
sjúkrahúskennara leyfi til að hafa samband við kennara nemenda og í 
samráði við hann er kennsla á sjúkrahúsinu skipulögð. 
Sjúkrahúskennarar reyna eftir bestu getu að fylgja námsefni bekkjarins 
á sama tíma og þeir meta ástand barnsins sem um ræðir og hvað 
aðstæður á sjúkrahúsinu leyfa.  

Sjúkrahússkólinn er vel búinn þeim námsgögnum sem tilheyra 
grunnskólastigi. Námsgögn eru lánuð nemendum á meðan á sjúkradvöl 
stendur og er auk þess hægt að fá ýmiss konar efni til að dreifa huga 
barnanna eins og sögubækur, spil o.fl. Í skólanum er reynt að nýta 
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upplýsinga- og samskiptatækni eins og kostur er þegar kennsla er 
skipulögð og geta eldri nemendur fengið að láni nettengdar fartölvur til 
að vera í sambandi við samnemendur og kennara (Landspítalinn, e.d.). 
Þegar heim er komið skal sjúkrakennsla heimaskóla taka við 

sjúkrahúskennslunni og skal hún fara fram á heimili viðkomandi barns 
samkvæmt reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla (nr. 
585/2010). 

Könnun rannsakanda á heimasíðum fimm grunnskóla leiddi í ljós að  
upplýsingar um sjúkrakennslu eða einhverjar áætlanir um heimakennslu 
þegar um langvinn veikindi er að ræða, voru ekki aðgengilegar. 
Skólarnir voru valdir af handahófi og tengjast ekkert frekar rannsókn 
þessari. Í samræðu við sérkennslustjóra tveggja þessara skóla, 
könnuðust þeir ekki við að hafa neinar upplýsingar um hvaða áætlun 
tæki gildi ef til þessa kæmi. Á heimasíðu tveggja skólanna var að finna 
upplýsingar sem leiddu viðkomandi inn á heimasíðu aðalnámskrár 
grunnskóla en þar er komið inn á þær reglugerðir sem fjalla um 
sjúkrakennslu. Upplýsingar sem fram koma á heimasíðum þessara fimm 
grunnskóla virðist benda til að töluvert skorti á upplýsingar, bæði til 
skóla og foreldra langveikra barna, hvaða úrræði eru í boði þegar þessi 
staða kemur upp (Öldutúnsskóli, e.d.; Auðarskóli, e.d.;  Síðuskóli, e.d.; 
Hólabrekkuskóli, e.d.; Lindaskóli, e.d.). 

Eins og fram kemur hér að framan þar sem hugtakið sjúkrakennsla er 
skilgreint á nemandi sem ekki getur stundað nám sitt vegna veikinda, 
rétt á sjúkrakennslu. Eftir sjúkrahúsdvöl nemanda þarf að vera áætlun 
sem tekur við þegar heim er komið og til að hægt sé að  halda áfram að 
styðja við bakið á langveikum nemandanum.  

 

1.6 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í fimm megin hluta; inngang, fræðilegan bakgrunn, 
aðferðafræði og rannsóknarsnið, niðurstöður og umræður.  

Í inngangi er fjallað um langveik börn og menntun þeirra og hvernig 
sjúkrahúskennsla fer fram. 

Fræðilegi hluti ritgerðarinnar fjallar um bernskuna og veikindi, 
fjölskyldur langveikra barna, áhrif veikinda á fjölskyldur og umhyggju 
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og virðingu.  Einnig er sagt frá menntun og menntastefnunni  „skóli án 
aðgreiningar“ gerð skil. Þá er næst fjallað um kennslu og þá þætti sem 
eru mikilvægir þegar kennsla er skipulögð; fagleg ábyrgð, fjölbreyttir 
kennsluhættir og samstarf heimilis og skóla.  

Í þriðja hluta er fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar, hvernig 
gögnum var safnað og hvaða aðferðir voru notaðar til að vinna úr þeim. 
Einnig er þar fjallað um siðferðileg álitamál og réttmæti 
rannsóknarinnar.  

Í síðasta hlutanum eru niðurstöðukafli og umræða. Þar er reynslu 
foreldranna gerð nákvæm skil þar sem samskipti, framtíðaráform og 
afskiptaleysi skólanna eru rædd. Niðurlag ritgerðarinnar fjallar um 
reynslu foreldranna og hvernig hægt er að tengja hana við fræðilega 
umfjöllun og hvaða lærdóm má draga af rannsókninni. 
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2. Fræðilegur bakgrunnur 
Þessi kafli fjallar um þá fræðilegu nálgun sem greining gagnanna byggir 
á. Hér er fræðilega nálgunin sett í samhengi við efni rannsóknarinnar og 
ljósi varpað á þau hugtök sem notuð eru sem verkfæri við túlkun 
niðurstaðna.  

2.1 Bernskan og veikindi 

Persónuleikamótun barna byggist aðallega á fjölskyldunni en það er ekki 
einungis á fyrstu árum barnsins sem áhrif foreldranna eru mikil, heldur 
haldast fjölskyldubönd yfirleitt alla ævi. Bernskan er hugtak sem tengist 
öðrum hugtökum eins og fjölskyldu og skóla. Allir ganga í gegnum 
bernskuskeið sem er að mestu leyti stjórnað af fullorðnum. Þetta  er ferli  
sem á sér stað frá fæðingu og þar til einstaklingur telst fullorðinn. Þetta 
ferli er ólíkt milli ólíkra þjóðfélaga í heiminum og getur verið nokkuð 
breytilegt. Á bernskuskeiðinu eyðir einstaklingur töluverðum tíma í 
skóla. Á þeim tíma hefur umhverfið áhrif á börn og markast sá þroski 
sem á sér stað á þessum árum af umhverfi barnsins og þeirri menningu 
sem það býr við (Loftur Guttormsson, 1983, bls. 29).  
Þegar börn eiga við langvarandi veikindi að stríða getur það haft 

töluverð áhrif á menntun þeirra og einnig framtíðaráform. Veikindin 
geta einnig valdið þunglyndi og kvíða sem hafa áhrif á geðheilbrigði 
barnsins sem getur síðar aukið hættu á áhættuhegðun (Hopkins, Green, 
Henry, Edwards og Wong, 2014, e.d.). 

Töluvert hefur verið skrifað um áhrif veikinda á daglegt líf barna og 
um þær takmarkanir sem þau upplifa þegar langvinn veikindi eiga sér 
stað. Rannsóknir hafa sýnt að börn upplifa útilokun og töluverðar 
takmarkanir frá bæði foreldrum og kennurum, t.d. að þau hafi verið sett 
til hliðar og ekki fengið að taka þátt í þeim viðburðum sem þau tóku þátt 
í áður (Freeborn, Dyches, Roper og Mandleco, 2013, bls. 1893). Einnig 
hefur komið í ljós að foreldrum hættir til að draga úr leiktíma barnanna 
og efast jafnvel um hæfni þeirra til að taka þátt í því sem jafnaldrar þeirra 
jafnan gera. Kennarar geri minni kröfur til þeirra og setji þannig 
takmörkun á frammistöðu barnanna. Langvinn veikindi breyta lífi 
einstaklings sem verður fyrir þeim, til frambúðar. Lífið verður ólíkt því 
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sem áður var, hvort sem um er að ræða barn eða fullorðin sem veikist. 
Þegar um langvinn veikindi er að ræða þarf að aðlaga alla þá þætti sem 
lífið gerir kröfur á og þannig gera einstaklingnum kleift að lifa sem best 
með veikindunum (Berglund, 2014, bls. 1–2; Petersson, Simeonsson, 
Enskar og Huus, 2013, bls. 7).  

Hanna Guðbjörg Birgisdóttir (2013) gerði lokaverkefni til MA-gráðu 
við menntavísindasvið Háskóla Íslands þar sem hún vildi varpa skýrara 
ljósi á upplifun grunnskólanemenda sem glímt hafa við krabbamein. 
Hún skoðaði hvernig börnin upplifðu stöðu sína og hvernig tengsl við 
skólann og félagahópinn voru á meðan á veikindum stóð og einnig eftir 
að meðferð lauk. Hún komst að þeirri niðurstöðu að börnin áttu í 
töluverðum vandræðum með að komast út úr hlutverki sjúklingsins. Hún 
bendir á að greinilegt sé að börn sem greinast með krabbamein hafa 
margt að segja um stöðu sína í samfélaginu og hvernig það var að vera 
sjúklingur og útskýra þá breytingu sem varð á lífi þeirra við að greinast 
með sjúkdóminn. Hún varpar fram þeirri hugleiðingu að skólinn þurfi 
að eiga frumkvæði að samskiptum við heimili langveikra barna, hann 
þurfi að styðja við þau samskipti sem eiga sér stað og þá er auðveldara 
fyrir foreldra að virkja barnið og auðvelda því þannig að viðhalda 
tengslum við jafningja sína með gagnkvæmum heimsóknum.   

Lambert og Keogh (2014) gerðu rannsókn á upplifun barna sem búa 
við langtíma veikindi; sykursýki, flogaveiki og astma. Niðurstöður 
sýndu að börn upplifðu breytingar á daglegu lífi sem einkenndist af 
takmörkunum bæði í námi og félagslega. Börnin lögðu töluvert á sig til 
að standa jafnfætis jafnöldrum sínum en veikindin hömluðu þeim  
töluvert. 

Hver sá sem á við langvarandi veikindi stendur frammi fyrir 
verulegum áskorunum. Börn og unglingar upplifa svona ástand á annan 
hátt en fullorðnir og því þarf að huga að þeim með það að leiðarljósi 
(Paterson, Nayda og Paterson, 2012, bls. 175 – 176).  

Börn og ungmenni sem glíma við langvinn veikindi ganga í flestum 
tilfellum í gegnum sömu þroskastig og heilbrigðir jafnaldrar þeirra 
(Verhoof, Maurice-Stam, Heymans, Evers og Grootenhuis, 2014, bls. 
2). Börnin þurfa að takast á við flókin þroskaverkefni sem tengjast 
barnæskunni og unlingsárunum en einnig við þá meðferð sem snýr að 
veikindum þeirra og læra að lifa með veikindum sínum. Það er 
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nauðsynlegt ferli til að geta undirbúið sig sem best fyrir fullorðinsárin. 
(Jedeloo, van Staa, Latour og van Exel, 2010, bls. 593; Nylander, Seidel 
og Tndberg, 2014, bls.194). Börn og ungmenni með langvarandi 
sjúkdóma hafa oft á tíðum lítið sjálfsálit. Þau hafa þá jafnvel brenglaða 
líkamsímynd og hafa áhyggjur af félagslegu hlutverki sínu á meðal 
jafnaldra. Að eiga við langvinn veikindi hefur áhrif á menntun barna 
sem getur haft í för með sér lakari námsárangur en ella. Afleiðing þess 
getur svo orðið að sálrænir kvillar gera vart við sig (Hopkins o.fl., 2014, 
bls. 29; Patersson o.fl., 2012, bls. 5) 

Börn með langvinna sjúkdóma þurfa læknisfræðilega umönnun sem 
getur auðveldlega breytt daglegu fjölskyldumynstri og þeim athöfnum 
sem fjölskyldan er vön að fást við. Fjölskyldan verður því að aðlagast 
þessum nýju aðstæðum með breyttum lífsstíl en það getur orðið til þess 
að spenna verður á heimilinu. Breytingarnar geta haft varanleg áhrif á 
tilfinningar. Þær geta einnig valdið félagslegum afleiðingum sem hafa 
svo áhrif á daglegt líf (Kelo, Eriksson og Eriksson, 2013. bls. 901 – 902). 

Í áðurnefndri rannsókn Hönnu Guðbjargar Birgisdóttur (2013, bls. 
67) kemur fram í niðurstöðum að fjölskylda og vinir eru langveikum 
börnum mikilvægur hlekkur í ferlinu. Börnin vilja að hugsað sé um 
þennan hóp á meðan unnið er að bata langveika barnsins. Langveik börn 
upplifa samviskubit yfir því að leggja veikindi sín á fjölskylduna og það 
fólk sem stendur þeim næst. Þau skynja vanmátt foreldranna þegar þau 
eru veik þó foreldrar leggi sig fram við að láta á engu bera. 

Félagsleg tengsl eru mikilvægur þáttur í lífi hvers einstaklings og er 
nauðsynlegt að búa yfir góðri félagsfærni, en með henni er átt við þá 
getu einstaklings að leysa úr ágreiningi og félagslegum vandamálum, 
setja sig í spor annarra, hrósa, deila, hjálpa o.s.frv. (Suresh og Sandhu, 
2012, bls. 72 – 73).  

Hér á eftir verður fjallað um fjölskyldur langveikra barna og þau áhrif 
sem langvinn veikindi geta haft á þær.  Hér hefði ég viljað sjá samantekt 
á heimildunum (eða inní textanum) á áhrifum langvarandi veikind á 
börn og ungmenni. Hvað er þessi umfjöllun að segja okkur? Hvaða 
ályktanir eru dregnar af þeim? 
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2.2 Fjölskyldur langveikra barna 

Fjölskyldur eru mismunandi. Þær eru ólíkar að gerð og staða þeirra er 
misjöfn. Fjölskyldur eiga það hins vegar sameiginlegt að breytingar geta 
átt sér stað með stuttum fyrirvara. Einstaklingur innan fjölskyldunnar 
getur veikst eða fatlast og börn með hinar ýmsu fatlanir fæðast inn í allar 
fjölskyldugerðir. Þetta verður til þess að staða allra í fjölskyldunni 
breytist (Seligman og Darling, 2007, bls. 50 – 51). Foreldrar eru 
mikilvægar fyrirmyndir barna sinna og ekki síst á tímum veikinda, 
hvernig þeir takast á við áföllin sem dynja yfir og hvernig þeir hátta 
samskiptum og félagshegðun í kringum börnin. Börnin læra það sem 
fyrir þeim er haft, hvort sem ætlast er til þess eða ekki (Gyða 
Haraldsdóttir, 2016, e.d.).  

Ef mörg systkini eru í fjölskyldu tekur sjúkt barn ósjálfrátt yfir 
hlutverk yngsta barnsins á heimilinu. Þannig verður það óhjákvæmilegt 
að eldri systkini þjálfist í umhyggju. Margar rannsóknir benda á að börn 
sem eiga langveik systkini eru líklegri til að taka á sig ábyrgð innan 
fjölskyldunnar og ýmis hlutverk sem önnur systkini geta ekki sinnt 
(Lobato, 1990, e.d.). 

Malcolm og félagar (2014) fjalla um hlutverk systkina í grein sinni 
Children´s perspectives on living with a sibling with a chronic illness. 
Þeir segja að þegar langveikt barn er í fjölskyldunni breytist margt, eins 
og áður hefur komið fram. Umönnun verður meiri og dreifist jafnvel á 
fleiri en foreldra. Þegar einkenni sjúks barns versna og framundan er 
dvöl á sjúkrahúsi verður ábyrgð eldri systkina töluvert meiri og hafa 
þessir tímar víðtæk áhrif á alla fjölskylduna. Systkini deila áhyggjum 
með foreldrum sínum og upplifa streitu og kvíða í gegnum ferlið, jafnt 
og foreldrarnir (Malcolm, Gibson, Adams, Anderson og Forbat, 2014, 
bls. 6). 

Foreldrar gera sér ekki alltaf grein fyrir þeim áhrifum sem veikindi 
barns innan fjölskyldunnar hafa á allt heimilislífið. Systkini barnsins 
reyna að draga úr því að ræða veikindin við foreldra sína til að hlífa þeim 
við óþarfa áhyggjum og líta svo á að foreldrar hafi um nóg að hugsa. 
Þau forðast jafnvel að leita til foreldra sinna með sín eigin mál, til að 
vernda þá fyrir meira áreiti (Malcolm o.fl., 2014, bls. 6 – 7).  
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Þátttaka foreldra í umönnun  langveikra barna hefur breyst mikið á 
síðustu árum, hvort sem um ræðir á spítölum eða heima. Mikill 
metnaður hefur verið lagður í að  halda í venjur fjölskyldunnar og reynt 
er að halda í rútínur í lífi barnsins þá einnig með tilliti til 
sjúkrahúsinnlagna og veikinda. Góð umönnun er ávinningur fyrir alla 
sem hlut eiga að máli. Foreldrar upplifa sig jafnvel sem hálfgerða fanga 
í þessu nýja hlutverki í nýjum aðstæðum.  

2.2.1 Áföll og áhrif þeirra á fjölskyldur 

Langvarandi veikindi hjá nánum ættingjum, sérstaklega börnum, er einn 
mesti streituvaldur í lífi einstaklings. Foreldrar sem ganga í gegnum 
þetta upplifa neikvæðar hugsanir og finna jafnvel fyrir sektarkennd og 
reiði. Þeir hafa áhyggjur af gangi sjúkdómsins og framtíð barns síns og 
sjá fram á breytingar á lífi fjölskyldunnar í heild. Foreldrar sem upplifa 
áföll eins og  að eignast fatlað eða langveikt barn geta brugðist við á 
mismunandi hátt. Spurningar eins og hvers vegna við? Hvers vegna 
barnið okkar? vakna og reyna foreldrar einnig að leita skýringa sem þeir 
fá jafnvel ekki svör við þar sem læknavísindi hafa jafnvel ekki svörin 
sem leitað er eftir. (Andrés Ragnarsson, 1997, bls. 39; Bramuzzo o.fl., 
2020, e.d.).  

Foreldrar hafa lýst verkefnum sem á þeim dynja við veikindi barna 
þeirra sem óþrjótandi og yfirþyrmandi. Langvarandi veikindum sem oft 
fylgja sársaukafullar meðferðir eða tíðir verkir hjá sjúku barni hafa áhrif 
á líkamlega líðan hans en ekki síður á andlegu líðan sjúklingsins. 
Foreldrar upplifa einnig mikla vanlíðan að horfa á barn sitt svona veikt. 
Hugleiðingar um framtíð barnsins koma reglulega upp og foreldrar 
óttast að barn þeirra dragist aftur úr jafnöldrum í námi og félagslífi 
(Andrés Ragnarsson, 1997, bls. 44; Cousino og Hazen, 2013, bls. 809). 

Hæfni fjölskyldu til að bregðast við nýjum og óvæntum atburðum og 
takast á við allt sem lífið hefur upp á að bjóða, hefur verið nefnt 
starfshæfni fjölskyldu. Starfshæfnin ræður mestu um það hvernig 
fjölskyldunni og meðlimum hennar reiðir af þegar áföll dynja yfir.  

Monaghan, Hilliard, Cogen og Streisand (2011) þróuðu stutt inngrip 
sem byggist á fimm viðtölum gegnum síma til að styðja við foreldra 
ungra barna með sykursýki en inngripið minnkaði sjúkdómstengda 
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streitu foreldra. Monaghan og félagar fylgdu þessu verkefni eftir með 
rannsókn á inngripinu og sýndi hún verulegan mun á líðan foreldra til 
hins betra, eftir að hafa fengið þennan stuðning frá fagaðilum 
(Monaghan o.fl, 2011, bls. 274). 

Töluvert hefur verið gert af rannsóknum þar sem áhrif langveikra og 
fatlaðra barna á fjölskyldur sínar eru skoðuð en þær hafa gefið 
mismunandi niðurstöður. Canning, Harris og Kelleher (1996) gerðu 
ítarlega rannsókn á því hvaða áhrifum fjölskyldur yrðu fyrir, eftir áföll, 
eins og að barn veikist eða er fatlað. Þeir ræddu við 116 viðmælendur á 
aldrinum 9-18 ára ásamt einu foreldri eða forráðamanni með hverju 
barni. Börnin höfðu öll greinst með alvarlega sjúkdóma eins og 
krabbamein, IBD (Inflammatory bowel disease) og insúlínháða 
sykursýki. Þau mælitæki sem stuðst var við voru nokkur. Áhrif veikinda 
á sálræna heilsu var einn þáttur sem spurt var um. Þar svöruðu 
aðstandendur spurningalista sem lagður var fyrir. Annar þáttur sem spurt 
var um voru félagsleg einkenni bæði barna og aðstandenda. Læknar og 
aðstandendur svöruðu síðan lista sem innihélt spurningar um heilsu 
barnanna sem um ræddi og að lokum voru aðstandendur spurðir út í þá 
stanslausu vinnu sem umönnun langveikra og fatlaðra barna felur í sér. 
Eins og fram kom hér að framan eru mismunandi niðurstöður sem 
fengist hafa úr rannsóknum sem þessari, um áhrif veikinda barna á 
fjölskyldur þeirra. Canning og félagar komust að því með þeim 
spurningalistum sem þeir lögðu fyrir langveik börn, foreldra þeirra og 
lækna, að það virtist ekki vera bein tenging á milli ákveðinna sjúkdóma 
og andlegrar streitu. Meðaltími sem veikindi höfðu staðið yfir var 
reyndar ekki nema um fjögur ár og það gæti því hafa haft áhrif á 
niðurstöðurnar þar sem langtíma áhrifin höfðu enn ekki komið í ljós. 
Það má því segja að þessar niðurstöður bendi til að andleg streita sé ekki 
bundin ákveðnum sjúkdómum, heldur veikindum barnanna í heild sinni.  

Golics, Basra, Salek og Finley (2013) gerðu einnig rannsókn á 
áhrifum langvarandi veikinda í fjölskyldum. Þeir ræddu við 113 
fjölskyldumeðlimi langveikra sjúklinga, sem áttu við 23 mismunandi 
sjúkdóma að stríða, og voru 22% viðmælenda foreldrar langveikra 
barna. Tekin voru hálf opin viðtöl við fjölskyldumeðlimi þar sem þeir 
fengu að tjá sig opinskátt um áhrif veikinda innan fjölskyldunnar. 
Niðurstöður sýndu að allir viðmælendur töluðu um veruleg áhrif á 
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fjölskyldur þess sjúka.  Þriðjungur viðmælenda sagðist hugsa alfarið um 
sjúklinginn og án allrar utanaðkomandi aðstoðar og hafði það mikil áhrif 
á heimilislífið. Vinna breyttist, fjárhagur versnaði og áhyggjur og streita 
komu í ljós. Þátttakendur í þessari rannsókn voru þakklátir fyrir að fá að 
tala um þetta þar sem þeir höfðu aldrei verið spurðir um eigin líðan og 
hvaða áhrif þessi veikindi höfðu á fjölskylduna.  

2.2.2 Umhyggja og virðing 

Fyrri lífsreynsla foreldra getur endurspeglast í viðbrögðum þeirra við 
áföllum eins og þeim að takast á við langvinn veikindi barna. Þeim sem 
hefur tekist vel að takast á við almenn vandamál sem upp hafa komið, 
og fengið umhyggju og stuðning frá öðrum, gengur betur að takast á við 
önnur áföll en þeim sem eiga óleyst vandamál, mögulega langt aftur í 
tímann (Wilhelm Norðfjörð, e.d.).  

Umhyggja og virðing eru hugtök sem eru ekki ótengd þegar kemur 
að mannlegum samskiptum. Meginmunur hugtakanna er sá að virðing 
kemur aðallega fram í daglegum samskiptum við aðra en umhyggja 
liggur frekar í hugmyndum um mannréttindi eða jafnan rétt fólks. Frá 
því að einstaklingur fæðist, kemst hann ekki af án umhyggju. Það er 
varla til sá einstaklingur sem ekki kýs að borin sé umhyggja fyrir honum. 
Það er óháð menningu og tungumáli hverjir kjósa að njóta 
umhyggjunnar og er hún sammannleg þörf okkar allra. Það er hægt að 
bera umhyggju fyrir öllum þó það sé ekki endilega borin virðing fyrir 
öllum, en þetta segir Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) í umræðu um 
virðingu og umræðu (bls. 170 – 173).  

Virðing og umhyggja eru gildi sem eru samofin í 
sáttmálakenningunni og heillakenningunni en samkvæmt 
sáttmálakenningunni er þess krafist að borin sé skilyrðislaus virðing 
fyrir manneskjunni og skal leitast eftir að allir einstaklingar hafi sama 
rétt, hvernig sem komið er fyrir þeim að öðru leyti. Samkvæmt 
heillakenningunnni er skylda að virða rétt manna með því að stuðla að 
hamingju og velferð fólks og taka tillit til allra og virða líf hvers annars. 
Það má því segja að virðing feli hér í sér að virða rétt hverrar manneskju 
á sama tíma og umhyggja er sýnd fyrir velferð hennar og hamingju (Páll 
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Skúlason, 1991, bls. 13 – 14; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 179 – 
180). 
Þegar við sýnum öðrum virðingu, höldum við ákveðinni fjarlægð frá 

viðkomandi en þegar umhyggja er sýnd er hún í nálægð við viðkomandi. 
Kennari í samskiptum við nemendur sína heldur ákveðinni fjarlægð í 
daglegu starfi, en hann gefur nemendum sínum færi á að hafa skoðun, 
ýtir undir sjálfstæði þeirra og laðar fram tilfinningar. Þegar kennarinn 
sýnir nemendum sínum umhyggju er hann nær þeim tilfinningalega séð, 
hann klappar á öxlina til hvatningar, spyr um líðan og býður fram aðstoð. 
Þannig sýnir hann nemendum sínum umhyggju og að honum sé annt um 
velferð þeirra. Kennarinn ber umhyggju fyrir velferð nemenda sinna og 
er því vel hægt að sýna umhyggju og virðingu á sama tíma (Sigrún 
Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 170 – 172). Börn eru að mörgu leiti háð 
rútínu og umhyggju og ekki síður eftir að hafa setið á skólabekk lengi. 
Því er mikilvægt að skoða stöðu barna þegar langvinn veikindi eiga sér 
stað (Ragnheiður Axelsdóttir, 2011, bls. 50 – 51). 
Þegar einstaklingum er sýnd umhyggja og virðinga fléttast 

tilfinningar auðveldlega inn í samskiptin. Reiði er sú tilfinning sem oft 
er litin neikvæðum augum. Fréttir berast  um hina og þessa ofbeldis 
glæpi sem framdir eru og er þá yfirleitt óhamin reiði í aðalhlutverki. 
Reiði sem tilfinning er ekki svo slæm ef hún er höndluð rétt og máli 
skiptir hvaða hlutverki hún gegnir í sálarlífinu. Reiðin hjálpar 
einstaklingum að setja öðrum mörk og að standa vörð um eigið sjálf. 
Það skiptir máli að tjá reiðina rétt en þar geta verið margar útgáfur á 
(Páll Einarsson, e.d.).  

Ótta eða hræðslu upplifa margir þegar langvinn veikindi verða í 
fjölskyldunni. Ótti er líffræðilega eðlileg viðbrögð líkamans við 
utanaðkomandi áreiti sem ekki er vitað hvernig á að takast á við. 
Líkaminn fer í viðbragðsstöðu svo hann verði tilbúinn að takast á við 
þetta áreiti (Ásgeir Helgason, 2005, e.d.).  

Kvíði og streita geta komið í kjölfar áfalla á borð við að eignast 
langveikt barn. Foreldrar hafa miklar áhyggjur af heilsu barnsins og láta 
þær hafa áhrif á daglegt líf. Það getur síðar haft neikvæð áhrif á minni 
og afkastagetu þeirra til annarra verka. Þau áhrif geta svo einnig haft 
afleiðingar eins og þunglyndi og depurð (Wood, Miller og Lehman, 
2015, bls. 384 – 385). Streita foreldra getur haft slæm áhrif á veikindi 
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barna og getur stuðlað að hægara bataferli þeirra og því er mikilvægt að 
foreldrar langveikra barna fái þann stuðning sem hægt er að veita hverju 
sinni, til að draga úr streitu og áhrifum hennar á fjölskylduna Þessi miklu 
áhrif sem kvíði og streita valda geta síðan byggt upp kvíða hjá langveiku 
barninu þar sem það fer að hafa áhyggjur af velferð foreldra sinna og 
skynjar áhyggjur í gegnum umhyggju foreldranna. Kvíði og streita eru 
algengur fylgikvilli langvinnra veikinda og geta dregið úr bataferli 
einstaklingsins. Því er mikilvægt að vinna úr þessum viðbrögðum eins 
fljótt og kostur gefst (Hilliard, Monaghan, Cogen og Streisand, 2011 bls. 
230; Wood o.fl., 2015, bls. 387). 
Þegar langvinn veikindi eru í fjölskyldunni koma tímar sem eru 

erfiðir og taka töluvert á fjölskylduna, en sem betur fer eru einnig tímar 
sem eru betri og veika einstaklingnum líður betur. Þá dregur úr kvíða og 
ótta og tilhlökkun færist yfir. Tilhlökkun til að eiga betri tíma í vændum 
með langveiku barni sínu er sú tilfinning sem foreldrar langveikra barna 
fagna, en er ekki sjálfgefin. Verkefnin þurfa ekki að vera stór, sem 
hlakka á til. Þau geta verið smávægileg eins og að eiga saman góða 
kvöldstund með fjölskyldunni þar sem áhyggjur af veikindum eru lagðar 
til hliðar og einungis er hugsað um stað og stund (Roberts, 2014, e.d.).  

2.3 Menntun – skóli án aðgreiningar 

Eins og fram kom í inngangi hér að framan er Barnasáttmáli Sameinuðu 
þjóðanna samningur um réttindi barnsins. Í 28. og 29. grein sáttmálans 
kemur fram að öll börn eigi rétt á grunnmenntun án endurgjalds ásamt 
því að eiga kost á framhaldsmenntun. Aðildarríkjum sáttmálans ber að 
koma á skólaskyldu og gera viðeigandi ráðstafanir sem stuðla að 
skólasókn barna. Einnig kemur fram að aðildarríki skuli reyna af fremsta 
megni að draga úr því að nemendur hverfi frá námi (Lög um samning 
Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013). Til að hægt sé 
að framfylgja þessum lögum þurfa yfirvöld að setja sér ákveðna 
menntastefnu til að halda utan um það skólahald sem á sér stað í 
menntastofnunum. Hér á eftir verður fjallað um þá menntastefnu sem er 
höfð að leiðarljósi á Íslandi. 

Samkvæmt Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands (nr. 65/1944) skulu 
„allir vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, 
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trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, 
ætternis og stöðu að öðru leyti.“ Þetta kemur einnig skýrt fram í lögum 
um grunnskóla (nr. 91/2008), en auk þessarar upptalingar hér að framan 
er þar talað um að nemendur eigi rétt á að komið sé til móts við 
námsþarfir þeirra í almennum grunnskóla án aðgreiningar, án tillits til 
líkamlegs eða andlegs atgervis.  

Eins og kemur fram í kafla 1.3 hér að framan um skilgreingar á 
hugtökum er aðalnámskrá það regluverk sem heldur utan um þá 
menntastefnu sem stuðst er við á Íslandi. Skóli án aðgreiningar eða skóli 
margbreytileikans eins og stundum hefur verið fjallað um, er sú opinbera 
menntastefna sem aðalnámskrá er byggð á. Hugtakið kom fyrst fram í 
lögum um grunnskóla árið 2008 en var síðar sett inn í aðalnámskrá árið 
2011 (lög um grunnskóla, 91/2008, 17. gr.). 
Í aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 41) er hugtakið skóli án 
aðgreiningar skilgreint á eftirfarandi hátt: 

Með skóla án aðgreiningar er átt við grunnskóla í 
heimabyggð eða nærumhverfi nemenda þar sem komið er til 
móts við náms- og félagslegar þarfir hvers og eins með 
manngildi, lýðræði og félagslegt réttlæti að leiðarljósi. Í 
skóla án aðgreiningar er gengið út frá því að allir fái jöfn eða 
jafngild tækifæri til náms og að námið sé á forsendum hvers 
einstaklings. Í skóla án aðgreiningar ríkir ákveðið viðhorf 
sem einkennist af virðingu fyrir rétti allra nemenda til 
virkrar þátttöku í námssamfélagi heimaskóla óháð atgervi 
þeirra og stöðu. Þessi grundvallarhugmyndafræði í 
skólastarfi hér á landi felur í sér alhliða hlutdeild, aðgengi 
og þátttöku allra nemenda í skólastarfinu. Menntun án 
aðgreiningar er samfellt ferli sem hefur það að markmiði að 
bjóða upp á góða menntun fyrir alla. Borin er virðing fyrir 
fjölbreytileika og mismunandi þörfum, hæfileikum og 
einkennum nemenda og leggja skal áherslu á að útrýma 
öllum gerðum mismununar og aðgreiningar í skólum. 
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Þessi skilgreining Mennta- og menningarmálaráðuneytisins lýsir þeim 
rétti barna að geta stundað skóla án mismununar og aðgreiningar í 
skólum sem eru grundvallar mannréttindi fyrir öll börn á skólaaldri.  

Í löndum þar sem lagasetning og menning hafa mikil áhrif á alla 
framvindu má sjá að stefnan er túlkuð á mismunandi hátt (Tetler, Ohne 
og Gretar L. Marinósson, 2007, e.d). Það er því ljóst að til að fylgja 
stefnunni skóli án aðgreiningar þarf að haga kennslu eftir aðstæðum og 
þeim áherslum sem lagt er upp með í hverju landi fyrir sig.  

Avramidis og Norwich (2002, bls. 144) tala um að þrátt fyrir opinbera 
stefnu um skóla án aðgreiningar og vilja til að framfylgja henni er 
veruleikinn stundum fjarlægur því sem birtist í opinberum gögnum. 
Aðalástæðan virðist vera sú að aðstæður mótast af menningu og venjum 
og því erfitt að skilgreina stefnuna eins á öllum stöðum sem eigi að nota 
hana. Niðurstöður rannsóknar sem Hermína Gunnþórsdóttir (2010) 
gerði um upplifun kennara á túlkun hugmynda og skilning á starfi 
kennarans í skóla án aðgreiningar sýna svipaðar niðurstöður og 
Avramidis og Norwich fjalla um. Rannsóknina gerði hún bæði á Íslandi 
og í Hollandi og sýndu niðurstöður að þessu var eins farið í báðum 
löndum. Það er ekki raunhæft að setja fram reglur um skóla án 
aðgreiningar án þess að tillit sé tekið til ólíkra hefða og viðhorfa.  

Mennta – og menningarmálaráðuneytið fékk Evrópumiðstöðina 
(Evrópumiðstöð um nám án aðgreiningar og sérþarfir) til að taka út 
hvernig innleiðing menntastefnunnar um skóla án aðgreiningar hefur 
tekist til hér á landi. Úttektin náði til leik- grunn- og framhaldsskóla og 
fór fram á árunum 2015 – 2017. Niðurstöður úttektarinnar sýndu að 
núverandi stefnumótun felur í sér stuðning við skólakerfi án 
aðgreiningar og eru þannig í samræmi við þá sáttmála sem hafa verið 
gerðir um þetta málefni. Nokkuð er þó um að túlkun hugtaksins menntun 
án aðgreiningar sé mismunandi. Þá kom fram að flestir þeir sem sinna 
menntamálum, á öllum skólastigum, telja tilhögun fjárveitinga ekki taka 
mið af sjónarmiðum um jafnræði og styðji ekki við skóla án 
aðgreiningar. Einnig talar starfsfólk skólanna um að stuðningur sé 
ófullnægjandi með menntun án aðgreiningar að leiðarljósi (Samband 
íslenskra sveitarfélaga, 2017, e.d.). 
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Til að skóli án aðgreiningar sé mögulegur, þarf að horfa til 
kennsluaðferða. Þar sem menningarlegar hefðir og aðstæður landa eru 
ólíkar þarf kennslan að taka mið af því. Kennarar þurfa því að setja sig 
inn í aðstæður hverju sinni og aðlaga kennsluna að þeim.  

2.4 Kennsla 

„Kennsla beinist að því að hjálpa nemendum að tileinka sér þekkingu, 
leikni og jákvætt viðhorf og öðlast þannig þá hæfni sem stefnt er að í 
menntun“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 48). 

Í nútíma skólasamfélagi eru gerðar kröfur um að kennarar séu 
menntaðir og jafnvel sérhæfðir í ákveðnum námsgreinum. Kennarar 
bera ábyrgð á þeim kennsluaðferðum sem notaðar eru og þurfa að velja 
árangursríkustu leiðirnar til að ná þeim hæfniviðmiðum sem stefnt er að 
hverju sinni. Vönduð kennsla sem aðlagar sig að þörfum nemenda eykur 
líkur á árangri. Hlutverk kennara og leiðbeinenda ásamt stuðningi frá 
skólafélögum skiptir lykilatriði þegar horft er til framtíðar í skólagöngu 
langveikra barna. Afskiptur og veikur nemandi sem kemst ekki í skólann 
að hitta félaga sína og kennara, er líklegri til að gefast upp á námi þrátt 
fyrir skólaskyldu, eins og er hér á landi. Stuðningur er mjög mikilvægur 
á erfiðum tímum í lífi nemanda og fjölskyldu hans (Cairns, Lansky og 
Klopovich, 1979, e.d.; Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 8).  

Líðan barna þegar þau snúa aftur til baka í skólann eftir veikindi, 
skiptir miklu máli. Boles o.fl. (2017) gerðu viðamikla rannsókn á líðan 
barna á meðan á veikindum stóð og þegar fór að líða að því að snúa til 
baka í skóla. Nemendur sem rætt var við lýstu tilfinningum eins og 
einmannleika, ótta og kvíða þegar þeir voru spurðir út í líðan þeirra. Þeir 
upplifðu einangrun frá skólafélögum og fundu fyrir áhugaleysi til að 
koma á samskiptum. Bestu vinirnir fjarlægðust og langveikir nemendur 
einangruðust enn meira. Áætlanir skólanna um kennslufyrirkomulag í 
fjarveru nemenda voru því ekki að virka eins og lagt var upp með. 
Það má kalla það faglega ábyrgð að huga að hverjum skjólstæðing 

fyrir sig og hvaða aðferðir henta hverjum og einum. Hér á eftir verður 
fjallað um faglega ábyrgð og hvernig hún birtist í kennsluháttum 
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kennara. Einnig er fjallað um hvað góður kennari hefur að mati 
nemenda.  

2.4.1 Fagleg ábyrgð – góður kennari 

Almennt er þess krafist af fagmönnum að þeir taki ákvarðanir og gefi 
ráð út frá þeirri þekkingu sem þeir hafa og er búist við því að þekking 
fagfólks sé traust og megi þannig leysa úr margvíslegum vanda fólks. 
Hugtakið fagmennska vísar til þess þegar eitthvað er gert vel og af 
sérstakri færni. Sá sem vinnur verk sín fagmannlega gengur að verkum 
sínum með markvissum aðferðum sem virðast vel æfð þannig að hvert 
skref þjónar þeim tilgangi sem stefnt er að (Sigurður Kristinsson, 2013, 
bls. 237 – 238).  

Orðið fagmaður vísar til manneskju sem vinnur tiltekið verk mjög 
vel. Verkið þarf að vera unnið af kunnáttu en ekki síður með góðu 
hugarfari. Fagmaður getur verið sá sem hefur aflað sér sjálfsprottinnar 
kunnáttu og verið mjög fær í þeirri kunnáttu. Foreldrar eru ákveðnir 
fagmenn í sínu starfi sem þeir hafa öðlast með reynslu sinni sem 
foreldrar. Önnur merking hugtaksins er fagmaður sem ákveður að ganga 
í raðir fagstétta og sækja sér menntunar og þjálfunar í samræmi við 
kröfur stéttarinnar. Fagmenn sem gera þetta skuldbinda sig til að vinna 
að þeim markmiðum sem stéttin hefur sett sér og fer eftir þeim gildum 
sem fagstéttin stendur vörð um (Ólafur Páll Jónsson, 2016, bls. 1).  

Fagleg ábyrgð gagnvart einstaklingum er eitt þeirra atriða sem felast 
í menntun og starfsemi allra fagstétta. Hún felur í sér kröfur um að geta 
leyst þau verkefni sem koma á borð fagaðila á hagkvæman og skilvirkan 
hátt með velferð skjólstæðings í fyrirrúmi. Til að geta tilheyrt fagstétt er 
skilyrði að viðkomandi hafi hlotið menntun og starfsþjálfun eða góða 
starfsreynslu í faginu. Til að viðhalda faglegri ábyrgð og að geta áfram 
tilheyrt fagstétt þarf fagmaður að sækja sér endurmenntun og viðhalda 
reynslu sinni á þeim vettvangi sem hann starfar í. Faglegt nám er 
mikilvægt í ljósi þessa og er það mikilvægt fyrir fagmenntun kennara að 
því sé viðhaldið og símenntun sé aðgengileg fyrir alla kennara. 
(Gallagher, Griffin, Parker, Kitchen og Figg, 2011, bls. 880; Van der 
Klink, Kools, Avissar, White og Sakata, 2017, bls 163 – 164 ; West o.fl., 
1999,  bls. 119 – 120).   
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Kennaramenntun er flókin vinna að mati Gallagher o.fl (2011) sem 
felur í sér ítarlega námskrá, kennslufræði og rannsóknir. Að þeirra mati 
er námið veigamikið og þarf að viðhalda fagþróun (bls. 881).  

Sigrún Aðalbjarnardóttir (2019) gerir hugtakinu góður kennari góð 
skil eftir samræður við 11 ára börn þegar hún vann að bók sinni Virðing 
og umhyggja, ákall 21. aldar. Börnin nefndu margvíslega eiginleika sem 
þau töldu góðan kennara hafa og einnig skapgerð og framkomu. Þau 
nefndu að góðum kennara þætti vænt um nemendur sína og sýndi þeim 
tillitssemi, kurteisi og að hann væri traustur. Þeim fannst góður kennari 
líka vera skemmtilegur, þolinmóður og bæri virðingu fyrir öllum 
nemendum sínum (bls. 87). Jóna Guðbjörg Torfadóttir gerði rannsókn á 
eigin samskiptum við nemendur í framhaldsskóla og lagði hún 
spurningar fyrir nemendur hvað þeir teldu einkenna góð og slæm 
samskipti kennara og nemenda. Það vakti athygli að nemendur lögðu 
afgerandi áherslu á virðingu en af 18 nemendum töldu allir fyrir utan 
einn virðingu vera mikilvægasta þáttinn í góðum samskiptum. 13 
nemendur töldu vanvirðingu bera vott um slæm samskipti (2006, bls. 35 
– 41 ).  

Kennarar eru ekki sérstaklega þjálfaðir í að kenna við þær aðstæður 
þegar nemendur veikjast og þurfa að dvelja langtímum saman frá skóla. 
Kaffenberger (2006) bendir á að vel þróuð þjálfunaráætlun geti veitt 
upplýsingar um hvað þarf að gera til að koma til móts við nemendurna. 
Vinnustofur með áherslu á sameiginlega stefnu skólayfirvalda koma til 
móts við kennara sem eru að kenna börnum með langvarandi veikindi.  

Langvinn veikindi og meðferð sem mörg langveik börn þurfa á að 
halda hafa áhrif á félagslega og líkamlega líðan þeirra. Skólinn er 
mikilvægur fyrir börnin þar sem daglegar og fastar venjur 
fjölskyldunnar gerir þeim frekar kleift að ganga í gegnum erfið tímabil. 
Þar sem kennarar hafa ekki allir sömu reynsluna af langvinnum 
veikindum er ekki hægt að ætlast til þess að þeir viti nákvæmlega hvað 
þarf að gera til að leggja sitt af mörkum. Þeir þurfa upplýsingar um líðan 
barns, hvernig sjúkdómurinn þróast og hvort og þá hvernig áhrif hann 
muni hafa á líf barnsins til að barnið fái þá bestu umönnun innan skólans 
(Brown, Bolen, Brinkman, Carreira og Cole, 2011, bls. 162). 
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2.4.2 Fjölbreyttir kennsluhættir 

Undanfarna áratugi hafa kennsluhættir á grunnskólastigi verið með 
hópkennslusniði og  kennsluskipulagning aðeins að einhverju leyti tekið  
mið af mismunandi þörfum nemenda. Breytingar hafa verið hægfara 
þrátt fyrir vilja til að starfa samkvæmt hugmyndafræðinni um 
einstaklingsmiðað nám og þann aukna áhuga sem hefur orðið á því 
síðustu ár. Í rannsókninni Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. 
aldar, sem fjöldi rannsakanda tók þátt í kemur í ljós að kennarar voru 
ekki ánægðir með það kennslufyrirkomulag sem hefur skapað sér stóran 
sess í grunnskólum hér á landi, þar sem kennarar eru ráðandi og 
nemendur eru þyggjendur. Hópkennslusniðið var notað í flestum skólum 
sem skoðaðir voru. Þegar niðurstöðurnar voru bornar saman við 
námskrár og lög um grunnskóla var margt sem benti til þess að 
þróunarstarf hafi verið ábótavant á sviði náms og kennslu. 
Rannsakendur töluðu einnig um að ef það sé virkilegur ásetningur 
yfirvalda að kennsla þróist í þessa átt þurfi að fylgja stuðningur til 
skólanna frá yfirvöldum menntamála (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014, bls. 
342).  

Samvinnunám er sennilega sú kennsluaðferð sem er að ryðja sér mest 
til rúms á síðustu árum. Þar er hópavinna höfð að leiðarljósi og 
sameinast hinar ýmsu kennsluaðferðir innan hennar. Nemendur vinna í 
hópum og bera sameiginlega ábyrgð á að leysa viðfangsefni sín og geta 
ekki lokið þeim nema allir leggi sitt fram til vinnunnar. Nemendur eru 
því háðir framlagi hvers annars. Ein af grunnhugmyndum 
samvinnunáms er að ólíkir einstaklingar raðist saman í hóp, vinni saman 
og læri hver af öðrum. Samvinnunám hefur því félagsleg markmið jafnt 
og fræðileg og hefur fjöldi rannsókna leitt í ljós að það skilar nemendum 
góðum námsárangri. Samvinnunám er einnig vel til fallið að kenna 
nemendum samvinnu, hjálpsemi, þolinmæði og getu til að leysa úr 
ágreiningi og læra þannig að virða hvort annað svo samfélagið dafni sem 
best. Samvinnunámið sem kennsluaðferð stuðlar að því að ólíkir 
nemendur kynnist og læri að vinna saman (Johnson og Johnson, 1999, 
e.d.; Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2013, bls. 223). 

Fjarkennsla er námsfyrirkomulag sem hefur verið notað töluvert 
síðutu ár, þá aðallega í framhalds- og háskólum. Fjarkennsla eða fjarnám 
eiga það sameiginlegt að kennari og nemandi eru aðskildir, en fylgir oft 
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ákveðinni mætingaskyldu af hálfu skólans sem um ræðir. Fjarnám getur 
gefið fólki með misjafnar aðstæður kost á að stunda nám án tillits til 
aðstæðna. Dæmi um fólk sem hefur nýtt sér fjarkennslu er fólk sem býr 
á landsbyggðinni eða í útlöndum og fólk sem hefur ekki tækifæri til að 
stunda staðnám vegna veikinda eða fötlunar (Jóna Geirsdóttir o.fl., 
2007, bls. 3 – 4). 

Menntaskólinn á Tröllaskaga er einn þeirra skóla sem notar 
fjarkennslu við kennslu og hefur það reynst mjög vel að mati kennara 
og nemenda. Meginhluti námsefnisins er aðgengilegur í kennslukerfi 
skólans ásamt fyrirmælum og upplýsingum um þau verkefni sem liggja 
fyrir. Flestum verkefnum er skilað á þessu kennslukerfi til kennara 
(Menntaskólinn á Tröllaskaga, e.d.). Brottfall úr skólanum er lítið og 
framvinda nemenda almennt verið góð (Árný Elíasdóttir, Ragnhildur 
Þórarinsdóttir og Sveinborg Hafliðadóttir, 2014, bls. 6). Einnig hefur 
Fjölbrautarskólinn við Ármúla boðið upp á víðtæka  fjarnámskennslu til 
að gefa sem flestum kost á að stunda framhaldsnám óháð staðsetningu 
(Fjölbrautarskólinn við Ármúla, e.d.).  

Fjölbreytileiki kennsluaðferða og reynsla kennara skiptir verulegu 
máli þegar kemur að því að skipuleggja þá fjarkennslu sem langveik 
börn þurfa á að halda í gegnum veikindin. Í þeim skólum sem kennarar 
eru frekar menningarlega einsleitnir er talið að það náist ekki sami 
árangur af fjölbreytilegum kennsluháttum eins og annarsstaðar en eins 
og þessi rannsókn sýnir þarf að víkka út þann ramma sem kennarar starfa 
eftir inni í skólastofunni, til að koma til móts við sem flesta (Hanna 
Ragnarsdóttir, 2010, bls. 2).  

2.5 Samstarf heimilis og skóla  

Undanfarna áratugi hafa yfirvöld menntamála og rannsakendur víða um 
heim lagt aukna áherslu á að finna aðferðir til að bæta námsárangur allra 
skólabarna, ekki síst með það í huga að bæta árangur þeirra sem lakast 
standa. Umfangsmiklar menntarannsóknir sýna að til að ná árangri á 
þessu sviði þurfi að líta til fleiri þátta en almennt hefur verið gert til að 
ná árangri í þessum málum. Niðurstöður þessara rannsókna gefa til 
kynna að auk hefðbundinnar þekkingar og færni sem unnið er með í 
skólum er mikilvægt að það ríki ákveðið jafnvægi milli þeirra og 
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persónulegra og félagslegra þátta í lífi nemandans. Hámarksárangur í 
námi fæst með því að stuðla að vellíðan nemenda, draga úr kvíða og 
stuðla að sjálfstjórn, þrautseigju og ástundun. Það þarf að efla 
sköpunargleði og siðferðileg gildi. Eins þarf að rækta með þeim 
félagsþroska og færni með að vinna með öðrum. Til að þetta nái fram að 
ganga þarf að skoða samstarf foreldra og skóla með hliðsjón af 
rannsóknarniðurstöðum. Þetta krefst viðhorfsbreytinga hjá kennurum og 
foreldrum og viðleitni þeirra til að standa saman að aukinni velferð 
nemenda (Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls. 17 – 18). 

Hugtakið foreldrasamstarf vísar til þess samstarfs sem foreldrar eiga 
við menntastofnun barna sinna. Yfirleitt eru samskipti foreldra höfð í 
gegnum umsjónarkennara viðkomandi barns og er það hann sem er 
tengiliður foreldra við skólann. Aðrir starfsmenn  skólans við sögu í 
foreldrasamstarfi, eins og sérkennarar, námsráðgjafar, þroskaþjálfar, 
talmeinafræðingar, hjúkrunarfræðingar o.fl (Nanna Kristín 
Christiansen, 2010, bls. 19). 

Nemendur ná betri árangri í skóla ef líðan þeirra í skóla er góð. 
Þessum árangri verður frekar náð með þátttöku foreldra og með 
markvissu samstarfi við þá. Foreldrar fylgja börnum sínum í gegnum 
alla skólagönguna og eru því líklegir til að leggja mikið á sig til að hafa 
innsýn í það starf sem fram fer í skólanum. Þeir þekkja einnig þroska 
barna sinna og þá þætti sem hafa mögulega áhrif á framgöngu barnanna 
í námi og hver þörf þeirra er á einhvers konar sérúrræði (Mitchell og 
Sutherland, 2020, e.d.; Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls. 17 – 18). 

Samstarf foreldra og kennara má ekki vera tilviljanakennt og þarf því 
að vinna eftir markvissri samstarfsáætlun eða námsáætlun (Trausti 
Þorsteinsson, 2001, bls. 55 – 56). Þrátt fyrir að menntun og 
skólastofnanir séu óneitanlega mikilvægur þáttur í samfélaginu hefur 
skólanum aldrei verið ætlað það hlutverk að koma í stað heimilis eða 
foreldra, enda getur hann það ekki. Menntastofnanir eiga hins vegar að 
vera stuðningur og viðbót við himilið og styðja foreldra í því hlutverki 
sem þeir tóku sér fyrir hendur með því að eignast börn. Gera má ráð fyrir 
að flestir foreldra vilji taka virkan þátt í skólastarfi barna sinna og öllu 
því námi sem á sér stað innan skólans og án vafa eru skólar orðnir opnari 
fyrir því að foreldrar taki virkan þátt í námi barnanna. Því miður sýna 
samt sem áður bæði íslenskar og erlendar rannsóknir fram á að töluvert 
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vantar upp á að samstarfið sé fullnægjandi þó það sé verulega gott á 
einstaka stöðum (Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannesson og Steinunn 
Helga Lárusdóttir, 2004, bls. 13; Ingibjörg Auðunsdóttir, 2007, bls. 35).  

Erindi er þjónustumiðstöð sem býður aðstoð í málum er varða 
samskipti og líðan barna upp að átján ára aldri. Þjónustan er veitt 
foreldrum og skólum sem vilja leggja áherslu á góð samskipti. Kristín 
Lilliendahl er umsjónarmaður samtakanna og hefur vakið athygli á 
starfsemi þeirra síðustu ár, en hún er menntaður fjölskyldufræðingur og 
náms- og starfsráðgjafi. Kristín nefnir að í gegnum störf samtakanna hafi 
þau orðið vitni að framgöngu skólastjórnenda og kennara í samskiptum 
við nemendur og foreldra sem sýnir hversu mikla áherslu starfsmenn 
skóla eru tilbúnir að leggja á sig fyrir skyldur sínar af umhyggju fyrir 
nemendum. Það sama gildir um framgöngu margra foreldra sem sýnir 
áhuga og virðingu þeirra fyrir skólastarfinu. Samt sem áður virðist sem  
samskipti heimilis og skóla séu almennt séð lítil og fari helst fram á 
fundum í upphafi skólaárs, með upplýsingum sem komið er til skila á 
rafrænan hátt og með stuttum foreldraviðtölum einu sinni á hverju 
misseri. Þetta bendir til þess að heimili og skóli séu aðgreindir heimar 
þrátt fyrir vilja allra og að gildandi lög um grunnskóla og aðalnámskrá 
geri grein fyrir mikilvægi þessa samstarfs (Kristín Lillendahl, e.d.).  

Skólinn er einn af fjölmörgum áhrifavöldum í lífi nemenda. Til að fá 
skýra mynd af þeim áhrifum og möguleikum sem hann gefur þarf að fá 
endurgjöf frá nemendum, foreldrum og öðrum sem tengjast skólanum 
beint eða óbeint. Ef skólinn ætlar sér að rækta það hlutverk „að búa 
nemendur undir líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi“ verður hann að eiga 
gott og skipulagt starf við aðra og örva þannig heildarþroska nemenda í 
góðri samvinnu við foreldra. Með heildarþroska er átt við vitsmuna-, 
sálar- og almennan þroska. Það ætti að vera skólanum auðvelt þar sem 
hann er í lykilstöðu til leiða saman hina ólíku einstaklinga og hópa. Það 
hlýtur því að vera markmið hvers skóla að skapa samstöðu milli þessara 
aðila sem talið var upp hér að ofan þannig að kraftar þeirra sameinist og 
styrki hver annan. Þannig eignast skólinn mikilvæga samstarfsaðila sem 
geta síðar reynst honum öflugur bakhjarl og aukið möguleika skólans á 
áhugaverðu starfi (West o.fl., 1999, bls. 63; Blaževic, 2016, bls. 42). 

Í hugtakinu skóli án aðgreiningar er eitt af lykilhugtökunum þátttaka. 
John Dewey (1897/2010) taldi þátttöku hvers og eins í að taka 
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ákvarðanir er varða einstaklinginn sjálfan, vera mikilvæga. Til að 
þátttaka þeirra sem koma að menntun barns  nýtist  er mikilvægt að 
samstarf milli heimils og skóla sé gott. Lilja M. Jónsdóttir (2011, bls. 10 
– 11) skrifar um farsælt foreldrasamstarf í tímaritinu Heimili og skóli. 
Hún telur að þátttaka foreldra í skólastarfi með börnum og kennurum 
skili sér margfalt inn í bekkjarstarfið og hafi jákvæð áhrif á samskipti, 
þroska nemenda og allan námsárangur. Hún telur einnig að það hafi 
mikið forvarnargildi ef foreldrar nemenda í bekk þekkjast vel. Öflugt 
samstarf umsjónarkennara og foreldra styður þá síðarnefndu í 
uppeldishlutverkinu og þegar samband er gott á milli heimila og skóla 
verður aðgengi kennara að upplýsingum um nemendur betra og getur 
kennari þannig kynnst hverjum nemanda betur. „Ánægðir foreldrar eru 
bestu bandamenn kennara.“ Þetta er niðurstaða Lilju eftir áralangt 
samstarf við foreldra. 

Heimanám er einn algengasti samskiptavettvangur foreldra og skóla 
en Cooper (2007, bls. 4) skilgreinir heimanám sem nám sem er úthlutað 
af kennara til nemenda og skuli nemandi vinna það utan skólatíma og sé 
þannig framlenging af skóladeginum. Þar fái nemendur tækifæri til að 
þróa sjálfstæð vinnubrögð og sjálfsaga og geti um leið dýpkað þekkingu 
sína. Flestir foreldrar og kennarar hafa sjálfir reynslu af heimanámi og 
hversu mikill hluti náms þeirra snérist um heimanám. Oft er gert ráð 
fyrir því að foreldrar taki ábyrgð á heimanámi barna sinna og þeir 
aðstoði börn sín eða jafnvel kenni þeim (Nanna Kristín Christiansen, 
2010, bls.123 – 124).  

Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 er gert ráð fyrir að foreldrum sé 
skylt að sjá til þess að börnin sinni því heimanámi sem skólinn ákveður. 
Kennarar hafi rétt til að ráðstafa hluta af tíma fjölskyldunnar í tiltekin 
verkefni og að skólaforeldrar taki við fyrirmælum frá þeim. Á þessu 
hefur orðið gífurleg breyting síðustu ár, en æ fleiri grunnskólar hafa 
afnumið heimanám að mestu og miðast kennsluáætlanir við að allt nám 
skuli fara fram á skólatíma. Valdimar Víðisson skólastjóri 
Öldutúnsskóla í Hafnarfirði hefur lagt mikla áherslu á að stefnu um 
heimanám verði breytt og bendir hann á að engar rannsóknir sýni að 
hefðbundið heimanám bæti námsárangur (Valdimar Víðisson, 
munnlega heimild, 6. júní 2919). Hann segir einnig í viðtali við tímaritið 
Heimili og skóla að það sé mikill munur á hefðbundnu og óhefðbundnu 
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heimanámi: „Rannsóknir benda til þess að þegar heimanám er eingöngu 
með hefðbundnu sniði geti það valdið skólaleiða, pirringi og rifrildum á 
heimilum og sé ekki líklegt til árangurs.“ Í Öldutúnsskóla er 
heimanámsstefnan opin og býður það nemendum upp á að vinna 
heimavinnu eftir áhugamálum og eru verkefni sett upp eftir því í hvaða 
námslegu stöðu hver nemandi er (Björn Rúnar Egilsson, 2016, bls. 10 – 
12). Hér finnst mér vanta að fjalla um hvernig samstarf heimilis og skóla 
þarf að vera til að nám og félagsleg aðlögun langveiks barns gangi vel. 

2.6 Samantekt 

Hér hefur verið fjallað um þann bakgrunn sem rannsóknin byggir á. Rætt 
var um bernskuna og hvernig veikindi geta haft á hana, fjölskyldur 
langveikra barna og áföll sem þær verða fyrir þegar einstaklingur 
veikist. Þá var næst farið yfir mikilvægi umhyggju og virðingar.  Síðan 
var  menntun og þeirri menntastefnu gerð skil sem unnið er eftir hér á 
landi og farið yfir kennslu og kennsluaðferðir. Að lokum var fjallað um 
samstarf heimilis og skóla.  

Leggja þarf áherslu á þá þætti sem styrkja stöðu fjölskyldunnar og 
barnsins til að komast sem best í gegnum veikindi barnsins. Til þess þarf 
að leggja áherslu á samstarf heimilis og skóla. Af þeim fræðilegu 
heimildum sem hafa komið fram hér að framan má draga þær ályktanir 
að samstarf heimilis og skóla er einn mikilvægasti þáttur í velgengni 
barna í skóla. Það má gera með frjálsari samskiptaleiðum þar sem þær 
eru orðnar verulega fjölbreyttar og reynslan verður meiri eftir 
heimsfaraldur eins og nú hefur geysað yfir heiminn.  
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3. Aðferðafræði og rannsóknasnið 
Hér verður fjallað um þá aðferðafræði sem unnið var eftir við 
rannsóknina. Greint verður frá rannsóknarsniði, hvernig vali á 
þátttakendum var háttað og hvernig gagnaöflun og úrvinnsla gagna fór 
fram. Velt er upp siðferðilegum álitamálum og að lokum er fjallað um 
réttmæti og trúverðugleika rannsóknarinnar. 

3.1  Rannsóknarsnið og framkvæmd 

Þar sem markmið þessarar rannsóknar var að skoða reynslu foreldra 
varð eigindleg rannsóknaraðferð fyrir valinu en eigindlegar 
rannsóknaraðferðir byggja á fyrirbærafræði þar sem markmiðið er að 
auka skilning á mannlegum fyrirbærum (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, 
bls. 291 – 294). Þegar eigindlegum einstaklingsviðtölum er beitt er 
áhersla lögð á að skilja fólk og hvaða merkingu eða skilning það leggur 
í sitt daglega líf. Það er ekki hægt að alhæfa út frá þeim niðurstöðum 
sem fást heldur öðlast dýpri skilningur á upplifun þeirra sem taka þátt í 
rannsókninni sem er í þessu tilfelli reynsla foreldra af sjúkrakennslu 
(Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 232 – 233).  

Rannsóknir á reynslu fólks snúast um að skilja upplifun þátttakenda 
frá þeirra sjónarhorni og laða fram þá reynslu sem þeir hafa öðlast. Opin 
eða hálfopin viðtöl hafa þann tilgang að lýsa og veita þennan skilning 
sem rannsakandi þarf að ná til að geta túlkað niðurstöðurnar á 
trúverðugan hátt. Rannsakandi mætir þátttakanda á jafnréttisgrundvelli 
og er umræðuefnið ákveðið fyrirfram. Fjallað er um atburði, tilfinningar, 
vonir, væntingar og annað sem skiptir þátttakendur máli (Helga 
Jónsdóttir, 2013, bls 143).  

Viðtöl eru mismunandi frá einum þátttakanda til annars og þó að 
viðfangsefnið sé það sama er innihald þeirra ekki nákvæmlega það 
sama. Þetta skýrist af því að rannsakandi og þátttakendur skapa 
rannsóknargögnin. Tungumálið er notað til að hugsa ásamt því að það 
er notað til að tjá sig með. Við það að setja hugsanir í orð skapast síðan 
gögnin sem unnið er með (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 144 – 145).  

Í eigindlegum rannsóknum getur haft mikil áhrif hver rannsakandinn 
er sem manneskja og hversu vel þjálfaður hann er við að beita 
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rannsóknarferlinu. Í samræðum eins og eiga sér stað í eigindlegum 
einstaklingsviðtölum hlustar rannsakandinn og les þátttakandann og 
fylgir því svo eftir sem hann fær á tilfinninguna með því að vera virkur 
hlustandi, en virkur hlustandi er sá sem tjáir sig með líkamstjáningu eins 
og með því að kinka kolli og taka undir það sem viðmælandi segir og 
gefur þannig til kynna að hann sé á réttri braut. Virkur hlustandi þarf oft 
að dýpka umræðuefnið með sérstökum spurningum og þarf um leið að 
passa upp á að þröngva viðmælanda aldrei til að ræða um efni sem hann 
vill ekki eða getur ekki rætt (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 147; Sigríður 
Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 221 – 222).  

3.2  Gagnasöfnun og úrvinnsla 

Gögnum í rannsókninni er safnað með hálf opnum einstakingsviðtölum 
en þau henta vel sem gagnasöfnunaraðferð þegar skoðuð er reynsla fólks 
af sjúkdómum, meðferð, námi o.fl. en eins og fram hefur komið eiga þau 
einnig vel við þegar rannsaka skal þekkingu og viðhorf (Helga 
Jónsdóttir, 2013, bls. 137).  

Samtöl milli þátttakanda og rannsakanda í eigindlegri rannsókn geta 
fjallað um málefni sem eru báðum hugleikin. Samtal er ekki fyrirfram 
skipulagt og getur því leiðst í aðrar áttir en upphaflega var lagt upp með. 
Lífssaga er ein tegund rannsókna sem byggist á ævi og lífsreynslu fólks 
og er eitt einkenni hennar samvinna rannsakanda og sögumanns. Þessi 
aðferð er notuð til að dýpka skilning rannsakanda sem þarf að marglesa 
og þekkja söguna vel áður en hann dregur úr henni mikilvæg atriði til 
túlkunnar (Hafdís Ingvarsdóttir, 2013, bls. 341 – 343; Richards og 
Schwartz, 2002, bls. 137 – 138). 
Þátttakendur í þessari rannsókn eru fimm foreldrar langveikra barna. 

Börn þeirra hafa vegna veikinda, þurft að verja löngum tíma fjarri 
grunnskóla. Börnin eru á aldrinum 9 til 18 ára bæði drengir og stúlkur. 
Í umfjöllun um börnin er notast við önnur nöfn en þeirra eigin til að gæta 
fyllsta trúnaðar. Fyrsti viðmælandi verður kallaður Sigrún og á hún 
yngsta barnið sem um ræddi og verður hér kallað Sigurður. Hann er 9 
ára drengur sem greindist með ólæknandi sjúkdóm við fæðingu. Jóna er 
móðir Jóhönnu sem er 14 ára stúlka sem veiktist þegar hún var 8 ára og 
hefur verið töluvert frá skóla vegna þess. Arnar er 15 ára drengur sem 
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hefur verið mikið fjarverandi vegna veikinda sem byrjuðu þegar hann 
var 13 ára, en þá hafði hann einnig verið töluvert fjarverandi vegna 
óútskýrðra veikinda. Faðir hans verður kallaður Aron. Áki er faðir Árna 
en hann er 16 ára drengur sem hefur nýlokið grunnskóla. Hann hefur 
verið veikur í 3 ár og var mikið frá skóla síðasta veturinn hans í 
grunnskóla. Svo er það Hanna sem er móðir Hafdísar, sem er 18 ára 
stúlka sem gengur í menntaskóla en hún veiktist þegar hún var 12-13 
ára.  

Til að fá viðmælendur í rannsóknina var haft samband við Umhyggju 
– félag langveikra barna. Skrifstofustjóri Umhyggju auglýsti eftir 
þátttakendum í einstaklingsviðtöl á samfélagsmiðlum félagsins og í 
gegnum heimasíðu þeirra. Kynningarbréf (sjá fylgiskjal 1) var sent út á 
þessa fyrrnefndu miðla ásamt því að það var sent á aðra samfélagsmiðla 
ótengda Umhyggju.  
Þátttakendum var boðið að koma í viðtal á heimili rannsakanda eða í 

gegnum tölvu og þá í myndupptöku og fóru viðtöl fram í mars 2020. Öll 
viðtölin voru tekin upp á stafræna hljóðupptöku og síðar afrituð orðrétt, 
með leyfi þátttakenda með þar til gerðu eyðublaði (sjá fylgiskjal 2).  
Lagt var upp í viðtölin með hálf opnar spurningar sem gáfu 
þátttakendum tækifæri til að fjalla um aðra þætti en þá sem tengdust 
spurningunum beint. Þannig gat rannsakandi fylgst vel með tengingu við 
efnið og rýnt í upplifun foreldranna frá víðara sjónarhorni.  

Við greiningu gagnanna miðaðist ferlið við að afrita hvert viðtal 
orðrétt strax eftir að þau voru tekin. Með því voru viðtölin enn fersk í 
minni og auðveldara að lesa í tjáningu þátttakenda með því að punkta 
strax niður. Rannsakandi hlustaði oftar en einu sinni á hvert viðtal og 
eftir skráningu þeirra voru þau lesin yfir.   

Við úrvinnslu gagna má gera ráð fyrir því að upplifun rannsakanda  
og reynsla af viðfangsefninu hafi áhrif. Rannsakandi er einungis að leita 
eftir sjónarmiði foreldra á efninu og reynslu þeirra af viðkomandi 
heimaskóla. Því er hægt að skoða ótal reynslusögur án þess að 
niðurstöður séu þær sömu og fer það eftir því hvernig hver og einn túlkar 
þær.  Viðtölin voru hljóðrituð og rituð upp í tölvu. Við ritun er öllum 
persónugreinanlegum gögnum eytt ef þau koma fram í viðtölunum. 
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3.3 Siðferðileg álitamál 

Við undirbúning rannsóknarinnar var mikilvægt að vinna út frá því að 
tengsl rannsakanda við viðfangsefnið gætu haft áhrif, en rannsakandi 
hefur frá árinu 2012 verið í stöðu foreldris langveiks barns. Slík tengsl 
við viðfangsefnið geta bæði haft áhrif á aðferðafræðina og valdið 
siðferðilegri klemmu. Mikilvægt er að fara inn í hvert viðtal af virðingu 
og vera meðvitaður um að jafnvægi sé í samtalinu milli rannsakanda og 
viðmælenda. 

Áður en samtalið við viðmælendur hófst gerði rannsakandi grein fyrir 
reynslu sinni af efninu, lagði þannig áherslu á að traust ríkti á milli 
rannsakanda og viðmælenda. Öllum reglum um persónuvernd og trúnað 
var fylgt og gögnin eru ekki rekjanleg til einstaklinga.  
Viðmælendur í rannsókn þessari eru fáir og er hópurinn mjög 
afmarkaður. Því væri auðvelt að rekja niðurstöður til einstaklinga ef 
meiri upplýsingar kæmu fram. Því er ekki vísað til búsetu, kyns eða 
aldurs sem gæti auðveldað að rekja gögnin til þátttakenda. Þátttakendum 
var boðið að lesa viðtölin áður en þau voru greind.  

3.4 Réttmæti og takmarkanir rannsóknar 

Réttmæti eða trúverðugleiki rannsóknarniðurstaðna byggist að mestu 
leiti á því hversu vel rannsakandanum tekst að setja niðurstöðurnar fram. 
Til þess að auka trúverðugleika rannsóknarinnar voru notuð 
fjölbreytileg gögn og niðurstöður settar fram á skýran og aðgengilegan 
hátt (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 224 – 
225). 

Í þessari rannsókn var leitast við að fá foreldra langveikra barna í 
viðtöl sem búa við ólíkar aðstæður og á ólíkum stöðum á landinu.  
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4. Niðurstöður 
Eins og áður hefur komið fram er markmið með þessari rannsókn að 
skoða reynslu foreldra af sjúkrakennslu barna þeirra. Í þessum kafla 
verða niðurstöður úr einstaklingsviðtölum kynntar og leitast verður við 
að nota raddir foreldranna til að varpa ljósi á niðurstöðurnar.  

4.1 Að átta sig á aðstæðum 

Það gera fæstir foreldrar sér í hugarlund hvernig það er að eiga langveikt 
barn. Í rannsókninni kom fram að tilfinningar foreldranna í gegnum 
þessa baráttu hafi verið sveiflukenndar. Reiði, kvíði, hræðsla og 
tilhlökkun voru lýsingarorð sem báru á góma þegar foreldrar rifjuðu upp 
fyrstu viðbrögð eftir að barn þeirra veiktist.  

Fjölskyldurnar fóru mismunandi leiðir til að ná settum markmiðum 
sem voru í öllum tilfellum að ná áttum og gera langveika barninu kleift 
að ná eins góðum bata og hægt var og á sama tíma að stunda nám þrátt 
fyrir veikindi. Fjölskyldurnar lögðu af stað í langt ferðalag með það að 
leiðarljósi að sigrast á óttanum, reiðinni og kvíðanum og styðja við 
langveiku börnin eins og hægt var á ferðalagi þeirra í gegnum veikindin. 
Þetta ferðalag hafði enginn ætlað sér í, en óhjákvæmilega þurftu allir að 
leggja af stað burtséð frá þeirri áætlun sem hafði verið lögð í upphafi, 
þegar barnið fæddist.  

Í upphafi virtist ferðin ætla að vera erfið og urðu hólar og hæðir á 
vegi foreldranna við að ná þessum markmiðum sem nefnd voru hér að 
framan, en þá var helst að beygja aðeins af leið og velja aðra möguleika 
til að komast nær markmiðinu.  
Þegar leið á ferðalagið og raunveruleikinn blasti við fjölskyldunum 

voru allir foreldrar sammála því að óvissan um skólastarfið tók sinn 
skerf, bæði af foreldrum og barni. Það bar meira á áhyggjum hjá 
foreldrum þeirra barna sem voru í eldri bekkjum grunnskóla þar sem 
óvissan um framhaldið var töluverð. Foreldrar eldri barnanna óttuðust 
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þau áhrif sem fjarvera barna þeirra hefði á námið og þau áform sem 
börnin höfðu um framtíðina, hvað þau ætluðu að „verða“ og hvaða 
þekkingu þau tækju með sér úr grunnskóla.  

Leiðirnar sem fjölskyldurnar fóru voru mis grýttar og tók ferðalagið 
töluvert á þær allar. Það kom í ljós að bakland þeirra skipti miklu máli. 
Baklandið var samt sem áður mismunandi. Allar fjölskyldurnar höfðu 
sterkt bakland í stórfjölskyldunni og kunnu allir foreldrar henni þakkir 
fyrir og voru allir viðmælendur sammála því, að án hennar hefði enginn 
komist þá leið sem farin var. Önnur hlið baklandsins var skólinn. 
Kennarar og annað starfsfólk skólans voru ekki síður mikilvægt bakland 
fyrir fjölskyldurnar en foreldrarnir upplifðu stuðninginn á ólíkan hátt og 
á endanum höfðu myndast ýmis konar sár og skurðir á líkama og sál, 
eftir annars erfitt ferðalag sem virtist engan endi ætla að taka.  

 

4.2 Reynsla foreldra af sjúkrakennslu 

Reynsla foreldra sem rætt var við var nokkuð áþekk. Foreldrar yngri 
barna upplifðu sjúkrakennsluna á jákvæðari hátt en foreldrar eldri 
barnanna. Þetta kemur vel fram þegar foreldrar voru spurðir: Hver er 
reynsla þín af sjúkrakennslu barns þíns? 

 
Sonur minn veiktist þegar hann var í 9. bekk. Hann fékk ekki 
sjúkrakennslu heim. Við fengum þau skilaboð að hann fengi 
bara sjúkrakennslu þegar hann treysti sér til að koma í 
skólann. Hann var rúmliggjandi í sex vikur og fékk ekkert 
frá skólanum, ekki tölvupóst eða nokkuð annað. Hann lærði 
nánast ekkert á þessum tíma.  

 
 ... það litla sem hann lærði kenndum við honum heima. (Áki) 
 
Svipuð viðbrögð komu frá Jónu. Hún sagði: 
 

Dóttir mín er langveik og er nú í 10. bekk. Hún verður oft 
veik og er fjarverandi í langan tíma í einu eða á bilinu sex til 
tíu vikur. Við höfum óskað eftir heimakennslu eins og hún 
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á rétt á en það hefur ekki gengið eftir. Við höfum meira að 
segja þurft að leita til Menntamálaráðuneytis og leitað réttar 
okkar til að ná þessu í gegn en skólinn neitaði þá að sinna 
heimakennslu.  

 
... hugsa að það hafi verið þeim ofviða þegar veikindin fóru 
að standa yfir í lengri tíma, en það er bara mín skoðun, 
fengum aldrei neinar útskýringar á því.  

 
Áfram héldu foreldrar að minnast á slæma upplifun af sjúkrakennslunni 
almennt. Reynsla Arons var einnig slæm og orðaði hann það stutt en 
skilmerkilega: “Reynslan okkar var mjög slæm, hef bara ekkert meira 
um það að segja, hún var skelfileg og það var engin kennsla, hvorki þar 
né heima”.  

Upplifun Hönnu var mismunandi eftir skólastigum dótturinnar. Hún 
útskýrði upplifunina á þennan hátt: 

 
Reynslan mín var ágæt þegar hún veiktist. Skólinn kom til 
móts við þarfir okkar eða hennar réttara sagt. Hún fékk 
námsefni heim sem við sinntum bara með henni.  

 
... þegar hún varð eldri eða kom í unglingadeild fór þetta 
hratt niður á við. Öll okkar einbeiting fór í umönnun á 
hennar heilsu og gerðum okkur enga grein fyrir því að 
skólinn myndi snúa við okkur baki, eins og við upplifðum 
það. Undir það síðasta þurftum við að berjast fyrir rétti 
hennar að fá þjónustu heim sem hún fékk ekki.  

 
... við töluðum fyrir tómum eyrum og sáum alfarið um að 
kenna henni heima og reyndum að fara eftir námsáætlunum 
á mentor.  
 

Aðeins eitt foreldri hafði jákvæða upplifun af þeirri heildarupplifun sem 
það hafði af sjúkrakennslu og þeirri þjónustu sem skólinn veitti. Það var 
Sigrún: 
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Reynslan okkar var ágæt svo sem, sonur minn var líka 
nokkuð ungur þegar hann veiktist og því hefur verið auðvelt 
fyrir okkur að sinna heimanámi og er ég alveg heima með 
hann þegar hann er veikur.  
 
... kennslan fór fram heima í byrjun og við sinntum henni 
sjálf, en svo fórum við í skólann tvisvar til þrisvar í viku til 
að hitta kennarann. Svo lengdist það smátt og smátt.  

 
Öll börnin sem um ræðir höfðu legið inni á Barnaspítala Hringsins og 
því er upplifunin einskorðuð við þann spítala. Sjúkrahúskennari hafði 
samskipti við öll börnin sem um ræðir og bar foreldrum saman um að 
það hefði róað þá töluvert á meðan á sjúkrahúsdvöl stóð. Kennarinn sem 
hafði umsjón með sjúkrahúskennslunni hafði mismikil samskipti við 
börnin, en þau voru á ólíkum aldri. Meiri samskipti voru höfð við eldri 
börnin sem þurftu mögulega meiri stuðning og aðhald til að missa ekki 
úr námi. Kennari kom í einhverjum tilfellum með kennslugögn með sér 
en annars var notast við bækur sem börnin höfðu frá þeirra heimaskóla 
og reyndu sjúkrahúskennarar að rýna í þær áætlanir sem hægt var að 
nálgast. Þegar foreldrarnir voru spurðir út í sjúkrahúskennsluna komu 
frekar áþekk svör frá foreldrum, Sigrún svaraði: „Kennslan var í 
rauninni fín. Sigurður fór í skólastofuna á spítalanum á hverjum degi og 
hitti kennara sem starfaði þar og svo kom kennari til hans á stofu tvisvar 
í viku þar sem var farið yfir það sem lá fyrir í lærdómnum.“ 
Svipaða sögu sagði Hanna en kennari kom til Hafdísar tvisvar í viku og 
einnig eftir að hún fór í menntaskóla, en þegar hún veiktist var það 
grunnskólakennari sem kom og fór yfir lærdóminn í skólastofunni. 

 
... þegar Hafdís lá einu sinni inni á unglingsaldri var frábær 
kennari sem hún var með. Hann sendi póst á 
umsjónarkennara og deildarstjóra unglingadeildarinnar í 
skólanum hennar og bað þá um að taka við boltanum og 
fylgja henni eftir. Það gekk reyndar ekki eftir. (Hanna) 

 
Það vakti áhyggjur fjögurra þeirra foreldra sem rætt var við, þegar 
börnin útskrifuðust af spítalanum og halda skyldi heim. Ekki einungis 
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vegna veikindanna heldur vegna þess sem tæki við í skóla barnanna. 
Vitneskjan um þau úrræði sem í boði voru, var misjöfn og var 
forgangsröðun allra viðmælenda sú að huga að heilsu barnanna.  

Allir foreldrarnir voru sammála því að þegar kom að upplýsingagjöf 
á réttindum barnanna með að fá sjúkrakennslu heim, á sjúkrastofnun eða 
í skóla hafi pottur verið brotinn í upplýsingaflæði til heimilanna og 
fjölskyldunnar. Áki svaraði:  

 
Við fréttum það eftir að Árni kláraði grunnskóla og meira að 
segja ekki fyrr en að nokkuð var liðið frá því og það var 
fjölskyldumeðlimur sem sagði okkur það eftir ábendingu 
annarsstaðar frá.  

 
Fleiri foreldrar töluðu um þennan skort á upplýsingaflæði og að lítið 
hefði verið  hægt að lesa sér til á heimasíðum skólanna hvaða úrræði 
væru í boði þegar við tók þessi óvissutími í lífi barnsins og fjölskyldu 
þess. Aron sagði þau hafa vitað um sjúkrakennsluna frá því á 
Barnaspítalanum en ekkert hafi verið gert að hálfu skólans, þrátt fyrir 
athugasemdir foreldra. Hann sagði: 
 

Við vissum af sjúkrakennslunni en það var félagsráðgjafi á 
spítalanum sem benti okkur á þetta. Starfsfólk og 
stjórnendur skólans virtust ekki þekkja til eða höfðu að 
minnsta kosti ekki mikinn áhuga á að upplýsa okkur.  

 
Hanna tók undir þetta: 

Kennarinn á Barnaspítalanum sagði okkur frá 
sjúkrakennslunni og benti okkur á að skólinn ætti að sjá um 
þetta allt, og kennari ætti að koma heim þangað til barnið 
treysti sér til að fara sjálft í skólann.  

 
Til að gott upplýsingaflæði sé milli heimilis og skóla þurfa samskipti að 
vera til staðar. Foreldrarnir voru allir sammála því  hversu mikilvæg góð 
samskipti eru á milli heimila og skóla og ekki síst þegar svona aðstæður 
eru viðvarandi í nokkurn tíma. 
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4.3 Samskipti 

Foreldrarnir höfðu misjafnar sögur að segja af því hvernig samskiptin 
voru við kennara og annað starfsfólk innan skólans, eftir að veikindin 
komu upp. Sigrún hafði jákvæðustu reynsluna af samskiptum við 
skólann. Þegar hún var spurð út í hennar upplifun af samskiptum við 
skólann á meðan á veikindum Sigurðar stóð sagði hún: 
 

Hún var svo sem ágæt, við höfðum sjálf samband við 
skólann þegar hann kom heim af spítalanum. Þá hafði ég 
samband við umsjónarkennara hans.  
 
... kennarinn var mjög duglegur að hafa samband við okkur 
og sendi þá helst tölvupóst með fréttum af skólastarfinu 
þannig að ég hef svo sem ekkert út á þau samskipti að setja.  
 

Sigrún talaði einnig um að þau samskipti sem þau áttu við skólann hefðu 
hjálpað gífurlega mikið og sagði hún:  
 

Að eiga svona samskipti var okkur mikilvægt. Við vorum að 
stíga okkar fyrstu skref í veikindum Sigurðar og það var gott 
að þurfa ekki að hafa áhyggjur af þessu líka. Samskiptin 
voru þá aðallega við umsjónarkennara hans en þegar leið á 
hittum við líka sérkennara sem fylgdist með honum þegar 
hann mætti aftur í skólann og var í stöðugum samskiptum 
við okkur og umsjónarkennara.  

 
Aron sagðist ekki ánægður með þau samskipti sem áttu sér stað þegar 
Arnar kom heim af spítalanum. Hann sagði frá því að fjölmennt teymi 
hafi verið sett af stað til að fylgja Arnari í gegnum fyrstu vikurnar 
heimafyrir. Þar voru m.a. læknar, sálfræðingar, félagsráðgjafar og 
kennarar Barnaspítalans sem gerðu áætlun sem fara skyldi eftir þegar 
Arnar færi að mæta í skólann. Það hafi svo klikkað á allan hátt af hálfu 
heimaskólans. Aron sagði: 
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Það var öllu lofað í byrjun þegar teymið hans Arnars mætti 
á teymisfund í skólann. Loforð voru gefin um að 
heimaskólinn myndi  taka við keflinu af 
sjúkrahúskennslunni og að umsjónarkennari og sérkennari 
yrðu settir strax í málið. Við heyrðum ekkert frá 
umsjónarkennaranum í 3 vikur, ekki fyrr en á næsta 
teymisfundi.  

 
... það var sárt að horfa svo upp á þá aðila sem áttu að standa 
með okkur í þessu öllu, brosa og segja að allt gengi vel, 
þegar við höfðum ekkert heyrt frá þeim.  
 
... þetta lagaðist aðeins eftir teymisfund númer tvö, þá fór að 
koma einstaka tölvupóstur um heimanám og annað.  
 

Hanna tekur í sama streng og segir frá því að samskiptin hafi bókstaflega 
verið engin af hálfu skólans. Þau áttu alltaf frumkvæði af þeim litlu 
samskiptum sem voru í gangi og þá voru þau í gegnum 
tölvupóstsamskipti við umsjónarkennara Hafdísar.  

 
... við hefðum gert allt til að halda betri samskiptum til að 
aðstoða barnið okkar og ekki síður okkur, við vorum ringluð 
til að byrja með og vissum lítið hvað var í gangi og hvert við 
áttum að snúa okkur.  

 
Áki sagðist viss um að Árni sonur hans hefði upplifað meiri stuðning frá 
skólanum ef samskiptin hefðu verið betri og hnitmiðaðri þegar hann 
lærði að heiman. Hann sagði: 
 

Við áttum ágætis samskipti við skólann, en þau voru samt 
sem áður yfirleitt að okkar frumkvæði, ef hann vantaði 
einhverja aðstoð með námsefni og þannig.  
 
... samskiptin voru aðallega við deildarstjóra 
unglingadeildar og svo var námsráðgjafinn kominn í málin 
aðeins seinna, eða rétt áður en hann kláraði grunnskólann.  
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Foreldrarnir voru  sammála því að mögulega hefði verið hægt að standa 
öðruvísi að kennslu og samskiptum á meðan á veikindum barnanna stóð, 
nema Sigrún, hún hafði ágætis reynslu eins og fram hefur komið. Hún 
sagði: 

... nei ég held ekki, við vorum heppin með þetta ferli og 
höfum verið það í þessi skipti sem hann hefur verið frá 
skóla, en við þurfum alveg að halda þeim við efnið.  

 
„Ó já“, svaraði Aron þegar hann var spurður hvort það hefði verið hægt 
að gera hlutina öðruvísi. „Það hefði verið gott að vita eitthvað og hvernig 
þetta ferli er, maður fæðist ekki með þessa visku, það er alveg klárt mál“.  

 
Hanna hafði einnig skoðun á þessu og hvaða áhrif þetta hafi haft á 
framhaldsskólagöngu Hafdísar nú á seinni árum, hún sagði: 

Hún er í menntaskóla í dag og það hefur gengið ágætlega 
enda kennararnir þar í ólíkri stöðu en þeir sem voru í 
grunnskóla. Hún stundar í rauninni hálfgert fjarnám í dag 
þar sem hún er með opið læknisvottorð og kennararnir eru 
allir meðvitaðir um það. Það sem hefði mátt gera þegar hún 
var í grunnskóla var að útbúa einhverskonar fjarkennslu 
fyrir hana. Þetta er kerfi sem hentar henni t.d. mjög vel og 
gefur henni kost á að stunda nám.  
 

Áki svaraði á svipaðan hátt og Aron og sagði frumkvæði frá skóla hefði 
verið gott fyrir Árna eða bara örlítil samskipti frá kennaranum og 
hvatning til skólafélaganna að hafa samband við hann, það hefði breytt 
miklu fyrir hann.  

4.4 Áhrif veikinda á nám og skólagöngu 

Foreldrarnir töldu allir að veikindin hafi haft áhrif á börn þeirra á einn 
eða annan hátt. Nám barnanna sem voru á seinni árum grunnskólans hafi 
óneitanlega orðið fyrir breytingum þegar þau veikjast og fyrirkomulag 
þess breyttist töluvert. En að mati foreldra hefði mátt koma í veg fyrir 
einhver þessara áhrifa með því að halda betur utan um nemendur og með 
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betra skipulagi á heimanámi þeirra og sjúkrakennslu af hálfu skólans. 
Sigrún er áfram það foreldri sem hefur jákvæðustu reynsluna af starfi 
skólans hvað varðar sjúkrakennslu og það sem snýr að henni. Að hennar 
mati hafði fjarveran minnst áhrif á námslega þáttinn, miðað við þá þætti 
sem taldir voru upp hér að framan. Það gekk ágætlega að halda í við 
samnemendur í skólanum enda voru vikuáætlanir sendar til þeirra og 
töluverð eftirfylgni frá starfsfólki skólans. Veikindin höfðu frekar áhrif 
á félagslega og tilfinningalega stöðu Sigurðar, að mati Sigrúnar. Hún 
sagði þetta um þau áhrif: 
 

Veikindi hans höfðu töluverð áhrif hvað varðar félagslegan 
og tilfinningalegan þátt. Við búum í sveit og því var ekki 
mikið um að félagarnir væru að kíkja í heimsókn. Hann var 
því ekki í daglegum samskiptum við þá, en fékk stundum að 
hitta vinina í gegnum Facetime og þannig, en þá aðallega í 
gegnum foreldra hinna barnanna, það voru góð samskipti 
þar á milli.  

 
... hann átti já töluvert erfitt til að byrja með, þegar hann kom 
aftur í skólann þarna fyrst. Hann var samt aðallega hræddur 
við veikindin sjálf og að hann myndi veikjast aftur, frekar 
en að vera lengi í burtu frá skólanum.  

 
Jóna tók í sama streng. Jóhanna dóttir hennar átti í töluverðum 
samskiptum við bekkjarfélaga á meðan á veikindum stóð. Hún talaði um 
að þegar um langvinn veikindi væri að ræða yrði alltaf hætta á því að 
börnin yrðu einangruð frá vinum og það væri ekki til að bæta ofan á 
áhyggjur barnanna af veikindum og afleiðingum þeirra.  

Aron sagði Arnar hafa orðið fyrir mjög neikvæðum áhrifum á öllum 
sviðum, á meðan á veikindum stóð og eftir að hann fór að mæta í skólann 
aftur. Hann dróst verulega aftur úr í námi og hafði í rauninni aldrei náð 
sér almennilega á strik aftur. Hann lokaði sig af á meðan hann var frá 
skóla og er enn verið að vinna í því að koma honum úr þeirri aðstöðu. 
Eins er verið að vinna í þeim tilfinningalegu áhrifum sem hann varð fyrir 
en veikindin skildu eftir sig stórt skarð og er það stanslaus vinna að 
græða það.  
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Hanna talaði um að Hafdís hafi orðið fyrir töluverðum áhrifum eftir 
alla þessa fjarveru. Námslega hafi þetta haft nokkur áhrif en Hafdís hafði 
áður alltaf haft gaman af námi og vildi alltaf gera sitt allra besta. Það 
hafði frekar neikvæð áhrif á hana þegar hún upplifði áhugaleysi skólans 
og það dró úr henni eða eins og Hanna orðaði það: „Hún skildi ekki 
alveg hvað hún var að leggja á sig fyrir ekkert og meinti hún þá að hún 
fengi ekkert til baka frá kennaranum eða öðrum innan skólans.“ 
Hanna sagði þetta líka hafa haft neikvæð áhrif á Hafdísi þegar við 
ræddum um félags- og tilfinningaleg áhrif og hafði þetta að segja: 
 

Félagslega hafði þetta einhver áhrif en bestu vinirnir héldu 
alltaf sambandi og þökkum við samfélagsmiðlum fyrir það, 
þó þeir séu ekki alltaf góðir. Hún bauð stundum bestu 
vinkonunum heim og komu þær þá með ís og eitthvað og 
vildu alls ekki eyða tímanum í lærdóm eða annað, sem ég 
skil vel.  
 
... þegar hún átti að fara að mæta í skólann var það frekar 
erfitt til að byrja með já. Hún sá fyrir sér að missa enn meira 
úr félagslífinu og náminu og fór að finna fyrir kvíða og 
hræðslu gagnvart veikindunum og snéri það þá að því 
hvernig hún ætlaði að fela þessi veikindi fyrir öðrum.  
 

Áki sagði Árna hafa útskrifast úr 10. bekk með námsmat frá kennurum, 
en þeir skrifuðu þá umsagnir um þá hæfni sem hann hafði þegar hann 
fór að missa svona mikið úr skólanum. Hann sagði foreldrana hafa reynt 
margt til að aðstoða hann og vekja áhuga hans, en þá streittist hann á 
móti og sagðist vera hættur í skólanum. Árni missti öll tengsl við félaga 
sína í skólanum eftir að hann veiktist  og þegar það kom svo að því að 
hann hafði heilsu til að mæta í skólann brást hann ekki vel við. Áki 
útskýrði það á þennan hátt: 
 

Hann átti virkilega erfitt með að sætta sig við þá fjarlægð 
sem hafði myndast á milli hans og kunningjanna úr 
skólanum og hann virtist finna það úr fjarlægð að hann var 
hálf gleymdur innan skólastofunnar.  
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... það lagaðist svo ekki þegar skólayfirvöld sendu 
félagsráðgjafa á vegum barnaverndar heim til okkar til að 
skoða aðstæður, þá varð hann verulega illur og það þýddi 
aldrei að ræða þetta við hann af einhverri alvöru eftir það.  
 

Eins og sést af þessum svörum foreldranna hér að framan hafa það verið 
börnunum þung skref að stíga, að byrja aftur í skólanum eftir 
langvarandi veikindi fjarri skólanum. Tíminn sem þau voru fjarri var 
mismunandi, allt frá því að vera í einn mánuð og alveg upp í fimm 
mánuði fjarverandi frá skóla. Skrefin voru þung þegar mæta átti í 
skólann eftir veikindi en eins og Áki útskýrði þegar hann var spurður 
um áhrif veikinda á son hans, mætti Árni nánast ekkert aftur í skólann 
eftir veikindi. Foreldrarnir voru á einu máli um að stuðningur skólans 
og starfsfólks innan hans hefði tvímælalaust hjálpað börnunum að taka 
þessi skref, en stuðningurinn var misjafn.  

Jóna talaði um að það hafi verið vel tekið á móti Jóhönnu þegar hún 
kom aftur til skóla. Dagurinn var sniðinn eftir hennar úthaldi og virtust 
allir vilja gera sitt besta þegar hún fór að mæta aftur. Félagarnir tóku vel 
á móti henni og leið henni bara nokkuð vel og þar taldi hún að góð 
samskipti við vinina á meðan hún var fjarverandi, hafi haft sitt að segja.  

Svipaða reynslu hafði Sigrún að segja frá eftir að Sigurður fór að 
mæta aftur eftir veikindi. Hún sagði þetta: 

 
Skólinn hafði undirbúið komu hans vel. Okkur var boðið að 
koma og funda með öðrum foreldrum bekkjarins og gera þar 
frekar grein fyrir veikindunum hans svo hægt væri að fræða 
börnin hvernig þyrfti að taka á móti honum. Það var meira 
að segja búið til námsefni, svona örsögur, til að kenna 
bekkjarfélögunum hans. Það þótti okkur einstaklega vænt 
um.  
 

 ... honum var fagnað gífurlega þegar hann svo loksins mætti.  
 

Foreldrar hinna þriggja barnanna höfðu ekki eins jákvæðar sögur að 
segja af viðbrögðum skólanna þegar börnin snéru aftur eftir veikindi. 
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Áki og Aron höfðu svipaða reynslu af þessu, en synir þeirra fengu enga 
sérstaka meðferð þegar þeir snéru aftur, heldur áttu þeir bara að setjast í 
sín sæti og það leit út fyrir að þeir höfðu aldrei farið þrátt fyrir margra 
vikna og mánaða fjarveru. Hanna útskýrði þetta á áhugaverðan hátt: 
 

Skólinn gerði svo sem ekkert sérstakt fyrir hana áður en hún 
kom. Henni var fagnað en svo var bara eins og hún hafi 
aldrei farið. Þetta er jú stór skóli og stundum vantar aðeins 
upp á umhyggjuna í öllum látunum en það hafði vantað allt 
skipulag í kringum hennar veikindi og það hélt bara áfram.  

 
... það var þá helst umsjónarkennarinn sem hafði skilning á 
því hvernig henni leið oft á tíðum og við fundum fyrir meiri 
áhuga hjá honum eftir að hún kom aftur. Það var eins og 
hann hafi ekki gert sér grein fyrir hvers eðlis veikindin voru.  

 
Þegar rætt var um framtíðaáform eins og framhaldsskólanám þá voru 
svörin þau að börn þessara foreldra höfðu öll sett sér ákveðin markmið, 
meira að segja Sigurður var með markmið en hann ætlar að verða 
hjúkrunarfræðingur. Sigrún móðir hans segir: 

 
Ég held að Sigurður geti allt sem hann ætlar sér, en auðvitað 
muni veikindin alltaf gera honum hlutina erfiðari, en við 
höldum ótrauð áfram og ég held að skólinn sé alveg búinn 
að gera sitt enn sem komið er, svo vitum við kannski ekki 
hvernig það verður þegar hann eldist. 

 
Árni stefnir á að læra bifvélavirkjun, Hafdís tölvunarfræði, Jóhanna 
ætlar að verða leikskólakennari en Arnar segist ætla að læra eitthvað 
sem snýr ekki að bóklegu námi, þar sem honum finnst hann hafa misst 
of mikið úr námi til að standa undir þeim kröfum sem þar eru gerðar. 
Aron, faðir Arnars sagði þetta þegar hann var spurður hvort hann telji 
að veikindi Arnars muni hafa áhrif á framtíðaráformin hans: 

 
Já alveg pottþétt, hann er enn að vinna upp það sem hann 
missti úr síðustu ár vegna veikindanna. Það dregur úr honum 



65 
 

kjarkinn að hafa misst þetta mikið úr náminu og hann er 
handviss um að honum mistakist ef hann reynir.  

 
Áki, faðir Árna sagði veikindin hafa haft mikil áhrif á framtíðaráform 
hans: 
 

Veikindin höfðu þau áhrif að hann útskrifaðist ekki með 
einkunnir úr 10. bekk heldur bara námsmat úr 9. bekk. 
Þannig að hann sá ekkert fram á að komast inn í 
framhaldsskóla. Hann fékk ekki einu sinni að taka 
samræmdu prófin á sínum tíma þar sem hann var svo mikið 
frá og deildarstjórinn óskaði eftir því að hann mætti ekki í 
prófin ... getum svo bara ímyndað okkur af hverju það var.  
 
... þar held ég að hugsunin hafi bara verið fyrir tölfræði 
skólans, ekki um hag stráksins.  

 
... það var frábær námsráðgjafi í Tækniskólanum sem tók á 
móti umsókninni hans þangað sem kom honum í rauninni 
inn þannig að hann kemst áfram í bifvélavirkjunina eftir allt 
saman en verður seinni að klára en aðrir. 

 
Framtíðaráform barnanna voru ólík en öll höfðu þau áform nema 
Arnar, hann vildi sleppa sem mest við bókleg fög vegna reynslu 
sinnar og námslegrar stöðu í skólanum.  

4.5 Heildarupplifun foreldra 

Foreldrarnir sem rætt var við voru með ólíkan bakgrunn hvað varðar 
menntun og störf og voru því styrkleikar þeirra ólíkir hvað varðar 
þekkingu á viðfangsefnum barnanna. Foreldrar yngri barnanna áttu 
auðveldara með að aðstoða börnin við heimalærdóm á meðan foreldrar 
unglinganna áttu í nokkrum vandræðum með að koma þekkingu til skila 
til barnanna og lentu því í vandræðum. Kennslan sem fór fram á meðan 
börnin voru fjarri skóla fór í öllum tilfellum fram á heimili barnanna og 
voru það foreldrar í öllum tilfellum sem sinntu kennslunni. Foreldrar 
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yngri barnanna fengu þau skilaboð frá kennurum að börnin mættu læra 
nokkuð frjálst í flestum námsgreinum en ætlast var til að það væri 
viðvera á hverjum degi. Unglingarnir áttu  að fylgjast með því 
heimanámi sem nemendum í skólanum var sett fyrir í hverri viku. 
Þannig áttu þeir að sjá hvar bekkjarfélagarnir væru staddir hverju sinni 
 

Foreldrarnir sem tóku þátt í þessari rannsókn voru flestir sammála því 
að sjúkrakennslu væri ábótavant í skólakerfinu.  

 
Okkar barn var algerlega hunsað að öllu leyti. Hann var ekki 
mjög sterkur námsmaður fyrir veikindi en stóð sig ágætlega 
samt. Maður spyr sig síðan hvort þessu hefði verið eins 
háttað ef nemandi hefði verið afburðarnemandi, hefði 
skólinn litið þetta öðrum augum þá? 
 

Þetta hafði Áki að segja um heildarupplifnun af sjúkrakennslunni 
og þeim samskiptum sem áttu sér stað á milli heimilis og skóla á 
þeim tíma sem barnið var fjarverandi. Jóna tók í sama streng og 
sagði: 
 

Sjúkrakennsla á að vera sjálfsögð og það á ekki að þurfa að 
berjast fyrir henni og það er alls ekki líðandi að foreldrar 
þurfi að byrja á núllpunkti í hvert skipti sem barnið veikist. 
Frumkvæði á að koma frá skóla. Það á að bjóða 
sjúkrakennslu um leið og barnið hefur verið frá skóla í 2 
vikur og foreldrar geta þá metið stöðuna hvort barnið er 
tilbúið að taka við þessari kennslu eða ekki. Sonur okkar var 
síðast fjarverandi í rúma þrjá mánuði og var ekki einu sinni 
boðið upp á heimakennslu.  

 
Hanna tók saman sína upplifun af sjúkrakennslunni og sagði: 
 

Mér finnst sorglegt að hafa þurft að horfa upp á skólann fara 
svona að ráði sínu. Það er mikið álag á kennurum en það er 
engin afsökun og því þarf frekar að breyta áherslum hvað 
varðar þessa sjúkrakennslu ef hún á að vera í boði. Það þarf 
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þá að færa hana yfir á sérkennara eða námsráðgjafa já eða 
bara yfir á skólaskrifstofu hvers bæjarfélags. Getum rétt 
ímyndað okkur ef það eru tvö langveik börn í 30 barna bekk, 
hvernig á umsjónarkennari að geta bætt því inn í 
dagskipulagið að sinna þeim eins og vera ber? 

 
Aron hafi einnig frekar neikvæða upplifun þegar hann fór yfir heildar 
upplifunina hans og Arnars á sjúkrakennslunni.  

 
Þegar hann veiktist þá virtist kennarinn hans ekki hafa 
mikinn áhuga á að sinna þessu verkefni eða mögulega hafði 
hann ekki þekkingu til þess. Hann lét ófögur orð falla á 
teymisfundum og var reyndar rekinn í lok annarinnar, þegar 
nýji kennarinn kom virtist hann hafa betri yfirsýn á þetta og 
vildi gera sitt besta en það gekk samt einhvern veginn ekki 
upp.  
 

Það var svo Sigrún sem hafði jákvæðustu reynsluna, eins og fram hefur 
komið að ofan.  

 
Ég hef heyrt ýmislegt í gegnum þennan tíma, hvernig börn 
og foreldrar hafa upplifað þetta. Við erum mögulega í góðri 
stöðu hér úti á landi, það eru færri börn á kennara og minni 
einingar. Ég hefði kannski ekki séð þetta ganga svona vel 
hefði hann verið í stórum bekk og tala ekki um ef fleiri börn 
í bekknum hefðu þurft einhverskonar sérkennslu frá 
kennara. En hann er ánægður í skólanum og laus við allan 
kvíða ef hann þarf að vera fjarverandi. Biður okkur um að 
senda kennaranum póst á fyrsta degi veikinda svo hann 
missi ekki neitt úr, hann ætlar sér að verða 
hjúkrunarfræðingur, það er alveg á hreinu.  

 
Sjúkrakennslan var ólík á milli skóla í þéttbýlinu eða í fámennum skóla 
í sveitinni. Sigrún hafði þá trú að fámennið hafi haft jákvæð áhrif á 
kennsluna hans Sigurðar og eins og hún sagði er álagið minna á kennara 
og annað starfsfólk skólans.  
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4.6 Samantekt á niðurstöðum 

Þegar lagt var af stað í þetta verkefni var ætlunin að öðlast betri sýn á 
reynslu foreldra á sjúkrakennslu í grunnskólum. Hér hefur verið fjallað 
um það sem kom fram í viðtölum við viðmælendur og hvernig er hægt 
að túlka reynslu þeirra. Fjallað var um upplifun foreldra af samskiptum 
við skólann á meðan á veikindum stóð og þau áhrif sem veikindi höfðu 
á nám og skólagöngu barna þeirra.  

Helstu niðurstöður sýna að skólar bregðast ekki við aðstæðum 
barnanna, þegar þau og foreldrar lenda í þeirri stöðu, að barnið verður 
veikt og eyðir löngum tíma fjarri skóla. Það er upplifun foreldranna að 
börnunum sé ekki sýndur nægilega mikill skilningur og stuðningur í 
gegnum þann tíma sem þau eru fjarri skóla. Þau upplifa afskiptaleysi og 
finnst börnin gleymast í veikindunum. Einnig hafa börnin misst mikið 
úr námi sem hafði áhrif á framtíðaráform þeirra, þá sérstkalega þeirra 
barna sem eru í eldri bekkjum grunnskóla. Foreldrarnir hafa þurft að 
berjast fyrir réttindum barnanna til að þau fái þá kennslu sem þau eiga 
rétt á samkvæmt lögum um grunnskóla.   
Allar fjölskyldurnar höfðu sterkt bakland í stór - fjölskyldunni sem 
lögðu fram aðstoð eins og hægt var. Allir foreldrarnir höfðu jákvæða 
reynslu af sjúkrahúskennslunni sem fram fór á Barnaspítala Hringsins 
og voru heimsóknir kennara reglulegar til barnanna. Reynslan var 
neikvæðari hjá öllum foreldrum nema einu, gagnvart sjúkrakennslunni 
eftir að heim var komið af Barnaspítalanum. Þar vantaði upp á samskipti 
á milli foreldra og kennara og einnig á milli veiku barnanna og félaga 
þeirra og kennara.   

Áhrif veikindanna á nám voru töluverð og hafa börnin þurft að leggja 
mikið á sig til að vinna upp tapaðan tíma í námi. Þau stefna samt sem 
áður á framhaldsnám en Sigurður, Hafdís og Jóhanna stefna öll á 
háskólanám, Árni er að læra bifvélavirkjun en Arnar vill ekki læra neitt 
sem krefst bóklegra námsgreina.  
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5. Umræður 
Hér verða rannsóknaspurningarnar ræddar út frá niðurstöðum við 
foreldranna. Markmið með þessari rannsókn er að gera grein fyrir 
upplifun foreldra langveikra barna, af sjúkrakennslu við grunnskóla 
viðkomandi barna. Lagt var upp með eftirfarandi rannsóknaspurningar: 

• Hvað einkennir reynslu foreldra af sjúkrakennslu þess skóla sem 
barnið gengur í? 

• Hver er upplifun foreldra af samskiptum við skólann á meðan á 
veikindum stóð? 

• Hvaða áhrif höfðu veikindin á nám og skólagöngu barnsins? 

Hér á eftir verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar, þær túlkaðar 
og settar í fræðilegt samhengi. Ályktanir verða dregnar af 
niðurstöðunum til að svara rannsóknarspurningunum.  

5.1 Samskipti heimilis og skóla 

Eins og fram kemur hér að framan í kaflanum um samstarf heimilis og 
skóla vísar hugtakið foreldrasamstarf til þess samstarfs sem foreldrar 
eiga við menntastofnun barna sinna. Samskipti á milli foreldra og 
kennara er óneitanlega það sem skiptir mestu máli í að byggja brú á milli 
heimilis og skóla. Námsefnið þarf að vera foreldrum og nemendum 
aðgengilegt og sá mikilvægi þáttur að nemendur haldi tengslum við 
skólann meðan á veikindum stendur, verður auðveldari fyrir alla aðila 
(Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls. 19).  

Foreldrarnir töluðu um skort á samskiptum og upplýsingagjöf. Þeir 
áttu yfirleitt frumkvæði af þeim litlu samskiptum sem fram fóru og 
þurftu að hafa nokkuð fyrir þeim, en þau voru annaðhvort í gegnum 
umsjónarkennara eða deildarstjóra viðkomandi deildar. Skortur á 
samskiptum hafði þau áhrif að foreldrar og börn urðu frekar neikvæð út 
í skólann og það tók óþarfa orku frá annars nægum verkefnum 
heimafyrir með veikt barnið. Þrátt fyrir þá staðreynd sem kemur fram í 
lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) að stjórnendur viðkomandi skóla 
skuli í öllum tilfellum hafa frumkvæði og standa fyrir þeirri 
sjúkrakennslu sem á að eiga sér stað, var það alls ekki raunin. Oft á 
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tíðum þurftu foreldrar að berjast fyrir þessum rétti barnanna að fá 
sjúkrakennslu heim sem þau fengu svo samt sem áður ekki. Foreldrarnir 
sáu um kennsluna heima, í öllum tilfellum. Af þessum fimm 
viðmælendum kom aldrei kennari úr heimaskóla barnsins á heimili til 
að kenna. Samskiptin voru af mjög skornum skammti eins og fyrr segir 
og innihéldu oftar en ekki vikulega tölvupósta sem voru jafnan sendir á 
alla foreldra. Persónuleg samskipti voru lítil og eins og áður hefur komið 
fram, ávallt að frumkvæði foreldra. Sigrún hafði bestu reynsluna af 
samskiptunum og sagði það hafa verið þeim mikilvægt að eiga  
samskipti við skólann sem voru að mestu við umsjónarkennarann. 
Sigrún og fjölskylda búa úti á landi og taldi hún það hafa haft áhrif hvað 
varðar samskipti milli heimilis og skóla, en grunnskólar sem eru 
staðsettir í minni bæjarfélögum eða sveitum eru fámennari og færri 
nemendur á hvern kennara og því meiri möguleiki fyrir kennarana að 
sinna hverjum og einum betur.   

Thomas Nordahl (2007) hefur lagt mikla vinnu í rannsóknir á 
samstarfi heimis og skóla. Hann telur að mikilvægt sé að mynda 
árangursríkt samstarf um hvern nemanda. Hann segir heimili og skóla 
þurfa að hafa sameiginlega stefnu um samstarfið sem á sér stað og að 
mikilvægt sé að barnið upplifi jákvæð samskipti milli heimilis og skóla, 
en togstreita getur komið upp vegna mismunandi skoðana hvað sé 
börnunum fyrir bestu. Þegar skipuleggja á góð samskipti milli heimilis 
og skóla þarf að hafa í huga að kennarar og foreldrar eru skuldbundnir 
verkefninu að hugsa um hag barnsins og það vinnist best í samvinnu 
(Mitchell og Sutherland, 2020, e.d.).  

Í þriðju grein reglugerðar um ábyrgð og skyldur aðila 
skólasamfélagsins í grunnskólum (nr. 1040/2011) kemur fram: 

Skólastjórnendum og kennurum ber að eiga samstarf við 
foreldra um hegðun, líðan og samskipti barna þeirra. 
Umsjónarkennarar skulu upplýsa foreldra reglulega um 
skólabrag og bekkjarbrag og leita eftir uppbyggjandi 
samstarfi við foreldrahópinn um hvorutveggja.  

Þar kemur einnig fram í fimmtu grein að foreldrar skuli gæta hagsmuna 
barna sinna og ber þeim að stuðla að því að þau stundi nám sitt eftir 
bestu getu. Þeim ber að fylgjast með námsframvindu barnanna í 
samvinnu við þau og kennara. Í sömu grein er fjallað um að foreldrum 
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beri að greina skóla frá því ef börn þeirra geta ekki sinnt námi af 
einhverjum ástæðum sem getur síðar haft áhrif á námsframvindu þeirra.  

Í rannsókninni kemur fram að samskiptum milli heimila og skóla er 
ábótavant. Foreldrar treysta á upplýsingagjöf frá skóla hvað varðar nám 
barnanna.  Það bar nokkuð á uppgjöf foreldra við að reyna að halda 
samskiptum gangandi. Eins og fram hefur komið voru samskipti 
Sigrúnar voru góð við umsjónarkennara Sigurðar, hún fékk reglulega 
upplýsingar frá honum hvernig staðan væri í skólanum og var kennarinn 
einnig að athuga með líðan Sigurðar, sem Sigrúnu þótti vænt um og 
sagði það hafa stutt þau áfram í baráttunni að finna þá hlýju. Hún taldi 
það hafa spilað stórt hlutverk að þau búa í litlu samfélagi þar sem fáir 
nemendur eru í hverjum bekk og hefur kennarinn þá meiri möguleika á 
persónulegri tengslum við nemendur en annarsstaðar. En eins og áður 
hefur komið fram sýnir kennarinn nemendum sínum umgyggju þegar 
hann er nær þeim tilfinningalega séð og sýnir áhuga á líðan nemandans 
(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 170 – 172). 

Aðrir foreldrar höfðu orð á því að standa hefði mátt betur við bakið á 
börnunum þeirra með reglulegum samskiptum og jákvæðum 
skilaboðum frá umsjónarkennara eða öðru starfsfólki skólans. Aron 
talaði um loforð frá skóla Arnars um að tekið yrði við 
sjúkrahúskennslunni með ákveðnu teymi sem sett var af stað í kringum 
þarfir Arnars. Umsjónarkennari hafði ekki samband í þrjár vikur eftir 
þau loforð, eða ekki fyrr en á næsta teymisfundi. Hanna sagði einnig frá 
því að samskiptin í þeirra tilfelli hafi verið að öllu leyti af frumkvæði 
foreldranna og hefðu þau viljað sjá mikið meiri og betri samskipti og 
frumkvæði frá umsjónarkennara og öðru starfsfólki skólans. Í eitt skipti 
þegar Hafdís hafði verið fjarverandi í nokkurn tíma tóku þau ákvörðun 
um að láta reyna á hvernig samskiptin myndu þróast ef þau myndu ekki 
eiga frumkvæði af þeim. Í það skiptið liðu 2 mánuðir án þess að nokkur 
samskipti áttu sér stað en þá gáfust þau upp og höfðu samband við 
skólann. Samskipti við skóla voru ágæt að mati Áka, en þau voru samt í 
flestum tilfellum að frumkvæði foreldranna og þá við deildarstjóra og 
námsráðgjafa.  

Að standa frammi fyrir því að taka við kennarahlutverki barna sinna 
er áskorun fyrir börn og foreldra en eins og Patreson, Nayda og Paterson 
(2012, bls. 175 – 176) segja þarf að huga að fjölskyldunum þegar sú 
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staða kemur upp að nám barnanna færist yfir á heimilin að öllu leyti. 
Samskipti innan fjölskyldunnar geta breyst við þetta nýja hlutverk 
foreldra og því er mikilvægt fyrir kennara að styðja sem best við bakið 
á þeim og er það einungis framkvæmanlegt í gegnum góð samskipti. 
Þetta getur síðar haft áhrif á systkini langveiku barnanna en Malcolm og 
félagar (2014, bls. 6) segja systkini deila áhyggjum með foreldrum 
sínum og geta upplifað streitu og kvíða ásamt því að þau fara að bera 
meiri ábyrgð á heimilinu þar sem umönnun foreldranna færist ósjálfrátt 
meira til langveika barnsins. Þetta getur haft áhrif á systkinin og má ekki 
gleyma að huga að þeirra líðan.  

Hér að framan sést greinilega að frumkvæðið er að mestu leiti 
foreldranna þegar samskipti milli heimilis og skóla eru til staðar, þvert 
á reglugerð (nr. 1040/2011) sem minnst var á hér að ofan um skyldur 
skólastjórnenda og annarra að sinna samskiptum milli heimilis og skóla. 
Það vekur því athygli að niðurstöðurnar gefi þetta til kynna að 
samskiptin séu ekki betri en þetta þar sem vinnulagið er skýrt samkvæmt 
fyrrnefndum reglugerðum. En það þarf einnig að hafa í huga 
ábyrgðarhlutverk foreldra í þessu samhengi en eins og Mitchell og 
Sutherland (2020, e.d.) tala um er það samstarfsverkefni skólayfirvalda 
og foreldra að bjóða börnum upp á þá allra bestu þjónustu sem í boði er 
hverju sinni. Það getur reynst foreldrum erfitt á svona tímum að vera í 
forsvari í þessum samskiptum og vilja fá þá þjónustu sem barn þeirra á 
rétt á samkvæmt lögum um grunnskóla (nr. 91/2008). 

Foreldrarnir töluðu um að upplýsingar um áætlanir og skipulagningu 
sem snúa að samskiptum milli heimilis og skóla, væru ekki 
aðgengilegar. Þeir töluðu einnig um að ekki sé nægilega sveigjanlegur 
tími fyrir kennara að sjá um þessi samskipti. Foreldrarnir höfðu á orði 
að tímaskortur væri möguleg útskýring á samskiptaleysinu því ekki 
vildu þeir trúa því að um áhugaleysi væri að ræða. Umsjónarkennarar 
hafa mismunandi hópa að sjá um og er þekking þeirra og reynsla ólík. 
Álag getur verið mikið og vinnudagur kennara dugir oft á tíðum ekki til 
þess að klára þau almennu verkefni sem liggja fyrir og því eru auknar 
kröfur á samskipti ekki hafðar í forgangi. 

Í umfjöllun Kristínar Lillendahl (e.d.) um samskipti heimilis og skóla 
kemur fram að áætlanir og skipulagning sem snúa að samskiptum 
heimilis og skóla séu ekki aðgengilegar. Einnig fjallar hún um að ekki 
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sé gefið rými til þeirrar vinnu sem fer í þau samskipti, en sú vinna getur 
verið tímafrek og þá sérstaklega ef um fleiri en eitt langveikt barn er að 
ræða í bekknum. Þetta styður við þær niðurstöður sem má lesa úr orðum 
foreldra hvað varðar þetta aðgengi. Mikilvægt er að samskiptum sé 
komið í formlegan farveg og hlutverk tengiliða eins og umsjónarkennara 
sé skýrt.  

Eins og fram hefur komið eiga menntastofnanir  að vera stuðningur 
og viðbót við heimilið og styðja foreldra í því hlutverki sem þeir tóku 
sér fyrir hendur með því að eignast börn. Þetta gildir einnig á erfiðum 
tímum eins og þegar um veikindi er að ræða en því miður sýna samt sem 
áður bæði íslenskar og erlendar rannsóknir fram á að töluvert skortir upp 
á að samstarfið sé fullnægjandi (Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson 
og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2004, bls. 13; Ingibjörg Auðunsdóttir, 
2007, bls. 35). Þetta staðfestir að nokkru leiti þær niðurstöður sem hefur 
verið sýnt fram á hér, að samstarfið á milli heimilis og skóla er alls ekki 
nægilega gott.  
Þessi tengsl milli heimilis og skóla skipta ekki aðeins máli hvað 

varðar nám barnanna heldur þurfa börnin á uppörvun að halda frá 
skólafélögunum og kennurum. Eins og áður segir tala Suresh og Sandhu 
(2012, bls. 72 – 73) um mikilvægi félagslegra tengsla í lífi hvers 
einstaklings og er nauðsynlegt að búa yfir góðri félagsfærni. 

 

5.2 Félagsleg tengsl og samskipti barnanna við 
nemendur og kennara 

Félagsleg tengsl skipta miklu máli til að langveik börn eigi auðvelt með 
að koma aftur í skólaumhverfi eftir langvarandi veikindi. Foreldrar 
skólafélaganna áttu stóran þátt í að halda samskiptum við sjúku börnin, 
þar sem samskipti voru til staðar á annað borð og hvöttu sín börn til að 
halda tengslum áfram. 

Eins og fram hefur komið er það töluvert áfall fyrir fjölskyldur þegar 
barn veikist og við taka ófyrirsjáanlegir tímar. Langvarandi dvöl á 
sjúkrahúsi og fjarvera úr skóla og vinnu er óhjákvæmilegur hluti þessa 
ferlis. Það er því ekki ólíklegt að kennarar og vinir barnanna finni fyrir 
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þeim áföllum sem fjölskyldurnar verða fyrir í gegnum kennslu og 
samskipti barnanna sem um ræðir (Bramuzzo o.fl., 2020, e.d.).  

Í niðurstöðunum hér að framan kemur fram að fjarvera úr skóla hafði 
töluverð áhrif á börnin bæði námslega og félagslega. Hafdís hélt nokkru 
sambandi við bestu vinina á meðan hún var fjarri skóla og einnig 
Jóhanna en Jóna talaði um að það væri alltaf hætt á að börnin myndu 
einangrast frá vinum þegar svona langvarandi veikindi ættu sér stað. 
Árni og Arnar misstu öll tengsl við bekkjarfélaga og kennara á meðan á 
veikindum þeirra stóð og lokuðu sig svolítið af, þrátt fyrir vilja foreldra 
að leggja þeim lið við að halda samskiptum. Árni átti erfitt með að sætta 
sig við þá fjarlægð sem myndast hafði á milli hans og félaganna og 
kennarans og voru sporin því mjög þung þegar snúa átti til baka í 
skólann. Börn eru að mörgu leiti háð rútínu og umhyggju og ekki síður 
eftir að hafa setið á skólabekk lengi en eins og Hopkins o.fl. nefna geta 
langvarandi veikindi haft áhrif á menntun og framtíðaráform barna 
ásamt því að geta einnig haft áhrif á geðheilbrigði barnsins (2014, e.d.). 
Börn upplifa útilokun og töluverðar takmarkanir eins og að fá ekki að 
taka þátt í viðburðum sem þau tóku þátt í fyrir veikindi. Kennarar geri 
minni kröfur til þeirra og setji þannig takmörkun á frammistöðu þeirra í 
námi (Freeborn o.fl, 2013. bls. 1893). 
Það er því mikilvægt að skoða félagslega stöðu barna þegar langvinn 

veikindi eiga sér stað og að börn fái að tjá skoðanir sínar og taka þátt í 
ákvarðanatökum varðandi nám þeirra og félagsleg tengsl (Ragnheiður 
Axelsdóttir, 2011, bls. 50 – 51). Foreldrar ásamt kennara og 
skólafélögum geta haft samskiptin á þann hátt að langveiku börnin eigi 
kost á að tjá þessar skoðanir sínar. Samfélagsmiðlar eru oft á tíðum nýttir 
til að ýta undir þessi samskipti við börnin. Það veitir þeim um leið þá 
umhyggju sem þarf til að styðja barnið í gegnum þennan tíma en eins og 
Roberts segir snýst umhyggja ekki endilega um að hún sé veitt í sama 
rými heldur þegar sýndur er áhugi og borin virðing á því sem aðrir eru 
að fást við (Roberts, 2014, e.d.; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 170 
– 173). Það kom ekki verulega á óvart þegar foreldrarnir töluðu um 
erfiðleika þegar börnin áttu að snúa til baka í skólann. Það var 
mismunandi á milli einstaklinga, en þau börn sem höfðu átt í einhverjum 
samskiptum við félagana meðan á veikindum stóð, áttu auðveldara með 
að stíga aftur inn í þessa rútínu.  Líðan barna skiptir miklu máli þegar 
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þau snúa aftur til baka í skóla eftir veikindi. Kvíði getur birst í kjölfar 
áfalla sem þessa að veikjast og töluðu nemendur sem rætt var við í 
rannsókn Boles o.fl. um  einangrun frá skólafélögum og fjarlægðust 
þannig bestu vinirnir (Boles o.fl., 2017, e.d; Wood o.fl., 2015, bls. 384 
– 385). 
Þegar Jóhanna mætti í skólann var virkilega vel tekið á móti henni og 

eins var með Sigurð þegar hann mætti. Dagskipulagið var sniðið að 
þeirra þörfum og voru kennarar mjög meðvitaðir um þarfir þeirra þegar 
þau snéru aftur. En aðra sögu gegndi um Árna og Arnar. Að mati Áka 
og Arons höfðu þeir Árni og Arnar upplifað eins og þeir hefðu aldrei 
verið fjarverandi, fengu engar sérstakar móttökur þrátt fyrir margra 
vikna og mánaðar fjarveru. Hafdís fékk jákvæðar móttökur, var fagnað 
vel af kennurum og félögum en kennslan breyttist ekkert og var ekkert 
sérsniðið að hennar þörfum og úthaldi eftir langa fjarveru. Upplifun 
Árna, Arnars og Hafdísar á þessum móttökum urðu til þess að þau áttu 
erfitt uppdráttar í námi og myndaðist togstreyta á milli þeirra og 
kennara. Að mati foreldra urðu þau reið og svekkt yfir stöðunni sem þau 
voru allt í einu komin í. Þar sem sjúkrakennsla hafði ekki átt sér stað 
eins og til var ætlast, höfðu þau dregist aftur úr í námi og skilningurinn 
á því sem lagt var fyrir nemendur ekki á sama stigi. Reiði sem tilfinning 
getur bæði ýtt einstaklingum áfram í átt að settu marki með því að standa 
vörð um eigin líðan, en einnig komið í veg fyrir framför ef hún er ekki 
höndluð rétt (Páll Einarsson, e.d.). Með því að fylgja eftir heimanámi 
barnanna meðan á veikindum stóð hefði verið hægt að minnka það 
námslega bil sem myndaðist á milli nemendanna ásamt því að umhyggja 
og virðing hefði verið í fyrirrúmi. Þannig hefði verið hægt að auðvelda 
komu langveiku nemendanna þegar snúið var til baka í skólann.  

Ætla má að það hafi áhrif á sjálfsmynd barnanna að dragast eftir í 
náminu. Það er ekki á það bætandi miðað við að rannsóknir sýna að 
veikindin geta haft áhrif á sjálfsmynd barnanna. Þegar um langvinn 
veikindi er að ræða þarf að aðlaga alla þá þætti sem lífið gerir kröfur á 
og koma þannig til móts við þær þarfir sem barnið hefur (Petersson, 
Simeonsson, Enskar og Huus, 2013, bls. 7). 

Samkvæmt rannsókn Hönnu Guðbjargar Birgisdóttur (2013) kom í 
ljós að börn sem glímt hafa við krabbamein áttu í töluverðum 
vandræðum með að komast út úr hlutverki sjúklingsins, eftir að hafa 
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verið fjarverandi vegna langvinnra veikinda. Hún varpar einnig fram 
þeirri hugleiðingu að skólinn þurfi að eiga frumkvæði að samskiptum 
við heimili langveikra barna til að styðja við þau samskipti sem eiga sér 
stað og þá verður eftirleikurinn töluvert auðveldari þegar barnið snýr til 
baka í skóla. Þá hefur barnið haft tækifæri til að viðhalda tengslum við 
jafningja sína og kennara.  

Líf einstaklings sem á við langvinn veikindi verður aldrei eins og 
áður. Það þarf að aðlaga alla þá þætti sem lífið gerir kröfur á og þá líka 
félagslíf einstaklingsins. Langveik börn leggja töluvert á sig til að standa 
jafnfætis jafnöldrum en veikindi hamla þeim oft á tíðum og gerir þeim 
erfitt fyrir og verða þau fyrir töluverðum takmörkunum bæði í námi og 
félagslífi (Gyða Haraldsdóttir, 2016, e.d.; Lambert og Keogh, 2014, 
e.d.). Arnar varð fyrir mjög neikvæðum áhrifum bæði námslega og 
félagslega að mati Arons. Hann dróst verulega aftur úr í námi og lokaði 
sig algerlega af á meðan á veikindum stóð. Enn í dag er verið að vinna í 
að koma honum úr þeirri aðstöðu og að vinna í þeim tilfinningalegu 
áhrifum sem hann varð fyrir og telur Aron að það muni taka langan tíma 
að græða það skarð sem myndaðist. Skólaumhverfið er þannig 
mikilvægt fyrir félags- og tilfinningaþroska barna en þar gefst tækifæri 
til að efla félagsþroska barnsins í gegnum leik og starf með öðrum 
börnum ásamt fullorðnu fólki (Gyða Haraldsdóttir, 2016, e.d.).  

Langvarandi fjarvera barna frá skóla og á sama tíma frá vinum getur 
því haft áhrif á félags – og tilfinningaþroska barna. Kvíði og depurð 
fylgdi fjarveru barnanna að mati foreldranna. Þrátt fyrir ágætis samskipti 
Hafdísar og Jóhönnu við vinina á meðan á veikindum stóð, tók á að 
mæta aftur í skólann, það bar á námskvíða og óöryggi hjá þeim jafnt og 
hjá hinum þremur sem tengjast rannsókninni. Þau upplifðu öll svolítið 
afskiptaleysi en mismunandi mikið, Sigurður er það ungur að hann hafði 
ekki haft orð á því við foreldra sína, en foreldrarnir höfðu heyrt af 
upplifun annarra í samskonar stöðu og höfðu því áhyggjur af því að þetta 
myndi hafa áhrif á hann þegar liði á skólagönguna. Í rannsókn 
Ragnheiðar Axelsdóttur (2011) þar sem hlustað var á raddir barna á 
aldrinum 12 – 15 ára um skóla - og félagsstarf út frá hugmyndum þeirra 
um margbreytileika kemur fram að börnin höfðu ólíkar skoðanir á því 
hvernig best væri að leysa þau vandamál sem koma upp þegar það snýr 
að því hversu ólíkt fólk er. Skoðanir þeirra endurspegluðu að þau gerðu 
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ráð fyrir að allir geti og eigi rétt á að vera í sama skóla og aðrir með 
virðingu starfsfólks og annarra nemenda ásamt því að fá viðeigandi nám 
(bls. 75).  

Eins og fram kom í samræðum við Áka talaði hann um að Árni hafi 
ekki fengið að taka samræmdu prófin í skólanum, að ósk deildarstjóra. 
Þetta þótti Áka of langt gengið og minnti á skyldur skólans til að koma 
til jafns við alla nemendur og nefndi skóla án aðgreiningar sér til 
stuðnings. Að hans mati hafi í þessu tilfelli ekki verið hugsað um hag 
barnsins heldur tölfræði skólans. Aron upplifði samskonar hluti þegar 
hann talaði um allt sem gert var þegar Arnar var að snúa til baka úr 
veikindum, fjöldi sérfræðinga voru settir í teymi til að halda utan um 
það sem koma skyldi en svo hafi ekkert staðist í þeim málum, þetta hafi 
litið vel út á við en ekki mikið farið eftir áætlunum sem settar voru.  
Það er mikilvægt að kennarar beri virðingu fyrir nemendum sínum, 

námi þeirra og foreldrum. Niðurstöður úr rannsókn Jónu Guðbjargar 
Torfadóttur á samskiptum við nemendur í framhaldsskóla gefur til 
kynna að nemendur líti á virðingu vera stærsta eiginleika góðs kennara. 
Nemendur nefndu að góður kennari sýndi nemendum sínum tillitssemi, 
kurteisi og að hann væri þolinmóður og skemmtilegur (2006, bls. 35–
41). Að fara eftir námskrám og öðrum reglugerðum hvað varðar nám 
barna er sú umhyggja sem allir nemendur eiga að fá, án aðgreiningar.  

5.3 Kennslan og framtíðaráform 

Skólinn er einn af stærstu áhrifavöldum í lífi nemenda. Ef skólinn ætlar 
sér „að búa nemendur undir líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi“ verður 
hann að byggja upp gott og skipulagt starf. (West o.fl (2017, bls. 63) 
telja að það ætti að vera skólanum auðvelt þar sem hann er í lykilstöðu 
til leiða saman hina ólíku einstaklinga og hópa. Það hlýtur því að vera 
markmið hvers skóla að skapa þannig námsumhverfi að kraftar þeirra 
sem koma að námi barnanna sameinist og styrki hver annan (Blaževic, 
2016, bls. 42). 

Veikindi barnanna höfðu nokkur áhrif á framtíðaráform þeirra. 
Foreldrar höfðu áhyggjur af því hvað stæði börnum þeirra til boða, en 
þau höfðu nokkuð dregist aftur úr í námi og mátti lesa óvissu úr svörum 
foreldra um framtíðaráform barnanna. Að mati foreldra hefði verið hægt 
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að koma í veg fyrir neikvæð áhrif á framtíðaráformin með því að veita 
betri stuðning til barnanna. Börnin höfðu öll sett sér markmið í 
framtíðinni sem voru mismunandi, en öll höfðu þau að einhverju að 
stefna áður en þau veiktust. Árni ætlar að læra bifvélavirkjun en hann 
hafði fengið góða aðstoð frá Tækniskólanum til að takmarka þau áhrif 
sem veikindin höfðu á áform hans. Námsráðgjafi hafði tekið hann undir 
sinn verndarvæng og studdi hann í einu og öllu sem hann ætlaði sér. 
Hann hafði ágætis námsmat úr 9. bekk sem sýndi hvernig nemandi hann 
var og hvers til var hægt að ætlast af honum miðað við það en með tilliti 
til veikinda hans. Það mun taka Árna lengur að klára það nám sem 
bifvélavirkjun felur í sér þar sem hann vantar í rauninni nokkra mánuði 
í kennslu síðasta veturinn hans í grunnskóla. Hvort veikindin hafi síðar 
áhrif á það er ekki vitað að svo stöddu, en markmiðið er til staðar og 
heldur honum við efnið.  

Arnar er ekki ákveðinn hvað verður fyrir valinu þegar hann klárar 
grunnskóla. Faðir hans nefndi að hann myndi síður velja eitthvað sem 
snýr að bóklegu námi. Arnari finnst hann hafa misst það mikinn grunn 
úr sínu námi til að eiga möguleika á velgengni í framhaldsskóla og að 
hann eigi ekki heldur möguleika á að standast þær kröfur sem gerðar eru 
til bóknámsbrauta. Hann hefur misst kjarkinn sem hann hafði áður, að 
mati foreldra og hafa veikindin því dregið úr kjarki hans til að fara 
ótroðnar slóðir. Upplifun hans af þeirri kennslu sem fram fór á meðan 
hann þurfti á sjúkrakennslu að halda var það neikvæð að hann hefur ekki 
trú á að það muni breytast þegar hann verður eldri og fer yfir í 
framhaldsskóla en í hans tilfelli hefur óttinn og hræðslan náð 
yfirhöndinni og óttast hann frekara mótlæti ef hann heldur áfram í þeim 
aðstæðum sem hann er að berjast í núna. Það er eðlilegt að hann fyllist 
ótta við svona aðstæður en það er líkamlega eðlilegt viðbragð líkamans 
við áreiti sem ekki er vitað hvernig á að vinna úr (Ásgeir Helgason, 
2005, e.d.). Í tilfelli Arnars hefði mögulega verið hægt að nýta 
samvinnunám til að auðvelda honum verkefnavinnuna sem beið hans í 
veikindunum en samvinnunám er hópavinna þar sem nemendur vinna í 
hópum og bera sameiginlega ábyrgð á að leysa viðfangsefni sín og geta 
ekki lokið þeim nema allir leggi sitt fram til vinnunnar. Eins og Sigrún 
Sveinbjörnsdóttir (2013, bls. 223) nefnir er ein af grunnhugmyndum 
samvinnunáms sú að ólíkir einstaklingar skiptist saman í hóp, vinni 
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saman og læri hvor af öðrum. Samvinnunám hefur því félagsleg 
markmið jafnt og fræðileg. Samvinnunám er einnig góð leið til að kenna 
nemendum samvinnu og hjálpsemi og læra þannig að bera virðingu fyrir 
hvort öðru (Johnson og Johnson, 1999, e.d.). Með fjarkennslu og 
rafrænum samskiptum hefði verið hægt að ýta undir félagsleg samskipti 
Arnars sem hann hefði nauðsynlega þurft í sínum veikindum til að 
aðstoða hann við að leysa þau viðfangsefni sem þurfti.  

Jóhanna og Hafdís ætla að halda sínum áformum þrátt fyrir veikindi 
og mikla fjarveru úr skóla. Hafdís er nú þegar í menntaskóla og gengur 
ágætlega miðað við veikindi og Jóhanna heldur í vonina að þessi tími 
verði henni lærdómsríkur og muni einungis styrkja hana í komandi 
námi.  

Sigurður er ungur og hefur áform um að gerast hjúkrunarfræðingur 
eftir lok skólaskyldu. Hann hefur gaman af því sem snýr að 
heilbrigðismálum og telur móðir hans að hann hafi fengið áhugann út 
frá þeim tíma sem hann hefur þurft að dvelja á sjúkrahúsi. Reynsla 
Sigrúnar hefur verið ágæt það sem af er hans grunnskólagöngu og vonast 
hún til þess að þannig verði það áfram.  

Framtíðaráform barna og unglinga mótast af margskonar reynslu. 
Fyrsta reynslan sem börn fá er yfirleitt fjölskyldan þar sem börn tileinka 
sér þau viðhorf sem samfélagsleg þátttaka krefst af þeim. Foreldrar 
gegna mikilvægu hlutverki í að skapa það viðhorf sem barnið þarf til 
menntunar. Skólanum er einnig ætlað að stuðla að því að sem flest börn 
og unglingar verði að hæfum fullorðnum einstaklingum. Skólanum er 
ætlað að undirbúi nemendur sína undir þau verkefni sem samfélagið 
krefst af þeim (Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur 
Hansen, 2009, e.d.). 

Eins og fram hefur komið eiga einstaklingar ólíka bernsku og er 
margt ólíkt milli ólíkra þjóðfélaga sem markar þá framtíð sem 
einstaklingurinn velur sér eða þá framtíð sem verður á vegi hans. Þegar 
börn eiga við langvarandi veikindi að stríða getur það haft áhrif á 
framtíðaráform og geta veikindi takmarkað þátttöku þeirra í því 
lífsgæðahlaupi sem aðrir berjast jafnvel við alla ævi. Veikindi geta haft 
áhrif á ákvarðanatöku og þurfa einstaklingar oft að stýra henni út frá 
veikindunum. Sjúkdómar geta sett takmarkanir á þá getu að stunda nám 
eða vinnu og þurfa því sjúklingar að haga ákvörðunum eftir því í 
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einhverjum tilfellum, en alls ekki öllum (Hopkins, Green, Henry, 
Edwards og Wong, 2014, e.d.). Börnin halda einhver enn sínum 
áformum til streitu á meðan önnur gera það ekki. Foreldrar þeirra barna 
sem höfðu mögulega breytt áformum sínum eða misst trúnna á að þau 
gætu staðist, töluðu um að veikindin hafi átt þar stóran þátt. Hvort það 
voru svo veikindin sjálf eða eigið vanmat á getu í námi sem höfðu bein 
áhrif, er svo erfitt að segja til um en að verða fyrir því áfalli að veikjast 
á unga aldri og halda samt sem áður öllum framtíðaráformum sínum er 
ekki sjálfgefið og höfðu allir foreldrarnir einhverja sögu að segja frá 
börnunum, þegar þau misstu trúnna, en hún kom fljótt til baka hjá 
sumum þeirra. Til dæmis hafði Sigurður fulla trú á því að hann yrði 
hjúkrunarfræðingur en Sigrún móðir hans sagði hann hafa spurt foreldra 
og kennara hvort hann gæti það þó hann væri veikur, þannig að hann 
hugsar út í þann möguleika að það muni mögulega breytast, en lætur það 
ekki stöðva sig enn sem komið er. Hafdís og Jóhanna stefna enn að settu 
marki að verða tölvunarfræðingur og leikskólakennari. Hanna og Jóna 
töluðu báðar um að það hafi verið sveiflur í gegnum árin hvað varðar 
áform dætra þeirra. Jóna minntist á að Jóhanna hafi stundum orðið 
hrædd um að það væri of erfitt að vera leikskólakennari og það myndi 
enginn vilja hafa veika konu í vinnu á leikskóla, en þrátt fyrir þetta 
heldur hún þessum áformum enn sem komið er og það drífur hana áfram 
eins og hægt er í náminu. Árni hafði upplifað svipaðar tilfinningar, 
uppgjöf og vonleysi í náminu og mögulega kæmist hann ekki inn í 
framhaldsskóla þar sem hann væri ekki að fara að útskrifast úr 
grunnskóla, að hans mati, en rauninn varð svo önnur fyrir tilstilla 
námsráðgjafa Tækniskólans sem Áki sagði frá. Arnar var sá eini sem 
virtist hafa látið veikindin stjórna sinni ákvörðun um nám í framtíðinni 
en hann ætlar sér ekki að læra neitt sem krefst bóklegs náms. Að mati 
Arons var það einungis vegna slæmrar upplifunar á kennslu á meðan á 
veikindum stóð.  

Til að sjúkrakennsla gangi upp eins og hún er skilgreind í lögum um 
grunnskóla (nr. 91/2008) þarf fyrst og fremst að skapa rúm fyrir hana í 
dagskipulagi kennara nemandans sem skal njóta þjónustunnar. Börn eru 
í mismunandi ástandi þegar þau eru að berjast við veikindi, þá líkamlegu 
eða andlegu. Þau geta þurft að liggja fyrir í langan tíma og komast varla  
úr rúmi svo dögum eða vikum skiptir. Þrátt fyrir það reyna þau að leggja 
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mikið á sig til að standa jafnfætis jafnöldum sínum en veikindin geta 
hamlað þeim töluvert (Lambert og Keogh, 2014, e.d.). 
Það er því erfitt að ætlast til að þau sæki sjúkrakennslu í skóla og 

þurfa að fá þessa þjónustu heim þegar þannig stendur á. Til að minnka 
líkurnar á því að börnin þrói með sér kvíða fyrir því að mæta aftur í 
skólann eftir langa fjarveru eru góð samskipti við skólann algert 
lykilatriði og ef hægt er að sinna sjúkrakennslu í gegnum fjarbúnað skal 
nýta þá möguleika eins og hægt er, en með stanslausu eftirliti og góðri 
eftirfylgni kennara. Á tímum þar sem tækniþróun á sér engin takmörk 
þarf að nýta hana til að gera ólíkum einstaklingum kleift að stunda 
skyldunám sitt við hvaða aðstæður sem þeir búa við.  

5.4 Samantekt og ábendingar 

Ljóst er af niðurstöðunum að dæma að sjúkrakennslu virðist vera  
ábótavant í grunnskólum. Í svörum viðmælenda var nokkur samhljómur 
þó einn viðmælandi hafi verið á annarri skoðun. Hér verða 
niðurstöðurnar og umræður dregnar saman í svör við 
rannsóknarspurningunum: 

• Hvað einkennir reynslu foreldra af sjúkrakennslu þess skóla sem 
barnið gengur í? 

• Hver er upplifun foreldra af samskiptum við skólann á meðan á 
veikindum stóð? 

• Hvaða áhrif höfðu veikindin á nám og skólagöngu barnsins? 

Í niðurstöðum má finna ýmis svör við spurningunni hvað einkennir 
reynslu foreldra af sjúkrakennslu þess skóla sem barnið gengur í. Það 
kemur fram að reynsla foreldranna er almennt ekki góð. 
Sjúkrahúskennslunni á Barnaspítalanum var hrósað í hástert þar sem 
skipulag var gott og eftirfylgni til fyrirmyndar. Það var svo annað 
hljóðið í foreldrum gagnvart heimaskólanum. Áhugaleysi og tímaskort 
töldu allir foreldrar vera ástæðuna fyrir miður góðri sjúkrakennslu, þrátt 
fyrir að Sigrún hafi haft mjög góða reynslu hafði hún heyrt mismunandi 
sögur frá öðrum foreldrum. Að mati foreldra vantar áætlanir sem 
styðjast ætti við þegar skipuleggja á sjúkrakennslu. Í takt við þá 
menntastefnu sem unnið er eftir, skóli án aðgreiningar, fjölgar 
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langveikum börnum í almennum grunnskólum og þurfa aðstæður að 
vera til staðar til að gera þeim kleift að stunda sitt nám þar. Svarið við 
fyrstu spurningunni er því að nokkurt vantraust og reiði ríkir hjá 
foreldrunum gagnvart skólanum hvað varðar skipulagningu á 
sjúkrakennslu.  

Upplifun foreldra af samskiptum við skólann meðan á veikindum 
stóð var mismunandi. Fjórir viðmælendur höfðu virkilega slæma 
reynslu af samskiptum á meðan einn var ánægður með samskiptin en 
það var Sigrún. Samskipti þeirra foreldra sem höfðu slæma reynslu voru 
alltaf að þeirra frumkvæði en ekki kennara. Foreldrar þurftu að sækjast 
eftir námsefni og upplýsingagjöf til að geta haldið utan um heimanám 
barna þeirra. Í tvígang nefndu foreldrar langt tímabil sem hafði liðið frá 
því að heyrst hafði frá umsjónarkennara barnanna, annað skiptið í þrjár 
vikur og hitt skiptið í 2 mánuði. Þetta hafði mikil áhrif bæði á börnin og 
eins á foreldrana, en þetta skapaði reiði og áhugaleysi til að leggja á sig 
lærdóm fyrir „ekki neitt“ eins og eitt barnið hafði sagt. Upplifunin er 
heilt yfir neikvæð á þessum samskiptum milli foreldranna og kennara. 

Áhrif veikindanna á nám og skólagöngu barnanna voru nokkur. 
Námslegur styrkleiki barnanna var mismunandi og þurftu foreldrar að 
leggja töluvert á sig og börnin þeirra til að halda þeim við efnið. 
Upplifun barnanna á sjúkrakennslunni og einnig samskiptunum við 
kennara og aðra nemendur var frekar neikvæð að mati foreldranna og 
töldu þeir það setja strik í reikninginn hvað varðar áfromin í framtíðinni. 
Börnin eru á frekar breiðu aldursbili og getur því margt átt eftir að hafa 
áhrif á þeirra áform, bæði jákvæð og neikvæð. Nú þegar hafa einhver 
áhrif komið í ljós eftir veikindi barnanna. Foreldrarnir telja að nám, 
félagstengsl og framtíðaráform hafi öll orðið fyrir einhverjum áhrifum 
og telja þeir einnig að frekari áhrifa eigi eftir að gæta þegar líður á 
skólagöngu þeirra.  
Þegar veikindi gera vart við sig á heimilum breytist ýmislegt frá því 

sem áður var. Foreldrar verða uppteknir af nýju hlutverki, að vera 
foreldrar langveiks barns. Þeir þurfa því að treysta á upplýsingagjöf 
fagaðila um það sem framundan er, hvort sem um ræðir 
heilbrigðisstarfsfólk eða kennara. Fæstir hafa áður átt langveikt barn og 
margt sem þarf að læra í því hlutverki.  
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Þegar kennaranám er skipulagt mætti mögulega leggja meiri áherslu 
á kennslu barna eins og langveikra barna. Töluverð áhersla hefur verið 
lögð á kennslu fjöltyngdra barna og innflytjenda síðustu ár vegna þeirrar 
eftirspurnar sem hefur verið eftir þeirri þjónustu. Það er ekki sjálfgefið 
að kennurum sé það öllum í blóð borið að finna lausnir sem henta öllum 
og þarf því að leggja áherslu á fjölbreyttari kennslu í kennaranáminu.  

Samskipti heimilis og skóla virðast ekki vera í forgangi hjá kennurum 
eða stjórnendum þegar um langveik börn er að ræða. En gott samstarf 
milli heimilis og skóla byggir á góðum samskiptum. Skólinn þarf að 
gera áætlanir þegar langveikt barn er fjarri skóla í lengri tíma til að 
hindra að nemandinn dragist aftur úr í námi og hvetja samnemendur til 
að hafa samband við bekkjarfélaga sem getur ekki mætt. Nauðsynlegt er 
að nýta þá tækni sem er til staðar í þau samskipti. Það þarf að hlusta á 
foreldra þegar þeir kalla á hjálp. Þegar barn þeirra veikist er ekki þar 
með sagt að barnið missi hæfileikann til að læra og eiga í félagslegum 
samskiptum við skólafélaga. Foreldrar þurfa stuðning 
menntamálayfirvalda þegar þeir lenda í áfalli eins og að eignast 
langveikt barn, hvort sem stuðningurinn er frá heimaskóla barnsins eða 
frá skólaskrifstofu viðkomandi bæjarfélags. Skólar eru með 
viðbragðsáætlanir fyrir ýmis vandamál eða áföll sem koma upp, eins og 
dauðsfall eða þess háttar, en virðast ekki vera með áætlanir fyrir 
sjúkrakennslu barna.  

Til að geta veitt barninu og fjölskyldu þess þjónustu eins og 
sjúkrakennslu þarf að mati rannsakanda að vera miðlægt teymi í hverju 
bæjarfélagi sem stýrir kennslunni í samræmi við umsjónarkennara og 
skólastjórnendur hvers nemanda fyrir sig. Það eru töluverð áhrif sem 
veikindi hafa á skólagöngu langveikra barna og óttinn við höfnun og 
námsörðugleika leggst ofan á þann kvíða sem börnin geta haft vegna 
veikinda. Það er varla á þau og fjölskyldur þeirra bætandi, að þurfa að 
hafa áhyggjur af þeim sjálfsagða hlut að stunda nám á skólaskyldualdri 
og njóta þannig sömu réttinda og önnur heilbrigð börn.  

Upplifun og reynsla foreldranna í þessari rannsókn er sú að það hafi 
ekki verið forgangsmál hjá skólum barna þeirra að sinna sjúkrakennslu 
eða að koma kennsluefni til barnanna meðan á veikindum þeirra stóð. Í 
lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) er skýrt kveðið á um að heimaskóli 
barns sem á við langvinn veikindi að stríða skuli sinna sjúkrakennslu í 
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veikindum barns. Því er ljóst að skólarnir hafi ekki sinnt lögbundum 
skyldum sínum gagnvart þessum nemendum í veikindum þeirra. 
Í aðalnámskrá grunnskóla (2013) stendur: 

Á hverju skólastigi er stefnt að fjölbreyttum viðfangsefnum 
og starfsháttum til að koma til móts við mismunandi 
námsþarfir ólíkra einstaklinga og stuðla að alhliða þroska, 
velferð og menntun hvers og eins (bls.12).  

 
Hlutverk grunnskóla er því að stuðla að almennri menntun og skulu þeir 
leggja áherslu á að haga störfum sínum í samræmi við stöðu og þarfir 
nemenda. Í Aðalnámskránni (2013, bls. 13) segir einnig að nám og 
menntun eigi sér stað víðar en í skólum. Það á því að vera nokkuð ljóst 
hverjar reglurnar eru og ekki síður hver markmið skólans eru. 
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6. Lokaorð 
Þegar ég fór að huga að rannsóknarefni fyrir þetta lokaverkefni var mér 
strax hugsað til þessa hóps, langveikra barna. Þau hafa verið mér 
ofarlega í huga vegna tenginga minna við þau í fjölskyldunni. Ég hef 
lagt mig fram við að fylgjast með opinberum umfjöllunum um málefnið, 
en hún hefur ekki verið mikil.  

Með rannsókninni tókst að kanna þá þætti sem settir voru fram í 
markmiðum rannsóknarinnar að kanna reynslu foreldra af 
sjúkrakennslu, hver upplifun þeirra er af samskiptum við skólann og 
hvaða áhrif veikindin höfðu á nám og skólagöngu barnsins.  

Áður en ég fór að stað í þessa rannsókn var það mér efst í huga hver 
námsleg staða þeirra langveikra barna væri eftir langvarandi fjarveru úr 
skóla. Ég gerði mér ekki grein fyrir hversu mikil félagsleg áhrif 
fjarveran hafði á börnin og ekki heldur hversu mikið samskiptaleysi á 
sér stað á milli heimilis og skóla. En eins og kom fram í umfjöllun um 
samstarf heimilis og skóla er grundvallaratriði fyrir vellíðan barna í 
skóla, að samstarf heimilis og skóla sé reglulegt og gott.  

Kennarar og stjórnendur skóla gera sér jafnvel ekki grein fyrir því 
hversu einangraðir nemendur verða í svona langri fjarveru og eins og 
einn viðmælandi nefndi, þá er álagið mikið í skólastofunni og mögulega 
ekki á umsjónarkennara bætandi að sjá einnig um sjúkrakennslu heim til 
langveikra barna. En hver á þá að sjá um hana? Í því skólaumhverfi sem 
íslendingar búa við í dag, er takmarkaður tími sem fæst í þau hliðarverk 
sem kennarar þurfa oft á tíðum að sinna. Skóli án aðgreiningar gerir þær 
kröfur á kennara að þeir sinni öllum sínum nemendum með sama 
markmið. Skoða þarf einnig hvort sérkennarar geti ekki komið meira inn 
í málefni langveikra barna og létt þannig undir umsjónarkennara þeirra.  

En ábyrgð foreldra er ekki síðri. Þegar barn fæðist í þennan heim eru 
foreldrar þess að skuldbinda sig til að vernda það og veita því þá bestu 
umönnun sem þeim gefst kostur á. Í nútíma samfélagi eru oft báðir 
foreldrar útivinnandi og allir foreldrar í lífi barnsins ef 
fjölskylduaðstæður eru þannig. Skólaganga barna þykir sjálfsögð á 
Íslandi og gera foreldrar kröfu á að kennarar og annað starfsfólk 
skólanna sinni sínu verki vel og á ábyrgan hátt. En hvert er hlutverk 
foreldra? Eigum við sem erum foreldrar að varpa allri ábyrgð á kennara 
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og menntastofnanir barna okkar? Eins og fram kemur framar í þessari 
ritgerð eru fjölskyldur fjölbreyttur hópur og eru þær ólíkar að gerð. 
Þegar einstaklingur innan hennar veikist, breytist staða allra í 
fjölskyldunni og þá sérstaklega foreldra sem þurfa að snúa sér í frekara 
mæli að langveikum einstaklingnum. Eins og fram hefur komið er 
umhyggja og virðing það sem styður langveik börn í baráttu þeirra við 
veikindi. Með þeim hætti upplifa börnin þann skilning sem þarf til að 
þeim vegnist vel jafnt í námi sem og í lífinu almennt.  
Það má lesa úr orðum foreldra mikla reiði út í hvernig sjúkrakennslu 

og samskiptum var háttað í grunnskólum barnanna en á sama tíma 
þakklæti til þeirrar umönnunar sem börnin fengu á Barnaspítalanum og 
þá kennslu sem þau fengu þar. Það virðist vera svo að tengingin á milli 
heimilis og skóla spili stóran þátt í því að sjúkrakennsla fór ekki fram 
með þeim hætti sem skyldi. Einnig virðist tímaskortur eða 
þekkingarleysi kennara eða annars starfsfólks setja mark sitt á 
framkvæmdina þar sem kennarar komu aldrei heim til þeirra langveiku 
barna sem um ræðir. 

Á tímum heimsfaraldurs eins og nú er þegar þessi rannsókn er 
framkvæmd hefur reynt á menntayfirvöld að finna leiðir til að nýta 
tæknina til að halda nemendum eins mikið við nám eins og hægt er. 
Kennarar eru í auknum mæli að átta sig á þeim fjölmörgu leiðum sem 
hægt er að nýta til fjarkennslu. Um allan heim sitja nemendur, læknar, 
stjórnendur og aðrir og funda með rafrænum samskiptum. Það er 
mikilvægt að nýta þessar aðferðir áfram, þrátt fyrir bjartari tíma í 
heimsfaraldri og það þarf að gera kennurum það kleift.  Vonandi hefur 
þessi tími opnað dyr menntayfirvalda að þeim lausnum sem hægt er að 
nýta í auknu mæli við fjarkennslu og styðja þannig við betri þjónustu 
sjúkrakennslu.  
Það er greinilega víða pottur brotinn í skipulagninu sjúkrakennslu og 

þurfa menntamálayfirvöld að líta yfir farinn veg og skoða hvernig hægt 
er að gera betur fyrir langveik börn óháð þeim tíma sem þau eru veik 
eða alvarleika veikindanna. 

Að lokum klára ég ljóð Jóhannesar úr Kötlum, Barn, sem byrjað var 
á í upphafi ritgerðar. 
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En – mikla spurning, framtíð lífs og listar? 
Hver leysir best úr þér? 

Hver mótar svarið, satt og rétt og hiklaust? 
Hver sannar hvernig fer? 

Hver tryggir gull þitt, vinur vors og blóma, 
og verndar þennan glaða æskuljóma? 

 
                               Jóhannes úr Kötlum 
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Fylgiskjal 1 Kynningarbréf um rannsóknina 

“Hver er reynsla foreldra langveikra barna af sjúkrakennslu í 
grunnskólum?” 

 
Kynningarbréf þetta er sent til að kynna rannsókn sem undirrituð hyggst 
framkvæma meðal foreldra langveikra barna sem hafa vegna veikinda 
verið töluvert fjarverandi úr grunnskólum. Rannsóknin er lokaverkefni 
til MA-prófs við kennaradeild Háskólans á Akureyri í 
sérkennslufræðum. Leiðbeinandi og ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er 
Hermína Gunnþórsdóttir prófessor við Háskólann á Akureyri. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða reynslu foreldra af 
sjúkrakennslu barna þeirra meðan á veikindum stóð. Í rannsókninni 
verða notaðar eigindlegar aðferðir sem felast í viðtölum við foreldra og 
kennara. Viðtölin verða hljóðrituð orðrétt og síðan skráð í tölvu þar sem 
þau verða síðan greind. Öllum persónugreinanlegum gögnum, ef þau 
koma fram í viðtölum, verður eytt við ritun viðtalanna. Þegar úrvinnslu 
gagna er lokið verður þeim eytt. Það er von mín að foreldrar innan ykkar 
samtaka sjái sér fært að taka þátt, ef þeir hafa einhverja reynslu af 
sjúkrakennslu barna sinna.  Ég óska því eftir aðstoð ykkar við að koma 
upplýsingum um rannsóknina og þar með beiðni um þátttöku til foreldra 
í ykkar samtökum. Foreldrar sem hafa áhuga á þátttöku geta síðan sett 
sig beint í samband við mig (sjá upplýsingar hér að neðan).  

 
Með von um jákvæðar undirtektir og fyrirfram þökk,  
 
_______________________________ 
Margrét Kolbrún Jónsdóttir, meistaranemi 
S: 898-1138/ha150237@unak.is 

 
______________________________ 
Hermína Gunnþórsdóttir prófessor, ábyrgðarmaður 
rannsóknarinnar. S: 460-8000 
hermina@unak.is 
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Fylgiskjal 2 Upplýst samþykki  

 
Þér er boðið að taka þátt í rannsókn um reynslu foreldra langveikra barna 
á sjúkrakennslu. Þú ert ein(n) af fimm þáttakendum sem taka þátt í þessu 
verkefni. Þú ert beðin(n) að lesa vel meðfylgjandi upplýsingar, spyrja 
spurninga um rannsóknina ef einhverjar eru og undirrita ef þú samþykkir 
þátttöku í rannsókninni.  

Rannsóknin beinist að því að fá innsýn í reynslu foreldra langveikra 
barna sem hafa á einhverjum tíma verið fjarverandi frá grunnskóla í 
nokkurn tíma og þurft að þiggja sjúkrakennslu. Á Barnaspítala 
Hringsins er starfrækt skóladeild sem sinnir kennslu og öðru sem til 
fellur, á meðan barn dvelur á sjúkrahúsi. Ef barn getur ekki vegna 
veikinda stundað nám eftir að heim kemur, ber heimaskóla barnsins 
skylda að veita því sjúkrakennslu á heimili barns, eða þar sem bestu 
aðstæður eru hverju sinni.  

Ef þú samþykkir að taka þátt í rannsókninni verður þú beðin(n) um 
að svara nokkrum spurningum og segja frá þinni upplifun og viðhorfum 
í garð sjúkrakennslu. Um er að ræða eigindlegt viðtal. Þátttakendur í 
rannsókninni geta dregið sig til baka og hætt þátttöku hvenær sem er á 
meðan á rannsókninni stendur.  

Ef þú leyfir verða gögnin notuð við skrif MA-ritgerðar án nokkurra 
persónuauðkenna. Gögnin verða greind og nýtt af höfundi og nöfn 
þáttakenda verða ekki gefin upp, heldur notast við dulnefni ef þess þarf. 
Gögnin verða nýtt í MA verkefnið mitt og er vonast til að þau veiti góða 
innsýn í þá reynslu sem foreldrar búa yfir.  

Um nafnleynd er að ræða og er gengið út frá því að gögn séu ekki 
persónugreinanleg. Þar sem gögn eru ekki persónugreinaleg er ekki 
hægt að draga upplýsingar til baka eftir að ritgerðinni hefur verið skilað 
inn. Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Hermína Gunnþórsdóttir 
prófessor við Hug- og félagsvísindasvið Háskólans á Akureyri. Ef þú 
samþykkir þátttöku í þessari rannsókn munt þú fá eintak af þessu skjali.  
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_________________________________________________________ 
Samþykki 
Ég hef lesið upplýsingarnar hér fyrir ofan, spurt spurninga ef eitthvað 
hefur verið óljóst og þá fengið viðhlítandi svör. Ég samþykki að taka 
þátt í ofangreindri rannsókn.  

 
 

 
_________________________________________________________ 
Undirskrift þátttakanda (18 ára eða eldri)      
Dagsetning  

 
 

_________________________________________________________ 
Undirskrift rannsakanda                   
Dagsetning 
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Fylgiskjal 3 Viðtalsáætlun 

 
 
Viðmælendur mínir í þessari eigindlegu rannsókn eru foreldrar 
langveikra barna. Fimm einstaklingar eru áætlaðir í viðtöl á tímabilinu 
22. febrúar 2020 til og með 25. mars 2020. Í útskýringum mínum koma 
viðmælendur mínir ekki fram undir réttu nafni til að uppfylla 
persónuverndarskilyrði.  

 
Viðmælanda eitt kalla ég Sigrúnu. Sigrún er móðir 9 ára drengs sem í 
ritgerðinni verður kallaður Sigurður. Sigurður hefur verið með 
langvinnan sjúkdóm frá fæðingu. Hann gengur í almennan grunnskóla 
og er þar í 4. bekk.  
 
Viðmælanda tvö kalla ég Jónu en hún er móðir 14 ára stúlku sem í 
ritgerðinni verður kölluð Jóhanna. Jóhanna er í 8. bekk í grunnskóla.  
 
Viðmælanda þrjú kalla ég Hönnu. Hanna er móðir 18 ára stúlku sem í 
ritgerðinni verður kölluð Hafdís. Hafdís er í menntaskóla en gekk öll sín 
grunnskólaár í sama grunnskólanum.  
 
Viðmælanda fjögur kalla ég Áka sem er faðir 16 ára drengs sem kallaður 
verður Árni í ritgerðinni. Árni hefur nýlokið grunnskóla.  
 
Viðmælanda fimm kalla ég Aron. Aron er faðir 15 ára drengs sem verður 
kallaður Arnar í ritgerðinni. Arnar er á síðasta ári grunnskóla.  
 
Viðtölin verða tekin á heimili mínu og tekin upp bæði á síma og 
upptökutæki.  
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Fylgiskjal 4 Viðtalsrammi 
 

1. Hvað einkennir reynslu foreldra af sjúkrakennslu þess 
skóla sem barnið gengur í? 

a. Hver er reynsla þín af sjúkrakennslu barns þíns? 
b. Fór kennsla barnsins fram heima á meðan á veikindum 

stóð? 
i. Hver sá um þá kennslu? (kennarar, foreldrar eða 

aðrir) 
ii. Hvernig fór sú kennsla fram? (í gegnum 

fjarbúnað eða annað) 
c. Hvernig fór kennsla fram á spítalanum á meðan barnið 

lá þar inni? 
i. Hver sá um þá kennslu? 

ii. Hvernig fór sú kennsla fram? 
d. Var annað kennslufyrirkomulag á meðan á veikindum 

stóð? 
i. ef já – hvernig fór það fram? 

 
2. Hver er upplifun foreldra af samskiptum við skóla barnsins 

á meðan á veikindum stóð?  
a. Hver er upplifun þín af samskiptum við skólann á 

meðan á veikindum stóð? 
i. Ef samskipti voru til staðar: 

1. Við hvern innan skólans voru helstu 
samskiptin? 

2. Í hvaða formi voru samskiptin helst, þá t.d 
í gegnum tölvupóst eða síma?  

3. Fannst þér það hjálpa ykkur við nám 
barnsins að hafa þessi samskipti? 

4. Hver átti yfirleitt frumkvæði af 
samskiptum á milli heimilis og skóla? 

ii. Ef samskipti voru lítil sem engin: 
1. Telur þú að það hefði hjálpað við nám 

barnsins að hafa samskipti við einhvern 
innan skólans? 

2. Hvern hefðir þú viljað hafa frekari 
samskipti við? 
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b. Á hvaða tímapunkti var ykkur gerð grein fyrir réttindum 
barnsins á sjúkrakennslu? 
 

3. Hvaða áhrif höfðu veikindin á nám og skólagöngu 
barnsins? 

a. Fannst þér fjarvera úr skóla hafa áhrif á barnið? 
i. áhrif námslega 

ii. áhrif félagslega 
iii. áhrif tilfinningalega 

b. Hversu oft og þá hversu lengi telur þú að barnið hafi 
verið frá skóla? 

c. Hvernig hefur barninu gengið að byrja aftur að mæta í 
skólann eftir veikindin? 

i. Hvað gerði skólinn til að koma til móts við 
þarfir þess þegar barnið kom aftur í skólann? 

ii. Hvernig gekk með félagsleg tengsl og vináttu 
við skólafélaga eftir að barnið kom aftur? 

d. Hefur barnið framtíðaráform eftir lok grunnskóla? 
i. ef já – hver eru áformin? 

ii. ef nei – hvers vegna ekki? 
1. Heldur þú að veikindi barnsins muni 

hafa áhrif á þau áform?  
2. Hefði verið hægt að standa öðruvísi að 

kennslu á meðan á veikindum stóð? 
 

4. Er eitthvað sem þú vilt bæta við í lokin sem hefur ekki 
komið fram? 
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Fylgiskjal 5 Tímaáætlun 

 
Áætlað er að eigindleg viðtöl hefjist strax og rannsóknaráætlun fæst 
samþykkt og mun sú vinna taka um 3 vikur, þar sem ég hef hug á að 
afrita viðtölin strax eftir að hvert viðtal á sér stað, á meðan viðtalið er í 
sterku minni. Eftir þann tíma mun greining fara fram samhliða öflun 
fræðilegra gagna, en sú gagnaöflun er langt á veg komin nú þegar. 
Áætlað er að ritgerðin verði að mestu tilbúin til yfirlesturs um miðjan 
apríl og eigi síðar en 1. maí 2020.  

 


