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Ágrip 

Hraðinn í samfélaginu er mikill og til að ná að sinna sinna launavinnu og fjölskyldulífi eru 

margir foreldrar í kappi við tímann. Álag sem fylgir tímapressu, slæmri geðheilsu 

fjölskyldumeðlima, skilnaði foreldra og fjárhagserfiðleikum getur reynst börnum erfitt og 

haft áhrif á getu foreldranna til uppeldis og þar af leiðandi á geðtengslamyndun barna. 

Viðfangsefni þessarar rannsóknarritgerðar er að skoða það álag sem getur verið innan 

fjölskyldu- og skólaumhverfis barna á grunnskólaaldri. Beint er sjónum að skrifum og 

rannsóknum íslenskra og erlendra fræðimanna um þetta málefni. Leitast er við að svara 

spurningunni: Hvaða áhrif hafa álag og hraði í samfélaginu á tilfinningalíf barna á 

grunnskólaaldri? Niðurstöður gefa til kynna að álag og hraði í umhverfi barna geti haft áhrif á 

þann hátt að börn í þeim aðstæðum eru til að mynda líklegri en önnur til að þróa með sér 

streitu, þunglyndi og kvíða. Fram kemur að stytting vinnutíma sé einn þeirra þátta sem geti 

dregið úr álagi á börn. Til að bæta vellíðan barna í skóla þarf að huga að líðan kennara enda 

er fylgni á milli líðanar kennara í starfi og líðanar nemenda. Mikilvægt er að foreldrar og aðrir 

sem koma að uppeldi barna hafi góðan stuðning og aðstæður til að rækja hlutverk sitt sem 

best. 
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1 Inngangur  

Samfélag okkar hefur breyst töluvert frá því snemma á 20. öld. Áður fyrr var algengt að 

faðirinn væri fyrirvinna fjölskyldunnar, ynni langa vinnudaga og móðirin sæi um heimilið og 

börnin. Hjá fjölskyldum sem höfðu lítið milli handanna vann móðirin stundum úti, þá gjarnan 

við fiskvinnslu, iðnað og þjónustu, ásamt því að sjá alfarið um heimilið og börnin. Þessi staða 

gat skapað togstreitu innan heimilisins sem og í samfélaginu, þar sem margir voru á þeirri 

skoðun að atvinna giftra kvenna færi ekki saman við húsmóðurhlutverkið (Howe, 2012; 

Loftur Guttormsson, 2013).  

Við upphaf 20. aldar voru börn ekki eins mikið á stofnunum og tíðkast í dag. Árið 1908 

tóku gildi fræðslulög og urðu þá 10 – 14 ára börn á Íslandi skólaskyld. Fjölskyldan bar áfram 

ábyrgð á fræðslu yngri barnanna innan veggja heimilisins. Um 1974 varð viðvera barna á 

stofnunum nær því sem tíðkast í nútíma samfélagi þegar börn á aldrinum 7 – 16 ára urðu 

skólaskyld. Þá var ekki eins mikil þörf og í dag á vistunarúrræðum fyrir börn eftir að skóla 

lauk á daginn, þar sem atvinnuþátttaka kvenna um 1975 var 60% (Hagstofa Íslands, 2005; Jón 

Torfi Jónasson, 2013; Loftur Guttormsson, 2013). 

Nú í byrjun 21. aldar er mjög algengt að bæði konur og karlar séu útivinnandi. Foreldrar 

eru þar af leiðandi minna heima við og þurfa að reiða sig meira á dagmæður, leikskóla og 

frístund en áður. Með minni viðveru beggja foreldra inni á heimilinu, eykst tímapressa og 

álag hjá fjölskyldum og með því minnkar tími til samveru og samskipta innan fjölskyldna sem 

skiptir töluverðu máli fyrir þroska barna (Howe, 2012; Sigrún Júlíusdóttir, 2010). Álag í 

fjölskyldum getur skapast af ýmsum ástæðum. Það getur meðal annars komið til vegna 

erfiðrar vinnu, skilnaðar eða atvinnumissis. Mismunandi er hvernig eintaklingar og fjölskyldur 

takast á við álag. Sumir einstaklingar hafa mikla seiglu til að bera og ná að komast yfir 

álagstímabil án vandræða. Aðrir þrífast vel í stressandi umhverfi á meðan álag getur haft 

neikvæð áhrif á enn aðra (Boss, Bryant og Mancini, 2017). Þegar talsvert álag er á 

fjölskyldum og í skólum getur það haft áhrif á geðheilsu barna. Sem dæmi sýndi rannsókn á 

tilfinningavanda barna að 10 – 20% barna á heimsvísu glímdu við andleg veikindi (Kieling og 

félagar, 2011). Bor, Dean, Najman og Hayatbakhsh (2014) töldu meðal annars hægt að tengja 

þessa háu prósentu á tilfinningavanda barna við aukningu skilnaða, ágreining innan 

fjölskyldna, slæma geðheilsu foreldra og þrýsting innan skólaumhverfis. 

Tilfinningavandi er vandi sem beinist inn á við og getur til að mynda birst sem þunglyndi 

og kvíði. Það getur verið erfitt að sjá hvenær barn er að kljást við tilfinningavanda þar sem 

hann er ekki eins áberandi og hegðunarvandi. Þó hann sé ekki eins áberandi er mikilvægt að 

kennarar og foreldrar læri að þekkja birtingarmyndir þess að barn upplifi vanlíðan og að 
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unnið sé með vandann, enda getur tilfinningavandi haft veruleg áhrif á velgengni og líðan 

barna í skólanum og lífinu almennt (Cook og félagar, 2011). 

Meginmarkmið þessa verkefnis er að varpa ljósi á hver áhrif álags og hraða í samfélaginu 

geta verið á tilfinningalíf barna og verður athyglinni beint að fjölskyldu- og skólaumhverfi 

grunnskólabarna. Leitað verður svara við rannsóknarspurningunni: Hvaða áhrif hafa álag og 

hraði í samfélaginu á tilfinningalíf barna á grunnskólaaldri? Ritgerð þessi er 

rannsóknarritgerð sem byggð er á íslenskum og erlendum rannsóknum. Ritgerðin mun 

vonandi gagnast foreldrum og börnum þeirra sem og kennurum og öðrum sem starfa með 

börnum. Mikilvægt er að allir þeir sem eru í kringum börn séu meðvitaðir um áhrif þess álags 

sem þeir geta fundið fyrir dags daglega. Meðvitund um það eykur líkur á að hægt sé að 

sporna gegn því að álag í umhverfi barna valdi að streitu. 

Verkefnið skiptist í þrjá meginkafla. Í fyrsta kaflanum verður gerð grein fyrir 

lykilhugtökum verkefnisins sem eru streita (e. stress) og seigla (e. resilience). Kafað verður í 

tengslakenningu (e. attachment theory) John Bowlby og Mary Ainsworth auk 

vistfræðikenningu (e. ecologial theory) Urie Bronfenbrenner. Í öðrum kafla verða skoðaðir 

álagsþættir innan fjölskyldna og hvernig þeir geta haft áhrif á vellíðan barna. Þeir þættir 

beinast að atvinnu foreldra, geðheilsu fjölskyldumeðlima, skilnuðum og sambúðarslitum 

foreldra og að lokum fjárhagserfiðleikum fjölskyldna. Í þriðja og síðasta kaflanum verða 

álagsþættir sem geta verið innan skólaumhverfisins skoðaðir. Þar er sjónum beint að 

niðurstöðum rannsókna á líðan nemenda í skólum, hvernig áhrif þátttaka foreldra í námi 

barna hefur á hana og að lokum hvort líðan kennara hafi áhrif á nemendur þeirra. 
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2 Lykilhugtök og kenningar 

Umfjöllun í þessum kafla beinist að helstu lykilhugtökum og kenningum sem stuðst er við í 

ritgerðinni. Fyrst verða hugtökin streita og seigla skilgreind út frá skilgreiningum fræðimanna 

á þeim. Innan streituhugtaksins verður einnig fjallað um álag, þar sem langvarandi álag getur 

þróast út í streitu (Halldóra Jónsdóttir og Þórdís Úlfarsdóttir, e.d.-b). Skoðaðar verða 

afleiðingar streitu á líkamlega og andlega heilsu einstaklinga og einnig hvernig streita getur 

verið til góðs. Hugtakið streita var valið í þeim tilgangi að skýra og skilja betur hvernig streita 

foreldra getur haft áhrif á getu þeirra til uppeldis og þar af leiðandi áhrif á tengslamyndun 

barna. Einnig verður fjallað um hverjar forsendur seiglu séu og það sem einstaklingur þarf að 

búa yfir til að geta sýnt seiglu. Auk þess verður seigla skoðuð sem færniþáttur. Hugtakið 

seigla varð fyrir valinu til að varpa ljósi á að þrátt fyrir óörugg geðtengsl við foreldra sína, 

getur börnum með seiglu farnast vel með því að nýta aðra verndandi þætti í umhverfinu 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2016). Það sýnir hve umhverfið getur skipt miklu máli fyrir velferð 

barna. 

Að því loknu verður fjallað um tengslakenningu John Bowlby sem beinist að tengslum 

foreldra við börn á fyrsta æviskeiðinu og hvernig Mary Ainsworth þróaði kenninguna áfram. 

Tengslakenningin varð fyrir valinu í þeim tilgangi að varpa ljósi á hvernig tengslamyndun 

barna hefur áhrif á það hvernig þau ná að takast á við mótlæti í lífinu. Geðtengslin skipta 

máli fyrir það hvernig barn þroskast og vegnar í lífinu. Að lokum verður fjallað um 

vistfræðikenningu Urie Bronfenbrenner. Með því að skoða kenninguna fæst betri skilningur á 

beinum og óbeinum áhrifum umhverfis og samfélags á börn. Eins og með hugtakið seiglu, þá 

sýnir vistfræðikenningin fram á hvernig samspil barns við umhverfi þess stuðlar að þroska og 

velferð þess. 

2.1  Streita 

Dr. Hans Selye sem oft er kallaður faðir hugtaksins streita, vakti athygli á hugtakinu árið 1956 

þegar hann gaf út bókina The Stress of Life (Kristín Rósa Ármannsdóttir, Þóra Jenný 

Gunnarsdóttir og Helga Jónsdóttir, 2014). Samkvæmt íslenskri nútímamálsorðabók orsakast 

streita af andlegri og líkamlegri spennu sem getur komið vegna álags eða taugaspennu og 

þegar fólk er undir mikilli pressu eða þrýstingi getur það fundið fyrir álagi sem síðan getur 

haft skaðleg áhrif á líkamann og geðheilsu þess (Halldóra Jónsdóttir og Þórdís Úlfarsdóttir, 

e.d.-a-b). Hægt er að flokka álag í ytri og innri álagsvanda. Ytri álagsvandi er tengdur 

félagslegu og umhverfislegu raski, eins og að vera undir álagi í vinnu eða hafa 

fjárhagsáhyggjur. Innri álagsvandi getur verið vegna veikinda eða umönnunar einstaklings 

innan veggja heimilisins (Sigrún Harðardóttir, 2014). 
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Seaward (2018) bendir á að hugtakið streita sé notað til að lýsa þeim tilfinningum sem 

fólk finnur fyrir þegar það hefur verið lengi undir álagi í vinnu, heimilislífi eða vegna annarra 

þátta í lífi sínu. Þegar einstaklingar búa við streitu upplifa líkami og hugur að það sé ógn í 

umhverfinu og fara í varnarástand. Í austrænum fræðum hefur verið talað um að 

einstaklingur upplifi streitu þegar hann missir innri frið og á vesturlöndum er streitu lýst á þá 

leið að einstaklingar missi tilfinningalega stjórn. 

Selye (1976) skilgreindi streitu sem viðbrögð líkamans og sagði að menn og dýr sýni 

streituviðbrögð þegar þau koma í nýjar aðstæður sem þarf að aðlagast. Hann setti fram 

hugtakið streituvald (e. stressor) sem merkir það áreiti eða atvik sem veldur streitunni. Að 

vera sífellt í aðstæðum sem eru streituvaldandi getur orsakað streitu. Aðstæðurnar geta 

meðal annars verið ógnandi, ögrandi og krefjandi (Wheaton og Montazer, 2010). 

Langvarandi streita getur haft alvarlegar afleiðingar. Um leið og streitan er farin að hafa 

hamlandi áhrif og valda vanlíðan, er hún orðin neikvæð og getur verið óheilbrigð og 

sjúkdómsvaldandi. Hún getur meðal annars veikt ónæmiskerfið; valdið kransæðasjúkdómum, 

háum blóðþrýstingi, leitt til vitrænnar skerðingar með minnisvandamálum og 

einbeitingarskorti og valdið kvíða og þunglyndi (Kristín Rósa Ármannsdóttir og félagar, 2014; 

Ólafur Þór Ævarsson, 2016). Þó er streita ekki eingöngu slæm. Seyle (1976) fjallaði bæði um 

jákvæða streitu (e. eustress) og neikvæða streitu (e. distress). Jákvæð streita er heilbrigðari 

og getur verið ákveðinn drifkraftur fyrir einstaklinga til að takast á við ýmis verkefni. Streitan 

hefur mismunandi áhrif á einstaklinga. Streita sem er hamlandi fyrir eina manneskju þarf ekki 

endilega að vera það fyrir aðra. Ýmislegt hefur áhrif á það hversu vel fólk nær að takast á við 

streituna, má þar nefna erfðir, aldur, kyn og umhverfi. Til þess að streita verði ekki hamlandi 

er mikilvægt að einstaklingar finni hinn gullna meðalveg á milli neikvæðrar og jákvæðrar 

streitu. 

2.2 Seigla 

Einstaklingar eru ólíkir og takast mismunandi á við álag. Það sem er streituvaldur fyrir einn 

einstakling þarf ekki að vera það fyrir annan. Fólk hefur mismikil og ólík úrræði til að takast á 

við ákveðna streituvalda og ná sumir að sporna gegn streitu með seiglu sinni (Kristín Rósa 

Ármannsdóttir og félagar, 2014).  

Seigla er þegar einstaklingur sem hefur alist upp við erfiðar aðstæður nýtir sér verndandi 

og styðjandi þætti í umhverfinu sér til stuðnings og nær að vegna vel í lífinu. Tvennt þarf að 

vera til staðar til að hægt sé að ætla að einstaklingur búi yfir seiglu. Í fyrsta lagi hefur hann 

orðið fyrir áfalli eða búið við erfiðar aðstæður sem geta hindrað þroska hans eða leitt til 

vanlíðanar. Í öðru lagi gengur einstaklingi vel þrátt fyrir þær erfiðu aðstæður sem hann hefur 

þolað. Allir hafa það í sér að sýna seiglu og hægt er að efla hana og styrkja með tímanum. 
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Seigla hjá einstaklingnum er ekki alltaf eins og getur sveiflast upp og niður eftir aðstæðum 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2016). Börn sem hafa seiglu eru talin búa yfir félagshæfni og er 

líklegra að þau eigi auðveldara með að eiga samskipti við jafnaldra en börn sem ekki hafa 

seiglu. Þau geta sýnt fram á sjálfstæði og eru líklegri en börn sem hafa ekki seiglu til að vera 

skynsöm, gagnrýnin og lausnamiðuð sem hjálpar þeim að leysa vitsmunaleg- og félagsleg 

vandamál (Zolkoski og Bullock, 2012). Það er einnig hægt að líta á seiglu sem færniþátt. 

Morris (2012) skilgreindi seiglu sem færni sem hjálpar einstaklingi að takast á við hindranir 

án þess að þær hafi neikvæð áhrif á líf hans. Þeir sem búa yfir seiglu hafi þau lífsviðhorf að 

hægt sé að sigrast á þeim áskorunum sem lífið býður upp á. 

Hér hefur verið fjallað um hugtökin streita og seigla. Langvarandi streita getur skert 

ónæmiskerfið og þar með valdið sjúkdómum og einnig getur hún valdið minnisleysi, 

einbeitingarskorti, þunglyndi og kvíða. Hins vegar getur streita verið til góðs þegar hún virkar 

sem drifkraftur fyrir einstaklinga en um leið og hún er orðin hamlandi er hún neikvæð. Fólk 

er misnæmt fyrir streituvöldum í umhverfinu og tekst ólíkt á við streituna. Aldur, kyn og 

umhverfi fólks hefur meðal annars áhrif á hversu vel einstaklingar ná að takast á við 

streituvalda. Einstaklingar sem hafa alist upp við erfiðar aðstæður en ná samt sem áður að 

nýta sér verndandi þætti í umhverfinu og sporna gegn streitu, hafa seiglu til að bera. Það 

svipar til þess sem Bronfenbrenner (1979) sýndi fram á með vistfræðikenningu sinni, að 

samspil umhverfis og barns hefur áhrif á hvernig því vegnar í lífinu. Það hversu mikla seiglu 

foreldrar hafa og hve mikla streitu þeir búa við getur haft áhrif á uppeldisaðferðir þeirra og 

þar af leiðandi á tengslamyndun barna þeirra. 

2.3 Tengslakenning  

John Bowlby var breskur barnageðlæknir. Áhugi hans á að skoða mikilvægi tengslamyndunar 

barna og foreldra kviknaði eftir að hann hóf að rannsaka geðheilsu barna sem höfðu verið 

aðskilin frá fjölskyldum sínum í seinni heimsstyrjöldinni. Eftir að hafa skoðað 

aðskilnaðarkvíða barna nánar setti hann tengslakenninguna saman (Howe, 2011). Hann 

skoðaði tengsl barna við foreldra sína og þá sérstaklega tengsl ungbarna við mæður sínar og 

vildi hann meina að móðurást í gegnum barnæskuna skipti jafn miklu máli fyrir andlega 

heilsu barna og vítamín fyrir líkamlega heilsu. Bowlby taldi að barn sem nær ekki að mynda 

örugg tengsl við foreldri nái ekki að mynda innra öryggi sem veldur því að barnið elst upp við 

óöryggi, ótta og hætta er á að tilfinningalegur þroski þess eflist síður (Beckett og Taylor, 

2019; Bowlby, 1969). 

Bowlby (1969) taldi tengslamyndun barna þróast í gegnum fjögur stig fyrstu tvö æviárin. 

Fyrsta stig tengslamyndunar er forgeðtengslaskeið (e. preattachment phase) og er frá 

fæðingu til sex vikna aldurs. Barnið er náið foreldrum sínum og sýnir röddum og andlitum 
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einstaklinga áhuga. Það sýnir ekki merki um aðskilnaðarkvíða við að vera skilið eftir hjá 

ókunnugum. Annað stig er frá sex vikna til átta mánaða aldurs og kallast geðtengsl í mótun 

(e. attachment in the making). Á því stigi finnur barnið fyrir mestu öryggi í kringum foreldra 

sína; treystir þeim fremur en öðrum og sýnir þeim helst áhuga. Þetta traust byggist hins 

vegar á því að foreldrarnir sinni þörfum barnsins. Barnið byrjar einnig að sýna mismunandi 

einstaklingum ólíkan áhuga, en er þó vart um sig. Þriðja stig tengslamyndunar er stig skýrra 

tengsla (e. clear cut attachment phase) sem er frá átta mánaða til tveggja ára aldurs. Á því 

þroskatímabili er barnið byrjað að sýna aðskilnaðarkvíða þegar foreldri hverfur úr augsýn; 

það treystir foreldrum sínum best og vill aðallega vera með þeim. Á sama tíma er það að 

læra að vera sjálfstætt og vill sækja í sjálfstæði. Fjórða stig tengslamyndunar er myndun 

gagnkvæms sambands (e. formation of a reciprocal relationship) sem er frá tveggja ára aldri. 

Á því tímabili er barnið farið að sýna fram á aukið öryggi þegar foreldri er ekki nálægt. 

Vitsmunaþroski þess hefur aukist og það er farið að skilja betur hvernig tíminn líður og að 

foreldrið komi aftur þó það fari úr augsýn (Beckett og Taylor, 2019; Bowlby, 1969; Lightfoot, 

Cole og Cole, 2013). 

Mary Ainsworth þróaði og rannsakaði áfram tengslakenningu Bowlby. Hún flokkaði niður 

geðtengslin í fjórar gerðir. Fyrst eru það örugg geðtengsl (e. secure attachment) og síðan eru 

óöruggu geðtengslin flokkuð í þrjár gerðir sem eru forðunar geðtengsl (e. avoidant 

attachment), kvíðin geðtengsl (e. resistant attachment) og óskipulögð geðtengsl (e. 

disorganized attachment) (Howe, 2011).  

Örugg geðtengsl eru talin myndast þegar barn á í stöðugum tilfinningalegum samskiptum 

við foreldri sitt. Barn upplifir skilning, tengingu og vernd þegar það treystir foreldri sínu fyrir 

tilfinningum sínum. Til að mynda örugg geðtengsl þarf foreldri til dæmis að veita barni sínu 

vernd, hugga það þegar þörf er á og vera opið fyrir því að sjá ástæðuna á bakvið hegðun 

barnsins (Siegel og Hartzell, 2014). Ung börn með örugg geðtengsl eru ánægð að leika sér og 

skoða umhverfið á meðan þau eru meðvituð um að foreldri er nálægt. Það veitir þeim öryggi 

að vita að foreldrið sé til staðar og þau treysta því að foreldrið sé stöðugt móttækilegt. 

Barnið getur treyst því að það fái ástúð frá foreldri sínu og ef foreldrið fer úr augsýn fer 

barnið í uppnám en er fljótt að jafna sig þegar það kemur til baka (Lightfoot og félagar, 

2013). 

Á grunnskólaaldri þróast sjálfsmynd barna frekar og byrja þau að velta fyrir sér eigin 

sjálfsmynd og félagslegri stöðu sinni. Á þessum tíma sækjast þau eftir auknu sjálfstæði frá 

foreldrum sínum og tengsl við vinina verða sterkari og mikilvægari. Börn sem hafa örugg 

geðtengsl við foreldra sína ná almennt betur að takast á við stressandi aðstæður en börn 

sem ekki hafa slík tengsl. Þau fara síður í vörn og kunna betur að ná tökum á tilfinningum 

sínum í félagslega erfiðum eða streituvaldandi aðstæðum. Þar sem þau eru með góðan 
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tilfinningaþroska er líklegra að þeim gangi vel í félagslegum samskiptum, séu vinsæl af 

jafnöldrum sínum og þar af leiðandi með meira sjálfstraust en börn með óöruggari tengsl 

(Howe, 2011; Lightfoot og félagar, 2013).  

Þegar ungt barn upplifir að foreldri þess er ekki til staðar til að sinna þörfum þess og 

veitir því litla ástúð er það líklegra til að þróa með sér forðunar geðtengsl. Barn með 

forðunar geðtengsl forðast nánd og tilfinningalega tengingu við foreldri sitt. Það sækir síður 

eftir huggun frá foreldri sínu þar sem það er vant því að upplifa höfnun þegar það sýnir merki 

um vanlíðan. Barnið fer ekki í uppnám þegar foreldri fer úr augsýn og sýnir aukið sjálfstæði í 

að skoða umhverfið sitt. Á grunnskólaaldri á það til að fara í vörn í samskiptum við jafnaldra 

sína og er síður tilbúið að hleypa fólki að sér vegna áhyggja af því að vera ekki talið nógu gott 

og upplifa félagslega höfnun. Það vill fá samþykki og hrós frá kennurum, foreldrum og 

jafnöldrum ásamt því að leggja sig fram við að ná árangri í skóla eða tómstundum til þess að 

fá viðurkenningu frá öðrum (Howe, 2011; Lightfoot og félagar, 2013; Siegel og Hartzell, 

2014). 

Ungt barn sem þróað hefur með sér kvíðin geðtengsl á að líkindum foreldri sem getur 

verið óáreiðanlegt og sýnir óregluleg viðbrögð við tilfinningum barns síns. Barn með kvíðin 

geðtengsl á það til að ýkja tilfinningar sínar og þarfir til að fá athygli frá foreldri sínu. Barnið 

heldur sig nálægt foreldrinu í stað þess að skoða umhverfið í kringum sig. Þegar foreldrið fer 

úr augsýn fer barnið í uppnám og nær ekki að róa sig þegar það kemur til baka. Þessi hegðun 

er algeng þegar álag á sér stað hjá fjölskyldum eins og skilnaðir og þegar foreldri getur ekki 

verið til staðar tilfinningalega. Þá fer barnið að trúa því að það sé ekki nógu áhugavert til að 

fá góða athygli, sjálfsmyndin verður lág og því finnst það lítils virði (Howe, 2011; Lightfoot og 

félagar, 2013). Á grunnskólaaldri einbeitir barnið sér minna að náminu en meira að 

félagslífinu. Félagslega er einstaklingurinn fyndinn, hress og líður vel með að vera 

miðpunktur athyglinnar enda líður barni best í óþvinguðu umhverfi en síður þar sem agi er 

mikill. Eins félagslega virk og þau geta verið þá eiga kvíðin börn ekki alltaf auðvelt félagslega. 

Sumir jafnaldrar þeirra eiga erfitt með hvað þau sveiflast mikið upp og niður í ýktum 

tilfinningum sínum. Þau eru líkleg til að verða þolendur eineltis og líður oft eins og engum líki 

vel við eða skilji þau (Howe, 2011). 

Ungt barn með óskipulögð geðtengsl sækir síður í foreldri sitt og sýnir merki um ótta, 

depurð og þunglyndi. Algengt er að barn með óskipulögð geðtengsl eigi foreldri sem beitir 

það ofbeldi og sýni vanrækslu. Barnið finnur því ekki fyrir öryggi í kringum foreldra sína og 

líður eins og það sé ekki elskað, er einmana, hrætt og óöruggt í kringum fólk. Hins vegar 

getur barnið farið að sýna betri tengsl við foreldri sitt þegar streita í kringum það minnkar, en 

þau tengsl geta fljótt breyst þegar streita eykst á nýjan leik. Þegar komið er í grunnskóla 

sækir barnið lítið í félagsskap jafnaldra sinna eða kennara. Barnið er óöruggt í kringum fólk 
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sem leiðir af sér að það forðast samskipti í þeim tilgangi að verja sig fyrir mögulegri vanlíðan. 

Barn sem hefur verið beitt ofbeldi getur verið árásagjarnt við jafnaldra sína og barn sem 

hefur verið vanrækt heldur sig gjarnan frá jafnöldrum. Kennarar geta hjálpað barni sem er í 

þessari stöðu með því að vera sú fullorðna manneskja sem er til staðar í lífi þess og það getur 

treyst. Ef börnin ná að mynda traust til kennara síns gengur þeim betur í skólanum og sækja 

meira eftir félagsskap jafnaldra sinna (Howe, 2011). 

Hér hefur verið fjallað um tengslakenningu Bowlby og hvernig Ainsworth þróaði 

kenninguna áfram. Tengslakenningin er mikilvæg til að skilja hvernig tengsl barna og foreldra 

geta mótast. Það að barn hafi sterk og góð frumtengsl skiptir miklu máli fyrir öryggiskennd 

þess einnig að það geti veitt öðrum traust og hversu góð tengsl barnið nær að mynda við 

aðra í framtíðinni (Sigrún Júlíusdóttir, 2010). Geðtengsl barns og foreldris geta verið misjöfn 

eftir því um hvaða foreldri er að ræða, barn getur til að mynda verið með örugg geðtengsl við 

annað foreldrið en kvíðin geðtengsl við hitt. Einnig geta geðtengsl barna breyst með 

tímanum, ef samband barns og foreldris breytist þá breytast geðtengsl barnsins samfara því. 

Það sem getur haft áhrif á samband foreldris og barns eru til dæmis þeir álagsþættir sem eru 

í umhverfi þeirra á hverjum tíma og hvernig þeir hafa áhrif á uppeldið. Hvort sem um örugg 

eða óörugg geðtengsl foreldris og barns er að ræða er mikilvægt að barnið öðlist örugg 

geðtengsl við aðra fullorðna einstaklinga í nærumhverfi þess. Það að barnið upplifi öryggi og 

skilning til að mynda frá ættingja eða kennara getur eflt seiglu þess seinna meir og þar með 

styrkist það í að takast á við mótlæti í lífinu (Siegel og Hartzell, 2014).  

2.4 Vistfræðikenning 

Urie Bronfenbrenner (1979) mótaði vistfræðikenninguna, en í henni líkir hann samspili barns 

og umhverfis við babúsku eða rússneska dúkku þar sem barnið er innsti kjarninn. 

Vistfræðikerfinu er skipt í nokkur lög sem eru: Nærkerfi (e. microsystem), millikerfi (e. 

mesosystem), stofnanakerfi (e. exosystem), lýðkerfi (e. macrosystem) og lífkerfi (e. 

chronosystem). Mynd 1 sýnir fram á hvernig vistfræðikerfin spila saman. 
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Mynd 1. Vistfræðilíkan Urie Bronfenbrenner 

 

Eins og myndin sýnir er nærkerfið nánasta umhverfi barnsins og innan þess eru til að mynda 

foreldrar, heimili, skólaumhverfi, tómstundir og vinir. Samskipti í nærumhverfinu skipta 

miklu máli og hafa hvað mest áhrif á hvernig barnið þróast og þroskast. Þegar barnið hefur 

gott stuðningskerfi og sterka tengslamyndun við sína nánustu stuðlar það að auknum þroska 

barnsins. Millikerfinu svipar til nærkerfisins og nær til þeirra gagnkvæmu áhrifa sem aðilar 

innan nærkerfisins hafa á hvert annað og barnið. Þessi gagnkvæmu áhrif geta meðal annars 

verið samskipti á milli foreldra og skóla. Eins og þegar foreldrar hafa regluleg samskipti við 

kennara um velgengni og vellíðan barnsins og öfugt. Ef góð samskipti eru á milli þessara 

nærkerfa getur það haft jákvæð áhrif á þroska barnsins en ef samskiptin eru ekki góð geta 

áhrifin orðið neikvæð (Bronfenbrenner, 1979; Howe, 2012). 

Eins og mynd 1 sýnir er stofnanakerfið með stærra félagslegt umhverfi og eru nærkerfið 

og millikerfið hluti af því. Þó barnið sjálft sé ekki innan stofnanakerfisins, hefur kerfið óbein 

áhrif á það. Þetta getur verið vinnustaður foreldra, vinir foreldra, fjölmiðlar og 

félagsþjónusta. Dæmi um áhrif þessa kerfis er þegar foreldri vinnur mikið og hefur lítinn 

frítíma. Vinnan hefur bein áhrif á foreldrið og þar með óbein áhrif á barnið sem fær minni 
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tíma með foreldri sínu. Lýðkerfið er ysta kerfið og nær utan um hin kerfin. Innan þess eru til 

dæmis lög og reglur, pólitískt og efnahagsleg kerfi, trúarbrögð og hugmyndafræði 

samfélagsins. Það sem gerist innan lýðkerfis hefur áhrif á hin kerfin og þar með óbein áhrif á 

barnið. Í lokin kemur lífkerfið sem gengur þvert á hin kerfin. Innan þess er til að mynda 

tíminn sjálfur og hvernig breytingar sem verða í umhverfi barns hafa áhrif á þroska þess. 

Þessar breytingar geta bæði verið innri og ytri breytingar. Innri breytingar geta verið 

breytingar sem verða hjá barni vegna þroska þess og ytri breytingar geta verið í umhverfi 

barns, til að mynda skilnaður foreldra (Bronfenbrenner, 1979; Bronfenbrenner, 1994; Howe, 

2012). 

Vistfræðikenning Bronfenbrenner er mikilvæg til að skilja með beinum eða óbeinum 

hætti samspil barns og umhverfisins. Umfjöllunin hér á undan sýnir meðal annars að gott 

getur verið að nýta sér vistfræðilíkan Bronfenbrenners til að skilja betur hvernig hin 

mismunandi kerfi hafa áhrif á börn. Eins og áhrif vinnustaðar foreldra, samskipti foreldra og 

kennara, auk mikilvægi þess að allt samfélagið standi saman um að huga að velferð barna. Í 

næsta kafla verður einn hluti kerfisins skoðaður betur, en það er nærkerfið og fjallað verður 

um þá álagsþætti sem geta verið hjá fjölskyldum. 
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3 Fjölskyldan 

Að eignast barn er ein mikilvægasta lífsreynsla fólks og veitir það flestum gleði og hamingju. 

Barneignir hafa mikil áhrif á fólk og fylgja þeim nýjar skuldbindingar og gjarnan raskanir á 

daglegu lífi. Grundvallarþörf barna er að finna fyrir ást og umhyggju frá foreldri sínu og eru 

góð frumtengsl barna forsenda hæfni þeirra í að ná að mynda góð og náin tengsl við aðra 

einstaklinga síðar á lífsleiðinni (Sigrún Júlíusdóttir, 2010).  

Mikið álag í lífi foreldra getur haft áhrif á hæfni þeirra til að sinna uppeldi barna sinna. 

Álagið getur til að mynda tengst vinnu, heilsu og skilnaði. Börn eru næm á tilfinningar 

foreldra sinna og er því mikilvægt fyrir líðan barna og félagslega velgengni þeirra að foreldrar 

eigi góð samskipti og samstarf sín á milli (Sigrún Harðardóttir, 2014). 

Í þessum kafla verða nokkrir álagsþættir sem fjölskyldur búa við skoðaðir nánar og 

hvernig þeir hafa áhrif á vellíðan barna. Fjallað verður um efnið í fjórum undirköflum en þeir 

eru: Atvinna foreldra, geðheilsa fjölskyldumeðlima, skilnaðir og sambúðarslit og 

fjárhagserfiðleikar. 

3.1 Atvinna foreldra 

Í nútíma vestrænu samfélagi er orðið algengara en áður að konur stundi háskólanám (Howe, 

2012). Samkvæmt Hagstofu Íslands (2019) útskrifuðust fleiri konur en karlar úr háskólanámi 

árið 2015/2016. Konur sem útskrifuðust á þessum tíma voru tæp 66% en karlmenn rúmlega 

34%. Þegar bornar voru saman brautskráningar á háskólastigi eftir aldri og kyni kom í ljós að 

árið 2018 voru tæplega 53% kvenna á aldrinum 25 – 64 ára með háskólamenntun, en aðeins 

rúmlega 35% karla á sama aldri. 

Howe (2012) bendir á að útivinnandi konur lýsi almennt meiri vellíðan en þær sem eru 

heimavinnandi og sérstaklega þær sem eru bæði útivinnandi og með börn á heimilinu. Það 

að kona sé í gefandi vinnu og nái jafnvægi á milli atvinnu sinnar og fjölskyldulífs getur eflt 

heilsu hennar, sjálfstraust og geðheilsu. Rannsókn Berger (2013) styður við þessar 

niðurstöður. Hún bendir á að í Þýskalandi séu mæður í fullri launaðri vinnu almennt 

hamingjusamari en mæður sem kjósa fremur að vera heima með börnin, eru atvinnulausar 

eða í hlutastarfi. Þetta samræmist þó ekki niðurstöðum eigindlegrar rannsóknar sem Andrea 

Hjálmsdóttir og Marta Einarsdóttir (2019) gerðu hér á landi. Þær skoðuðu hvort 

fjölskyldufólk upplifi streitu við samræmingu fjölskyldu og atvinnulífs og hvort munur sé á 

reynslu kvenna og karla. Í rannsókninni kom fram að konur upplifa álag tengt heimili og 

börnum frekar en karlar. Þessa niðurstöðu sögðu þær samræmast óútgefinni 

meistararannsókn Hildar Friðriksdóttur sem þær vitnuðu í og sögðu hana sýna fram á að 

konur upplifi frekar streitu, sérstaklega við samræmingu atvinnu og heimilislífs. Þetta bendir 
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til þess að þótt atvinnuþátttaka geti gefið konum mikið og bætt líðan þeirra þá fylgir henni 

einnig aukin streita og erfitt getur reynst að finna jafnvægi milli vinnu og þess að sinna 

þörfum fjölskyldunnar. 

Tíminn líður hratt og getur reynst fólki erfitt að koma öllu því í verk sem það þarf eða vill 

gera. Félagslegar aðstæður veita einstaklingum ólík skilyrði og talsverður tími fer í launaða 

vinnu (Sigrún Júlíusdóttir, 2010). Til þess að foreldrar geti rekið heimili, haft ágætis lífstíl og 

boðið börnum sínum upp á ýmis tækifæri þarf það að vera í launaðri vinnu. Dagleg 

tímapressa er því algeng hjá fjölskyldufólki og líður einstaklingum oft eins og fleiri 

klukkustundir vanti í sólarhringinn. Rannsókn Andreu Hjálmsdóttur og Mörta Einarsdóttur 

(2019) benti til þess að karlar hafi yfirleitt betri stjórn á tíma sínum utan vinnu en konur. Auk 

þess sem gerð er meiri krafa á tíma kvenna, fer oft talsverður tími þeirra í útréttingar; að 

skutlast á milli staða og sinna ýmsum hlutum fyrir fjölskylduna. 

Hrafnhildur Gunnarsdóttir, Petzold og Povlsen (2013) gerðu rannsókn meðal 5949 

foreldra barna á aldrinum 2 – 17 ára frá Danmörku, Finnlandi, Noregi og Svíþjóð. Gagnaöflun 

var gerð meðal foreldra sem voru aðal umönnunaraðilar barnanna. Foreldrarnir mátu sjálfir 

hvort þeirra væri aðal umönnunaraðilinn og var það í 84% tilfella móðirin. Markmið 

rannsóknarinnar var að meta algengi þess að foreldrar á Norðurlöndunum upplifi tímapressu 

og að skoða það kynjamisrétti sem getur verið til staðar. Í dag verja konur meiri tíma í 

launaða vinnu en áður og karlar eyða meiri tíma í heimilisstörf. Konur og karlar á 

Norðurlöndunum verja að jafnaði jafn miklum tíma í launaða vinnu nema í Finnlandi, en þar í 

landi eru það konurnar sem almennt verja meiri tíma í launaða vinnu. Höfundar draga þá 

ályktun að þótt kynjamismunurinn hafi minnkað og jafnréttið í heiminum sé með því mesta á 

Norðurlöndunum, fer tími mæðra almennt meira en feðra í umönnun barna í þessum 

löndum. Þessi ályktun höfunda er í samræmi við niðurstöður Andreu Hjálmsdóttur og Mörtu 

Einarsdóttur (2019) sem greint er frá hér á undan; að mæður finna almennt meira fyrir 

streitu en feður. Það bendir til þess að streita mæðra aukist þegar gerð er meiri krafa á tíma 

þeirra við umönnun barna og heimilis samhliða því að þær sinna starfsferli sínum. 

Dagleg tímapressa yfir langt tímabil getur valdið streitu og þunglyndi hjá foreldrum og 

þar af leiðandi haft neikvæð áhrif á samskipti þeirra við barn sitt. Jákvæð samskipti foreldra 

og barna eru mikilvæg fyrir hegðun þeirra síðarnefndu og geðheilsu (Hrafnhildur 

Gunnarsdóttir og félagar, 2013). Í rannsókn Watkins, Pittman og Walsh (2013) kom fram að 

foreldrar sem voru undir miklu álagi í vinnu áttu erfitt með að samræma fjölskyldulífið og 

vinnuna. Auk þess sýndu þeir merki um vanlíðan sem hafði áhrif á samskipti þeirra við 

barnið. Er það í samræmi við það sem Abidin (1995) segir í bók sinni Parenting stress index 

að streita foreldra hefur áhrif á samskipti þeirra við börn sín og þar af leiðandi líðan 

barnanna. 
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Til þess að ná að samræma betur vinnu og fjölskyldulíf myndu margir foreldrar kjósa að 

geta haft vinnutíma sinn sveigjanlegan. Sum störf bjóða hins vegar ekki upp á þennan valkost 

eins og til dæmis kennsla og hjúkrun. Að sinna starfi með sveigjanlegan vinnutíma getur 

hentað fjölskyldufólki vel. Foreldrar geta þá gjarnan stýrt vinnutíma sínum og ná að sinna 

þörfum fjölskyldunnar betur og verja meiri tíma með henni. Hins vegar er þessi sveigjanleiki 

ekki eingöngu góður og getur orðið streituvaldandi. Sumum einstaklingum reynist erfitt að 

finna mörkin á milli heimilislífs og atvinnu. Þeir eru líklegri en einstaklingar sem hafa fastan 

vinnutíma, til að taka vinnuna með sér heim sem síðan bitnar á tímanum með börnunum; 

enda er fólk almennt tilbúnara að leyfa vinnunni að hafa áhrif á heimilislífið en heimilislífið á 

vinnuna (Andrea Hjálmsdóttir og Marta Einarsdóttir, 2019). Velta má fyrir sér hvort stytting 

vinnuvikunnar geti hentað fjölskyldufólki betur en sveigjanlegur vinnutími. 

Viðmælendur í fyrrnefndri rannsókn Andreu Hjálmsdóttur og Mörtu Einarsdóttur (2019) 

nefndu að stytting vinnuvikunnar minnkaði álag, samviskubit og stress hjá foreldrum og þeir 

hefðu minni áhyggjur en áður af því hvort þeir næðu að samræma vinnu og heimili. Þessu 

svipar til þess sem kom fram í rannsókn Hrafnhildar Gunnarsdóttur og félaga (2013) þar sem 

mæður yngri barna voru líklegar til að finna fyrir talsverðri tímapressu á daginn. Það að vinna 

37 tíma á viku minnkaði líkur á að foreldrarnir upplifðu streitu við að samræma vinnu og 

fjölskyldulíf. Hjá foreldrum sem unnu meira en 40 tíma á viku jókst tilfinningin fyrir að vera 

undir stöðugri tímapressu og streitan samfara því. Því meiri tíma sem foreldrar vörðu í 

vinnuna því minni tími var eftir fyrir börnin. Aðeins annar tónn var í meistararannsókn 

Ragnheiðar Eyjólfsdóttur (2013) en samkvæmt henni finnst útivinnandi fólki á Íslandi að það 

eigi ekki í vandræðum með að samræma fjölskyldulíf og atvinnu og nái að halda góðu 

jafnvægi á milli þess, en samt sem áður myndi það vilja stytta vinnuvikuna, lækka 

starfshlutfall eða geta sleppt yfirvinnu. Áhugavert er að sjá að rannsókn hennar skarast á við 

aðrar rannsóknir fræðimanna sem hér hefur verið fjallað um. Þar sem fleiri rannsóknir sýndu 

fram á að almennt geti verið erfitt fyrir fjölskyldur að samræma atvinnu og fjölskyldulíf, má 

draga þá ályktun að svo sé í mörgum tilfellum. Hins vegar er mikilvægt að ganga ekki að því 

vísu og setja allar fjölskyldur undir sama hatt. Einstaklingar eru jú ólíkir, hafa ólíkan bakgrunn 

og búa við mismunandi kjör. 

Hér hefur verið rætt um samræmingu atvinnu og fjölskyldulífs. Það getur reynst 

foreldrum erfitt að ná að sinna erindum dagsins, vinnu, þörfum fjölskyldumeðlima og eiga 

tíma með börnum sínum. Það getur valdið því að foreldrum og þá sérstaklega mæðrum líði 

eins og þær hafi ekki stjórn á tíma sínum og fari að upplifa streitu sem getur til lengdar haft 

neikvæð áhrif á geðheilsu þeirra. Það að vera með sveigjanlegan vinnutíma er ekki endilega 

rétta lausnin, því fólk á það til að taka vinnuna með sér heim. Álykta má að stytting 

vinnuvikunnar geti gefið foreldrum aukinn tíma til að verja með fjölskyldunni og styrkt 
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tengslin við börnin án þess að það bitni á vinnunni eða vinnan á fjölskyldunni og þar með sé 

spornað gegn því að geðheilsa foreldra versni. 

3.2 Geðheilsa fjölskyldumeðlima 

Börn hafa þörf fyrir að finna fyrir öryggi, ást og umhyggju. Ef þessum þörfum er ekki mætt 

getur það haft áhrif á tengslamyndun þeirra. Einn af áhrifaþáttum á líðan barna er líðan 

foreldra, en sú líðan tengist oft getu foreldra til að tryggja að þörfum barna þeirra sé mætt. 

Það er því mikilvægt að efla nærumhverfi barna með fræðslu og stuðningi við foreldra. Með 

því er hægt að auka möguleika barna á hamingjusamri og öruggri barnæsku (Steinunn 

Bergmann, 2018). 

Börn sem alast upp hjá foreldrum sem glíma við þunglyndi eru líklegri en þau sem alast 

ekki upp við þær aðstæður til að þróa með sér þunglyndi sjálf. Ef til vill tengist það að 

einhverju leyti erfðum en einnig hvernig samskipti þunglyndra foreldra eru við börnin. Þar 

sem þunglyndar mæður hafa tilhneigingu til að sýna börnum sínum lítil viðbrögð eru börn 

þeirra líklegri en önnur börn til að hafa óörugg geðtengsl sem verður til þess að þau eru 

líklegri til að þróa með sér ósjálfstæði (Bee og Boyd, 2007). Auknar líkur eru á að foreldrar 

sem glíma við kvíðaraskanir ofverndi börnin sín. Það eykur líkur á að börn þeirra þrói með sér 

kvíða þar sem þau læra ekki af foreldrum sínum viðeigandi aðferðir til að takast á við erfiðar 

aðstæður sem upp geta komið upp í daglegu lífi (Huberty, 2012). 

Þó að líkurnar á þunglyndi barna aukist þegar foreldrar glíma við þann sjúkdóm þá verða 

ekki öll börn þunglyndra foreldra þunglynd. Um 60% barna þunglyndra foreldra sýna engin 

merki um þunglyndi eða aðra geðræna kvilla. Það að barn verði þunglynt tengist einnig 

öðrum streituvöldum í umhverfi þess og hvernig streituvaldarnir vinna saman. Því fleiri sem 

streituvaldarnir eru í umhverfi barns, til dæmis slæm geðheilsa foreldra, skilnaður eða 

atvinnumissir foreldra, aukast líkur á að barnið þrói með sér þunglyndi (Bee og Boyd, 2007). 

Mikilvægt er að kenna börnum foreldra sem eru andlega veikir að nota skilvirk bjargráð til að 

fyrirbyggja það að börnin þrói með sér andleg veikindi. Compas, Langrock, Keller, Merchant 

og Copeland (2002) bentu á að þau börn sem nýta sér bjargráð sem fela í sér samþykki á 

andlegum veikindum foreldra sinna og sýna viðleitni til að takast á við þau veikindi á 

jákvæðan hátt séu síður kvíðin og þunglynd en þau sem hafi ekki slík bjargráð. 

3.3 Skilnaðir og sambúðarslit 

Eins skemmtilegt og gefandi það er að vera foreldri þá fylgja því margar áskoranir. 

Rannsóknir hafa sýnt að ánægja í samböndum minnkar eftir að pör eignast börn og eykst 

ekki aftur fyrr en börnin eru flutt að heiman (Howe, 2012). Þessi niðurstaða styður við það 

sem Sigrún Júlíusdóttir (2010) greinir frá í bók sinni Velferð barna, gildismat og ábyrgð 
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samfélags. Hún bendir á að nýlegar rannsóknir sýni að rúmlega helmingur para telji að 

ánægjan í sambandinu sé lakari eftir fæðingu frumburðarins. Howe (2012) taldi að lakari 

ánægja í sambandi gæti tengst þreytu og álagi sem fylgir því að vera uppalandi og sjá um 

heimili samfara því að vera í vinnu. Einnig aukast líkur á að pör lendi frekar í ágreiningi vegna 

verkaskiptingar á heimilinu og einstaklingum finnist þeir ekki vera metnir til fulls af maka 

sínum. Foreldrum getur jafnvel liðið eins og vinnan sé athvarf frá heimilinu, þar sem þeir fá 

frið frá börnunum, makanum og skyldum heimilisins og í sumum tilfellum er eina leiðin sem 

foreldar sjá hjónaskilnaður eða sambúðarslit. 

Samkvæmt bráðabirgðatölum frá Hagstofu Íslands (2010) um giftingar, sambúðir og 

skilnaði fólks árið 2009, var fólk töluvert yngra þegar það hóf sambúð en þegar það gifti sig. 

Meðalaldur karla við upphaf sambúðar var tæp 30 ár og rúm 27 ár hjá konum. Meðalaldur 

karla við giftingu var tæp 35 ár og tæplega 32 ár hjá konum. Almennt varir sambúð styttra en 

hjónaband. Árið 2009 slitnaði sambúð fólks sem varað hafði í þrjú ár eða styttra í tæplega 

52% tilvika, en rétt tæplega 13% hjónabanda. Hjá Hagstofu Íslands (2010) kemur fram að í 

langflestum tilvikum sé fólk búið að vera í óvígðri sambúð áður en það gengur í hjónaband. 

Áhugavert er að sjá hversu mikill munur er á lengd hjónabands og sambúðar. Ætla má að 

þessi munur sé vegna þess að fólk er almennt eldra þegar það giftir sig og er oftast búið að 

vera í sambúð með maka sínum í einhvern tíma og veit því frekar hvað það er að fara út í. 

Niðurstöður frá Hagstofu Íslands (2012) sýna að á árunum 2009 – 2011 hafi flest börn verið 

um ársgömul þegar foreldrar slitu sambúð, en flestir skilnaðir urðu þegar börn voru 10 ára. 

Þessi aldursmunur barna við sambúðarslit og skilnað foreldra getur verið vegna þess að 

íslenskir foreldrar eignast oft börn áður en þeir gifta sig. Samkvæmt Hagstofu Íslands (2020) 

eru fleiri börn fædd af ógiftum mæðrum en giftum og þar með eru börn hjóna almennt eldri 

þegar skilnaður verður. 

Áður en skilnaður á sér stað hefur oft verið talsverð spenna á heimilum. Eins mikilvægt 

og það er að foreldrar haldi ágreiningi sínum frá börnunum er undantekning ef þeir finna 

ekki fyrir honum. Þótt foreldrar reyni að halda ágreiningnum leyndum skynja börnin hann og 

vita oftast meira en foreldrarnir gera sér grein fyrir. Þegar börn verða vör við ágreining 

foreldra sinna getur það valdið óöryggi hjá þeim og auknar líkur eru á að það óöryggið birtist 

sem hegðunarvandi (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2013; Watkins og félagar, 

2013). 

Börn eru ólík og eru viðbrögð barna við sambandsslitum foreldra sinna oftast 

einstaklingsbundin (Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2013). Aldur barna við 

sambandsslit skiptir einnig máli um það hvernig þau ná að vinna með það áfall sem þau 

verða fyrir. Börn sem eru á milli 5 og 10 ára þegar foreldrar þeirra skilja eru líklegri til að sýna 

aukinn tilfinninga- og hegðunarvanda. Eldri börn eru líklegri til að verða reið foreldrum sínum 
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og geta átt í erfiðleikum með samskipti við jafnaldra sína. Þegar skilnaður á sér stað hjá 

foreldrum barna á aldrinum 11 og 15 ára eru auknar líkur á að hann hafi áhrif á námsárangur 

barnanna (Howe, 2012). Þunglyndi, kvíði, árásargirni og samskiptaerfiðleikar finnast hjá 20% 

skilnaðarbarna. Hjá börnum sem hafa ekki upplifað skilnað foreldra sinna er þessi tala mun 

lægri eða 10%. Skilnaðarbörn eru því líklegri en börn foreldra sem eru í sambúð til að finna 

fyrir þunglyndi og kvíða og einnig glíma þau frekar við námsörðugleika sem og félagslega 

erfiðleika (Howe, 2012). Þessu ber saman við rannsókn Sigrúnar Júlíusdóttur og Sólveigar 

Sigurðardóttur (2013) en þær segja kvíða og sorg algengustu bráðaviðbrögð barna við skilnað 

eða sambúðarslit foreldranna. Oft fylgir ótti um hvað verður um þau í kjölfar breytinganna og 

börnin finna gjarnan til vanmáttar, óöryggis og einbeitingarskorts. Auk þess fara sum börn að 

hegða sér eins og þau séu yngri, til dæmis með því að tala smábarnalega eða byrja að pissa 

undir. Þegar börn á grunnskólaaldri fara að haga sér eins og lítil börn, tengist það oft óöryggi 

og þörf þeirra fyrir aukna umhyggju. Það getur reynst gott fyrir börn að halda góðum 

tengslum við aðra fjölskyldumeðlimi og vini þegar þau eru að ganga í gegnum skilnað 

foreldra sinna. Það getur aukið öryggiskennd barnsins og hjálpað því að minnka þá streitu 

sem það finnur fyrir vegna skilnaðarins (Lightfoot og félagar, 2013). Þetta samræmist því sem 

kom fram um tengslakenninguna í kafla 2.3, að mikilvægt er fyrir barn að mynda sterk 

geðtengsl við aðra fullorðna einstaklinga í nærumhverfi sínu og það eflir þar af leiðandi seiglu 

þess (Siegel og Hartzell, 2014). 

Í nútíma samfélagi er viðurkenndara en áður að slíta sambandi við maka ef fólk kýs svo. 

Sambandsslit foreldra þurfa ekki að hafa slæmar afleiðingar. Oft getur verið heilbrigðara fyrir 

foreldra að skilja en búa saman, sérstaklega ef sambandið veldur streitu í fjölskyldunni. Mörg 

börn eflast og þroskast eftir skilnað foreldra sinna og eru tilbúnari að taka að sér meiri 

ábyrgð, sýna meira sjálfstraust og samúð. Þetta á sérstaklega við þegar foreldrar ná að halda 

ágreiningi af sambandsslitunum frá börnunum. Mikilvægt er að börnin finni ekki fyrir 

streitunni á milli foreldranna og að báðir foreldrar séu tilbúnir að hugsa og gera það sem 

börnunum er fyrir bestu (Howe, 2012). Santrock (2016) telur að þegar spenna er á heimilinu 

vegna óhamingju í sambandi foreldra hafi það mikil áhrif á líðan barna og ef líðan þeirra 

batnar við skilnað foreldra, sé skilnaður hagstæð lausn fyrir meðlimi fjölskyldunnar. Hins 

vegar er skilnaður ekki besta lausnin þegar streituvaldandi þættir aukast við skilnaðinn sem 

og ágreiningur ekki aðeins á milli foreldranna sjálfra heldur einnig á milli foreldra, barns og 

systkina. Það bendir til þess að þegar skilnaður dregur úr spennu heimafyrir og bætir líðan, 

getur verið betra fyrir fjölskylduna og börnin að foreldrar skilji í stað þess að búa 

óhamingjusamir saman. 

Hér hefur verið fjallað um skilnaði og sambandsslit og áhrif þeirra á fjölskyldur. Það gefur 

auga leið að sambandsslit foreldra hafa áhrif á alla einstaklinga innan kjarnafjölskyldunnar. 
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Foreldrar ganga í gegnum erfiðan tíma og breytingarnar geta haft áhrif á líðan þeirra og getu 

til uppeldis. Skilnaður og sambandsslit foreldra geta aukið álag og vanlíðan barna en einnig 

getur þetta verið jákvæð þróun fyrir fjölskylduna og mögulega dregið úr streitunni sem barn 

upplifir heima fyrir ef foreldrar áttu erfitt samband. Hins vegar hefur skilnaður oftast áhrif á 

fjárhag beggja aðila sem eitt og sér getur valdið talsverðri streitu (Howe, 2012). 

3.1 Fjárhagserfiðleikar 

Að hafa fjárhagsáhyggjur til lengdar veldur töluverðu álagi í lífi fólks. Þær fjölskyldur sem 

glíma við fjárhagserfiðleika eru líklegar til að takast á við erfiðar félagslegar og sálrænar 

áskoranir. Þegar fjárhagur er orðinn það bágur að fjölskylda telst undir fátæktarmörkum eru 

auknar líkur á líkamlegum og sálrænum áhrifum á heilsu barna auk áhrifa á vitsmunaþroska 

þeirra. Rannsókn Lightfoot og félaga (2013) sýndi fram á að þegar foreldrar búa við 

fjárhagslegar áskoranir aukast líkur á að þeir beiti ströngum aðferðum í uppeldinu. Mögulega 

er hægt að tengja það við streituna sem fylgir fjárhagsáhyggjunum. Glenn, Mitcheson og 

Coleman (2010) bentu á að það valdi streitu hjá foreldrum að þurfa að spara til heimilisins; 

að geta ekki keypt nauðsynjahluti fyrir fjölskylduna eins og fatnað, lyf og næringarríkan mat, 

auki einnig líkur á þunglyndi, hegðunarvanda og áfengisneyslu. Út frá tengslakenningunni 

sem fjallað var um í kafla 2.3, má álykta að geðtengsl barna verði óörugg þegar þunglyndi 

foreldra þeirra og áfengisneysla eykst og að þau sæki síður í jafnaldra sína, kennara og fólk 

almennt. 

Samkvæmt rannsókn Lareau (2002), sem Howe (2012) vitnar til í bók sinni Marriages & 

families in the 21st century, hafa foreldrar í lágri samfélagslegri stöðu lagt áherslu á að veita 

börnum sínum mikla ást og öryggi og talið að þegar þessir þættir væru til staðar ættu börnin 

eftir að dafna vel. Foreldrarnir sýndu börnum sínum meiri aga og ætluðust frekar til að þau 

hlýddu fyrirmælum sínum án mótmæla, en foreldrar sem hærra voru settir. Vegna fjárskorts 

stunduðu börn þessara foreldra ekki miklar tómstundir sem leiddi til þess að börnin tóku 

frekar þátt í fjölskylduviðburðum og höfðu meiri tíma til að leika sér með jafnöldrum sínum. 

Þar sem þau höfðu meiri frítíma en börn úr millistétt mynduðu þau sterkari tengingu við 

nærsamfélag sitt. Draga má þá ályktun að streitan sem fylgir fjárhagsáhyggjum til lengri tíma, 

auki áhyggjur foreldra sem þar af leiðandi hefur áhrif á líðan þeirra og framkomu við barnið. 

Þar sem þessir foreldrarnir geta ekki veitt börnum sínum jafn mikinn aðgang að tómstundum 

og foreldrar í millistétt gefst meiri tími til samveru fjölskyldunnar. Mögulega getur aukinn 

samverutími fjölskyldna vegið upp á móti þeim áhrifum sem fjáhagsáhyggjur foreldra hafa á 

börnin.  

Þegar foreldrar hafa áhyggjur af fjárhag sínum, finna fyrir streitu eða glíma við ýmsa 

sjúkdóma getur það komið fram í tilfinninga- og hegðunarvanda barna þeirra. Það er mikill 
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samfélagslegur auður að hafa hamingjusama og heilbrigða borgara sem ná að vegna vel í 

lífinu (Howe, 2012). Mikilvægt er að huga að líðan og þörfum fjölskyldna og taka tillit til 

þeirra aðstæðna sem þær búa við og efla bjargir þeirra. Með því eykst seigla fjölskyldna sem 

eflir þær í að takast á við erfiðar aðstæður (Sigrún Harðardóttir, 2014). Nærkerfið getur ekki 

eitt og sér hlúð að velferð barna og fjölskyldna. Það skiptir því miklu máli að stofnana- og 

lýðkerfi samfélagsins séu einnig til staðar fyrir foreldra og styðji við þau, til dæmis með því að 

kjarasamningar veiti launþegum kost á að stytta vinnuvikuna, sem hefur áhrif á samverutíma 

barna og fjölskyldna (Howe, 2012). 

Í þessum kafla voru skoðaðir þeir álagsþættir sem geta verið innan fjölskyldna. Börn eru 

næm á tilfinningar foreldra sinna og finna fyrir því ef þeim líður illa, eru undir álagi eða veikir. 

Barn sem býr við streituvaldandi aðstæður er líklegra til að upplifa vanlíðan og hafa slakari 

geðheilsu en barn sem elst ekki upp við þær aðstæður. Einnig getur streita haft áhrif á 

hegðun barna, sum börn sýna aukna hvatvísi, einbeitingarerfiðleika eða eiga erfitt með 

tilfinningastjórn (Brown og Patton, 2017). Brown og Patton (2017) bentu á að þeir nemendur 

sem kennarar tala um að séu erfiðir í kennslu séu líklega þeir nemendur sem einnig upplifa 

streitu og líður illa. Því er nauðsynlegt að hafa gott samstarf meðal foreldra, kennara og 

annars fagfólks og getur það skipt miklu máli varðandi þroska og velferð barna, skólaárangur 

og aðlögun þeirra að samfélaginu (Sigrún Júlíusdóttir, 2010). 
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4 Skólaumhverfið 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2011) eru heilbrigði og velferð meðal grunnþátta 

menntunar en þeir byggjast á andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan. Allt skólastarf þarf 

að vinna að því að efla heilbrigði og stuðla markvisst að velferð og vellíðan barna enda eyða 

þau stórum hluta dagsins innan skólaumhverfisins. Skólar þurfa að huga að þroska og 

heilbrigði frá mörgum hliðum eins og sjálfsmynd, hreyfingu, næringu, hvíld, andlegri vellíðan, 

heilbrigðum samskiptum, öryggi, hreinlæti, kynheilbrigði og tilfinningalífi. 

Að finna fyrir streitu vegna vinnuálags í skóla getur haft áhrif á líkamlega og andlega 

heilsu nemenda. Nemendur sem eru undir slíku álagi finna gjarnan fyrir höfuðverkjum, 

kviðverkjum og bakverkjum, en einnig geta þeir upplifað spennu, kvíða og depurð. Það sem 

getur aukið vellíðan nemenda í skólanum og unnið gegn streituáhrifunum er til að mynda 

góður bekkjarandi. Kennarar, bekkjarfélagar og foreldrar geta haft bein eða óbein áhrif á 

hvernig nemandinn upplifir kröfur skólans (Currie og félagar, 2012).  

Umfjöllun í þessum kafla beinist að líðan nemenda í skólaumhverfinu. Skoðað verður 

hvað rannsóknir á líðan nemenda í skólum gefa til kynna um efnið, hvernig þátttaka foreldra 

tengist námsframvindu og hvernig líðan kennara í skólum hefur áhrif á nemendur þeirra. 

4.1 Rannsóknir á líðan nemenda í skóla  

Árið 2012 kom út alþjóðleg rannsókn á vegum Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar WHO 

(Health behaviours in school-aged children - HBSC) sem unnin var upp úr gögnum frá árinu 

2009/2010. Þar áttu börn að svara hversu miklu álagi þau finndu fyrir vegna vinnu í 

skólaumhverfinu. Á Íslandi töldu 25% 11 ára stúlkna og 30% 11 ára drengja að þau finndu 

fyrir álagi vegna vinnu í skóla. Til samanburðar svöruðu 23% stúlkna og 30% drengja á sama 

aldri í Finnlandi að þau finndu fyrir álagi en hins vegar þá fundu 6% stúlkna og 9% drengja í 

Svíþjóð fyrir álagi. Hjá 13 ára börnum svöruðu 49% stúlkna og 46% drengja á Íslandi að þau 

finndu fyrir vinnuálagi í skóla, í Finnlandi voru það 46% stúlkna og 44% drengja en í Svíþjóð 

19% stúlkna og 14% drengja (Currie og félagar, 2012). Áhugavert er að sjá að niðurstöður hjá 

finnskum og íslenskum börnum fylgjast að og að í Svíþjóð finna börn fyrir mun minna 

vinnuálagi. 

Einar B. Þorsteinsson og Ársæll Arnarsson (2018) endurtóku sömu alþjóðlegu 

rannsóknina sem vitnað er í hér á undan og er hún partur af verkefni HBSC og nefnist Heilsa 

og lífskjör skólanema á Íslandi. Grunnskólanemendur í 8. – 10. bekk svöruðu spurningum 

varðandi líðan sína í skólanum, sjá töflu 1 – 3 sem unnar eru upp úr rannsókn þeirra Einars og 

Áræls. Tafla 1 sýnir að þó meirihluta nemenda líði nokkuð vel í skólanum, líður um það bil 8 – 

14% nemenda í 8. – 10. bekk ekki nógu vel. 
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Tafla 1. Líðan nemenda í skólanum 

 6. bekkur 8. bekkur 10. bekkur 

Mjög vel 43,2% 37,2% 38,2% 

Þokkalega 48% 50,8% 48,3% 

Ekki vel 6,1% 8,2% 9,3% 

Alls ekki vel 2,7% 3,9% 4,2% 

 

Í sömu rannsókn svöruðu nemendur spurningum um álag í skólanum. Eins og sjá má á töflu 2 

segjast 10 – 24% barna í 8. – 10. bekk finna fyrir miklu álagi og eykst álagið með aldrinum. 

Má það teljast vera talsvert hátt hlutfall þegar nær fjórðungur 14 – 16 ára barna upplifa sig 

undir miklu álagi í skólaumhverfinu (Einar B. Þorsteinsson og Ársæll Arnarsson, 2018). 

 

Tafla 2. Álag nemenda í skólanum 

 6. bekkur 8. bekkur 10. bekkur 

Ekkert 16,5% 8,3% 5,3% 

Lítið 45,1% 36,4% 24,2% 

Nokkuð 28,9% 39,8% 46,9% 

Mikið 9,5% 15,4% 23,6% 

 

Nemendur svöruðu einnig spurningum um hversu mikla depurð þeir hafa fundið fyrir 

seinustu sex mánuði. Eins og sjá má á töflu 3 þá finnur töluvert hátt hlutfall nemenda 

eitthvað fyrir depurð og þeir sem finna sjaldan eða aldrei fyrir depurð eru í minnihluta. Einnig 

finnur talsvert hlutfall eða 10 – 12% nemenda í 6. – 10. bekk fyrir depurð oftar en einu sinni í 

viku (Einar B. Þorsteinsson og Ársæll Arnarsson, 2018).  
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Tafla 3. Depurð barna 

 

Af þessu má sjá að nemendur í grunnskóla finna fyrir talsverðu álagi innan skólans. 

Meirihluta nemenda líður almennt vel í skólanum en samt sem áður líður hluta nemenda 

ekki nógu vel. Þó marga aðra áhrifaþætti sé að finna í skólaumhverfinu má velta fyrir sér 

hvort depurð og vanlíðan nemenda sé vegna álags. Í þessum kafla verður skoðað hvað getur 

valdið álagi og vanlíðan nemenda. 

4.2 Þátttaka foreldra 

Aðalnámskrá grunnskóla (2011) hvetur til samstarfs heimila og skóla en þar er tekið fram að 

góð líðan barna og farsæll námsárangur byggist meðal annars á því að foreldrar veiti börnum 

sínum stuðning í gegnum skólagöngu sína og hugi að hagsmunum þeirra. Rogers, Theule, 

Ryan, Adams og Keating (2009) telja að heimilið og skólinn séu þau nærumhverfi sem hafa 

mest áhrif á þróun barna. Þátttaka foreldra í námi barna sinna hefur verið tengd því hvernig 

börnum gengur í skóla. Þeim gengur almennt betur námslega og hafa jákvæðara hugarfar 

gagnvart skólanum þegar foreldrar eru virkir þátttakendur. 

Rogers og félagar (2009) benda einnig á að þátttaka foreldra geti verið neikvæð. Þetta á 

við þegar foreldrar notast við skipanir, refsingar og þvinganir þegar þeir aðstoða börnin við 

heimanámið. Þá upplifa börnin þrýsting frá foreldrum sínum sem getur haft neikvæð áhrif á 

námsárangur þeirra. Brown og Patton (2017) telja að þessi þrýstingur foreldra geti einnig 

látið börnum líða eins og þau þurfi að vera fullkomin í skóla, tómstundum og öðru sem þau 

taka að sér. Ef þeim gengur ekki eins vel og þau vilja upplifa börn að þau hafi brugðist 

foreldrum sínum sem veldur vanlíðan hjá þeim. Það skiptir því máli hvernig foreldrar hvetja 

börnin áfram í námi og hvernig þau tala við börnin sín þegar þeir aðstoða þau við heimanám. 

Þegar foreldrar veita börnum sínum stuðning eykur það sjálfsöryggi og frumkvæði barna og 

þar af leiðandi árangur þeirra (Rogers og félagar, 2009). 

Í tímariti Heimilis og skóla vísar Björn Rúnar Egilsson (2016) í erindi Steingerðar 

Kristjánsdóttur sem hún flutti á foreldradegi Heimilis og skóla árið 2015. Þar kom meðal 

annars fram að íslenskir foreldrar hafa mikinn metnað fyrir íþrótta- og tómstundastarfi barna 

Depurð 6. bekkur 8. bekkur 10. bekkur 

Hér um bil daglega 6,4% 7,3% 9,1% 

Oftar en einu sinni í viku 10,2% 9,3% 12,4% 

Um það bil vikulega 14,3% 13,2% 17,6% 

Um það bil mánaðarlega 25,6% 25,2% 26% 

Sjaldan eða aldrei 43,4% 45,1% 34,8% 
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sinna. Hún segir að það sé þunn lína á milli þess að hvetja börn áfram á þeirra eigin 

forsendum og að þau séu knúin áfram vegna metnaðs foreldra. Foreldrar eiga það til að vilja 

koma börnum sínum í keppnisíþróttir svo ungum að þau hafa ekki mikinn skilning á því hvað 

keppnisíþrótt sé. Börnin eiga að standa sig vel í íþróttinni og mega helst ekki hætta í henni. 

Hún nefndi að í Svíþjóð séu sum börn farin að sýna merki kulnunar (e. burnout), því er 

mikilvægt að átta sig á hvenær álagið er orðið of mikið. 

Að stunda tómstundir er mjög gott fyrir börn, þær eru þroskandi og hafa jákvæð áhrif á 

líkamlega og andlega heilsu þeirra. Gott er að foreldrar sýni tómstundum barna sinna áhuga 

og metnað og styðji þau á heilbrigðan hátt án þess að setja óþarflega mikinn þrýsting á 

börnin (Björn Rúnar Egilsson, 2016). Þetta svipar til þess sem kom fram hjá Brown og Patton 

(2017) að börn í dag séu oft með þétta dagskrá yfir daginn, fyrir utan skóla, frístund og 

heimanám. Þau stundi eina eða fleiri tómstundir sem leiðir til þess að þau hafa lítinn tíma í 

frjálsan leik við vini sína. Þegar barn upplifir að það sé stöðugt að taka þátt í skipulagðri 

dagskrá og fái lítinn frítíma getur það valdið streitu. Það verður andlega og líkamlega þreytt, 

sem getur þróast út í kvíða, þunglyndi og svefnörðugleika. 

Frjáls tími með vinum er mikilvægur. Þar geta börnin slakað á, sleppt áhyggjum sínum og 

einnig eflt félagsþroska (Brown og Patton, 2017). Í meistararitgerð Díönu Erlingsdóttur 

(2014) kom meðal annars fram að foreldrar telja að skóladagur barna sé lengri núna en þegar 

þeir sjálfir voru yngri og að börn iðki fleiri tómstundir. Börn eyða stórum hluta dagsins í 

skólanum, eftir það fara þau í frístund, stunda íþróttir eða aðrar tómstundir og sinna 

heimanámi. Með öllu þessu getur vinnavika barna orðið lengri en hjá fullorðnu fólki. Þá eru 

börnin komin í svipaða stöðu og sumir fullorðnir einstaklingar þar sem nær allur tími þeirra 

er skipulagður og lítill tími eftir til að njóta frítímans. 

Gerð var rannsókn á 110 börnum í 5. bekk og 121 barni í 6. bekk úr fjórum grunnskólum í 

Kanada. Þar kom í ljós að börn upplifðu að mæður veittu þeim meiri hvatningu við námið en 

feður settu meiri þrýsting á þau. Einnig kom í ljós að virk þátttaka mæðra í heimanámi og 

tilfinningalegur stuðningur eykur líkur á betri námsárangri barna. Börn sýndu einnig betri 

námsárangur þegar feður tóku virkan þátt í námi þeirra en hins vegar varð námsárangurinn 

slakari þegar feður sýndu námi þeirra áhuga og þrýstu jafnframt á þau um að skara fram úr í 

skólanum (Rogers og félagar, 2009).  

4.2.1 Heimanám 

Ein af daglegum skyldum sem tengjast uppeldi grunnskólabarna er heimanám. Mikilvægt er 

að börn sinni heimanámi og standi sig vel í skóla. Oft er heimanámið lítið hjá yngri 

grunnskólabörnunum, þegar tími er nægur getur heimanámið verið góð samverustund 

foreldris og barns en þegar tíminn á heimilinu er naumur getur heimanámið orðið að kvöð 
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fyrir foreldra og börn sem síðan getur skapað togstreitu þeirra á milli (Andrea Hjálmsdóttir 

og Marta Einarsdóttir, 2019). Kohn (2006) telur að heimanám geti verið börnum erfitt og þau 

eigi erfitt með að sinna því þegar þau eru sjálf uppgefin eftir sinn vinnudag og verða þá 

frekar leið og pirruð. Þetta geti reynst sérstaklega erfitt fyrir yngri börn grunnskólans. Í fyrsta 

bekk eru þau enn að venjast nýrri rútínu, að fylgjast með í tímum og að taka inn allar nýju 

upplýsingarnar sem skólinn veitir þeim dags daglega.  

Viðmælendur Díönu Erlingsdóttur (2014) sögðu að þeir leyfðu börnum sínum ekki að 

fara út að leika eftir kvöldmat. Þegar vinnudagur barna er langur gefst lítill tími fyrir frjálsan 

tíma með vinum. Einnig töldu viðmælendur að heimanám barna geti valdið streitu og álagi 

og samskipti foreldra og barna orðið neikvæðari. Þetta svipar til þess sem fram kom hjá Kohn 

(2006), að það getur verið áskorun fyrir foreldra að sinna heimanámi barna sinna. Þegar 

foreldrar finna fyrir miklum þrýstingi frá skólanum finna börnin fyrir þessum þrýstingi og 

álagi sem er á foreldrunum. 

Af þessu má álykta að þrátt fyrir að heimanám barna sé mikilvægt fyrir námsframvindu 

þeirra þarf að passa að heimanámið verði ekki mikil kvöð fyrir börn og foreldra og valdi þar 

með streitu. Hægt er að gera það með því að hafa nám til að mynda einstaklingsbundið. 

Sigurður Arnar Sigurðsson (2011) bendir á í grein sinni í tímariti Heimilis og skóla að almennt 

séu foreldrar og kennarar sammála um mikilvægi heimanáms fyrir námsárangur nemenda en 

að heimanámið þurfi að vera fjölbreytt og einstaklingsbundið. Auk þess er mikilvægt að taka 

mið af mismunandi aðstæðum heimila og muna að börn eiga rétt á frítíma. 

4.2.2 Samskipti foreldra og kennara 

Nanna Kristín Christiansen (2011) nefnir í bók sinni Skóli og skólaforeldrar að hugarfar 

kennara og foreldra skipti máli fyrir góð samskipti. Báðir aðilar þurfa að hafa áhuga á að 

vinna saman að velferð barnanna og hafa skilning á markmiði samstarfsins. Hún bendir á 

mikilvægi þess að kennarar leggi sig fram við að hlusta og skilja þær áhyggjur sem foreldrið 

hefur af námsárangri barns síns og að kennarinn vinni að því með foreldrinu að finna lausnir 

sem allir eru sáttir við. Hún tekur því fram að ágreiningur milli foreldra og kennara geti orðið 

það erfiður að skólastjórnendur þurfi að taka þau samskipti að sér.  

E. M. Skaalvik og S. Skaalvik (2009) töldu að almennt vera til góðs að foreldrar séu í 

miklum samskiptum við kennara barna sinna. Þegar samskipti eru neikvæð og foreldrar með 

þrýsting og kröfur á kennarana getur það ýtt undir talsverða streitu hjá þeim síðarnefndu. 

Kennarar geta upplifað það sem vantraust og að foreldrar séu að gagnrýna störf þeirra. 

Neikvæð samskipti geta reynst sérstaklega erfið þeim kennurum sem finna fyrir streitu í 

starfi. Í kjölfarið getur kvíði þeirra aukist og sú tilfinning að þeir séu ekki að standa sig. 
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4.3 Líðan kennara 

Skólaumhverfið er einn af þeim stöðum þar sem börn eyða mestum tíma fyrir utan heimili 

sitt. Hvernig þau upplifa skólaumhverfið skiptir töluverðu máli fyrir vellíðan og velgengni í 

skólanum. Mikil streita innan skólaumhverfisins getur haft skaðleg áhrif á þróun og velgengni 

nemandans í skólanum, alveg eins og jákvætt og stuðningsríkt skólaumhverfi hefur 

uppbyggjandi áhrif á hann. Kennarar spila stórt hlutverk í að byggja upp jákvætt og 

uppbyggjandi skólaumhverfi í hverjum bekk. Hins vegar finna margir kennarar fyrir streitu í 

starfi og eiga þar með erfitt með að mynda náin tengsl við nemendur sína og skortir stuðning 

og getu til að skapa jákvætt námsumhverfi (Oberle og Schonert-Reichl, 2016). Streitu 

kennara er hægt að tengja við talsvert vinnuálag, hegðunarvanda nemenda, 

samskiptaerfiðleika við foreldra, ágreining við samstarfsfólk og skort á stuðningi frá 

skólastjórnendum. Það sem getur hjálpað kennurum sem finna fyrir streitu eru til að mynda 

lausnamiðuð hugsun, félags- og tilfinningalegur stuðningur frá samstarfsmönnum, góð 

samvinna við foreldra og breyttir kennsluhættir. Margir kennarar geta nýtt sér þessa þætti til 

að takast á við þá streitu sem fylgir starfinu (E. M. Skaalvik og S. Skaalvik, 2009). 

Oberle og Schonert-Reichl (2016) gerðu rannsókn þar sem markmiðið var að skoða 

tengsl á milli þess þegar kennari upplifir streitu í starfi sínu og þegar nemendur finna fyrir 

streitu. Í úrtakinu voru 406 nemendur í 4. og 7. bekk og umsjónakennarar þeirra. Í 

rannsókninni var streituhórmónið kortisól mælt þrisvar sinnum á dag hjá nemerndum. Fram 

kom að streita kennara hafði áhrif á líðan og streitu nemenda og rannsakendur gátu tengt 

hærra streituhormón nemenda við kennara sem fundu fyrir mikilli streitu. Einkenni streitu 

hjá kennurunum voru til að mynda að vera andlega uppgefnir, fjarlægir nemendum sínum, 

neikvætt hugarfar gagnvart nemendum sínum, pirringur, tortryggni og minni árangur í starfi. 

Þessar niðurstöður benda til þess að líðan nemenda í skóla fylgi líðan kennara. 

Currie og félagar (2012) sögðu jákvæðan skólaanda með stuðningsríkum og 

umhyggjusömum kennurum sýna fram á betri námsárangur og vellíðan barna. Til þess að ná 

góðum skólaanda þurfa kennarar að vera reiðubúnir til að mæta þörfum nemenda sinna, 

veita þeim uppbyggjandi endurgjöf, gera ekki lítið úr mistökum nemenda og sýna 

áhugamálum og hæfileikum þeirra áhuga og efla þá. Þessu svipar til þess sem kemur fram í 

Aðalnámskrá grunnskóla (2011) að skólinn eigi að taka mið af þörfum allra barna og 

ungmenna á einstaklingsbundinn hátt. Það eiga allir að fá tækifæri til að nýta styrkleika sína 

enda er það undirstaða jákvæðrar sjálfsmyndar barna. Starfsmenn skólans þurfa að vinna í 

sameiningu að því að styðja jákvæðan skólabrag og bæta námsárangur og vellíðan. 

Í þessum kafla hafa þeir álagsþættir sem geta verið í skólaumhverfi barna verið skoðaðir. 

Í umhverfi barna getur verið þó nokkuð álag, fyrir utan skóladaginn þurfa börn að sinna 

heimanámi og mörg börn eru einnig í frístund og tómstundum sem veldur því að vinnudagur 
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þeirra er oft lengri en hjá fullorðnum. Að hafa stuðning frá nærkerfi sínu, til dæmis frá 

foreldrum og kennurum getur hjálpað börnum að takast á við hraðann og álagið í 

skólaumhverfinu. Foreldrar sem styðja börn sín á uppbyggilegan hátt geta aukið 

námsframvindu og vellíðan þeirra. Líkt og kom fram í kafla 2.3 um tengslakenninguna, eru 

börn sem hafa örugg geðtengsl við foreldra sína betur í stakk búin til að takast á við krefjandi 

aðstæður. Mikilvægt er að huga að vellíðan kennara í starfi til þess að auka vellíðan nemenda 

og með því bæta námsframvindu þeirra. Enda skiptir líðan kennara máli fyrir upplifun barna í 

skólanum. Ef kennarinn finnur fyrir mikilli streitu í starfi sínu, hefur það áhrif á vellíðan hans 

og getu til að takast á við það álag sem starfinu fylgir og þar með aukið líkur á að nemendur 

hans finni fyrir streitu. 
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5 Lokaorð 

Markmið þessa verkefnis er að kanna áhrif hraða og álags í samfélaginu á líðan barna á 

grunnskólaaldri. Leitast er við að svara rannsóknarspurningunni: Hvaða áhrif hafa álag og 

hraði í samfélaginu á tilfinningalíf barna á grunnskólaaldri? Fjallað er um efnið út frá 

fjölskyldulífi barna og skólaumhverfi þeirra. Til að öðlast frekari skilning og innsæi er efnið 

tengt við tengslakenningu John Bowlby og vistfræðikenningu Urie Bronfenbrenner. Innan 

fjölskyldunnar eru skoðaðir álagsþættir sem tengjast nærkerfi barna svo sem atvinna 

foreldra, geðheilsa fjölskyldumeðlima, skilnaður og sambúðarslit sem og fjárhagserfiðleikar. 

Út frá skólaumhverfinu er skoðað hvað rannsóknir segja um líðan nemenda, hvernig þátttaka 

foreldra getur haft jákvæð og neikvæð áhrif og að lokum hvernig líðan nemenda og kennara 

tengist.  

Hraðinn sem fylgir nútíma samfélagi getur verið töluverður. Foreldrar vinna almennt 

langa vinnudaga sem krefst jafnan lengri viðveru barna þeirra í skólaumhverfi sínu. Auk þess 

sinna börnin heimanámi, félagslífi og jafnvel íþróttum og öðrum tómstundum. Margir 

foreldrar upplifa streitu við að samræma atvinnu- og fjölskyldulíf sitt. Það á sérstaklega við 

um mæður sem bera gjarnan meiri ábyrgð en feður á heimilinu, ásamt því að sinna fullri 

vinnu (Andrea Hjálmsdóttir og Marta Einarsdóttir, 2019; Hrafnhildur Gunnarsdóttir og 

félagar, 2013). Einnig getur álag í fjölskyldunni tengst slæmri heilsu fjölskyldumeðlima, 

fjáhagsáhyggjum og skilnaði foreldra. Álagið getur haft áhrif á geðheilsu foreldra og þar með 

hversu vel þeir ná að sinna uppeldi barna sinna. Þegar foreldrar eru andlega veikir aukast 

líkur á að þeir sýni barni sínu minni viðbrögð sem getur valdið því að tengslamyndun barnsins 

við foreldrana verði óörugg (Bee og Boyd, 2007). Skilnaður og sambúðarslit valda oftast 

streitu hjá meðlimum fjölskyldunnar. Þó skilnaður sé alltaf erfiður þarf hann ekki endilega að 

hafa slæm áhrif og þá sérstaklega þegar álag minnkar eftir skilnaðinn. Þá er hægt að segja að 

sambandsslit eða skilnaður foreldra sé jákvæð þróun fyrir meðlimi fjölskyldunnar (Santrock, 

2016). Oft versnar fjárhagur foreldra við sambandsslit eða skilnað. Streitan sem fylgir 

fjárhagsáhyggjum til lengri tíma getur aukið líkur á að foreldrar séu strangari uppalendur og í 

sumum tilfellum sækja þeir meira í áfengisneyslu og þar með eykst hætta á að geðtengsl 

barna þeirra verði óörugg. Það getur haft þær afleiðingar að þau eigi erfiðara með að bera 

traust til annarra einstaklinga í framtíðinni, til dæmis til kennara, vina og maka (Lightfoot og 

félagar, 2013; Glenn og félagar, 2010). Börn sem búa við bágan fjárhag hafa oft fá tækifæri til 

að stunda tómstundir. Þau eiga þar af leiðandi meiri tíma aflögu til samveru með foreldrum 

sínum sem getur haft jákvæð áhrif á þróun geðtengsla þeirra. Þetta er þó ekki hægt að 

fullyrða. Fólk með bágan fjárhag sinnir gjarnan fleiri en einu starfi og getur þá samverutíminn 

verið minni en hjá fjölskyldum sem hafa meira á milli handanna. Í þeim tilfellum sem 
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samverutíminn er meiri er möguleiki á að hann vegi upp á móti þeim áhrifum sem streita 

foreldra vegna bágs fjárhags fjölskyldunnar hefur á börnin. 

Börn finna fyrir talsverðu álagi sem fylgir því að vera í skóla ásamt því að sinna 

tómstundum, vinum og heimanámi (Brown og Patton, 2017; Currie og félagar, 2012; Einar B. 

Þorsteinsson og Ársæll Arnarsson, 2018). Sýnt hefur verið fram á að þátttaka foreldra í námi 

barna sinna getur stuðlað að auknu sjálfstrausti þeirra og bætt námsárangur. Aftur á móti 

getur þátttakan haft neikvæð áhrif þegar börn finna fyrir miklum þrýstingi frá foreldrum 

sínum og þau fundið fyrir streitu og vanlíðan (Rogers og félagar, 2009). Auk þessa getur líðan 

kennara í skólanum haft áhrif á það hvernig nemendur hans upplifa álagið í skólanum. Ef 

kennaranum líður ekki vel geta börnin fundið fyrir því rétt eins og þau gera þegar foreldrum 

þeirra líður ekki vel (Currie og félagar, 2012; Oberle og Schonert-Reichl, 2016). Þessi 

niðurstaða kemur ekki mikið á óvart og sýnir hvað einstaklingur í nærkerfi barna getur haft 

mikil áhrif á þau. Þörf er á rannsóknum sem skoða beint samband á milli líðanar kennara og 

líðanar nemenda. Mikilvægt er að huga að kennurum og vellíðan þeirra í vinnu þegar unnið 

er að bættri líðan nemenda því hamingjusamur kennari leiðir til hamingjusamra nemenda. 

Miðað við umfjöllunina hér á undan er ljóst að hraði og álag í umhverfi barna hafa áhrif á 

tilfinningalíf þeirra. Foreldrar sem eru undir tímapressu upplifa gjarnan álag og þar af 

leiðandi streitu. Streitan getur haft áhrif á samskipti þeirra og framkomu við eigin börn og 

þar með áhrif á líðan þeirra (Abidin, 1995; Hrafnhildur Gunnarsdóttir og félagar, 2013; 

Watkins og félagar, 2013). Möguleg lausn á hraða og streitu í umhverfi barnanna er stytting 

vinnuvikunnar, en hún hefur verið talsvert í umræðunni í samfélaginu. Foreldrum gefst þá 

aukið rými til að ljúka vinnu sinni og sinna erindum dagsins án þess að það bitni á 

samverutíma fjölskyldunnar. 

Álag á börn og í umhverfi þeirra getur þróast út í streitu, þunglyndi og kvíða. Það er því 

mikilvægt að kenna öllum börnum að nýta sér skilvirk bjargráð til að takast á við álagið. 

Einnig er mikilvægt að efla geðtengsl barna við aðra einstaklinga. Þegar börn eru með örugg 

geðtengsl við aðra fullorðna manneskju sem þau geta treyst innan nærkerfis þeirra getur það 

reynst verndandi fyrir börnin og hjálpað þeim að takast á við erfiða tíma og eflt seiglu þeirra. 

Þessi fullorðna manneskja getur til að mynda verið ættingi eða kennari. 

Þótt mikilvægt sé fyrir þroska barna að sinna heimanámi og tómstundum þurfa þau á 

frítíma að halda; fá að vera börn og hafa tíma og rými fyrir frjálsan leik með vinum sínum. Ef 

ekki er gætt að þessum þörfum eru auknar líkur á að börn þrói með sér streitu. Eins og komið 

hefur fram þá skiptir líðan foreldra og kennara máli fyrir ánægju og vellíðan barna. Það álag 

sem foreldrar, kennarar og börn finna fyrir dags daglega hefur mikil áhrif á líðan þeirra allra. 

Því er mikilvægt að samfélagið standi saman og hugi að velferð foreldra og kennara og að 

allir standi saman við að ala upp hamingjusama og heilbrigða þegna samfélagsins.  
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Fyrir utan styttingu vinnuvikunnar getur núvitund reynst ágæt lausn við að minnka þá 

streitu sem foreldrar, kennarar og börn upplifa dags daglega. Bryndís Jóna Jónsdóttir (2019) 

telur að með því að iðka núvitund þá geti foreldrar bætt andlegt jafnvægi sitt sem 

endurspeglast í aukinni vellíðan barna þeirra.  

Hér hefur verið varpað ljósi á þá álagsþætti sem geta verið í umhverfi barna. Hægt hefði 

verið að skoða fleiri þætti, til að mynda sjálfsmynd og samskipti við jafnaldra. Til þess þyrfti 

rannsóknin að vera stærri en svo viðamikið efni rúmast ekki innan þessarar ritgerðar. Einnig 

væri áhugavert að skoða áhrif heimsfaraldsins Covid-19 á líðan barna. Hvort og hvernig 

álagið sem fylgir honum hefur áhrif á börn og sérstaklega afleiðingar þess að börn hafa varið 

mun meiri tíma heima en oft áður með foreldrum sínum.  
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