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Útdráttur 

Inngangur: Þriðjungur barna á Íslandi þarf sérkennslu eða stuðning til að 
stunda nám og eru sálfélagslegir erfiðleikar talin eina aðalástæðan. 
Sálfélagslegir erfiðleikar geta haft neikvæð áhrif á velferð og lífsgæði á 
fullorðinsárum. Foreldrar barna með sálfélagslega erfiðleika búa oft við meiri 
streitu en aðrir foreldrar, sem getur haft áhrif á líðan og hegðun barnanna. 
Mikilvægt er að foreldrar fái stuðning úr skólakerfinu og að hægt sé vinna 
heildrænt með þarfir, styrkleika og færni barnsins í nærumhverfi þess. 

Tilgangur rannsóknarinnar: Að skoða reynslu foreldra barna með sálfélagslega 
erfiðleika af stuðningi og úrræðum úr skólakerfinu. 

Aðferðir rannsóknar: Eigindleg rannsókn, Vancouver skólinn í fyrirbærafræði. 
Tekin voru 20 opin og óstöðluð viðtöl við foreldra og/eða forráðamenn barna 
með sálfélagslega erfiðleika. Auglýst var eftir þátttakendum og alls tóku 20 
konur og einn karlmaður þátt. Viðtöl við hvern þátttakenda voru tvö, tekin 
voru 40 viðtöl í heildina.  

Niðurstöður: Niðurstöður leiddu í ljós þrjú yfirþemu; börnin sem passa ekki í 
kassann, skortir úrræði og dyrnar opnast. Reynsla foreldranna var að rekja 
skerta færni barnanna vegna samspils einstaklingsþátta, umhverfisátta og 
þátttöku þeirra í skólatengdum athöfnum. Foreldrum fannst erfitt að fá 
aðstoð í skólakerfinu, að greiningarferli væri aðgöngumiði fyrir aðstoð en 
tryggði ekki stuðning eða úrræði. Trú foreldra á eigin áhrifamátt og góð 
reynsla af starfsfólki reyndust hjálplegt. 

Ályktun: Leggja þarf áherslu á færni í stað sjúkdómsgreininga og að 
skólayfirvöld móti heildræna aðgerðaráætlun varðandi stuðning og úrræði í 
skólakerfinu. Foreldrar vilja sjá ríkari áherslur á margbreytileika í námi og 
kennslu, aukinn skilning og þekkingu hjá starfsfólki og stuðning við fjölskyldur. 
Niðurstöður benda til mikilvægis þess að fjölga fagfólki í skólum til að hægt sé 
að að koma betur til móts við nemendur með sálfélagslega erfiðleika. Með 
sérþekkingu á ólíkum þörfum nemenda og færni við skólatengda iðju eru 
iðjuþjálfar mikilvægur hlekkur í öllu forvarnar- og meðferðarstarfi í skólum. 

 Lykilorð: Skólafærni, sálfélagslegir erfiðleikar, stuðningur, úrræði 
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Abstract 

Introduction: One-third of children in Iceland need special education or 
support to learn, mostly due to psychosocial difficulties. Psychosocial 
difficulties can have a negative effect on the well-being and quality of life in 
adulthood. Parents of children with psychosocial pain are at more risk of 
parental stress, which can affect the child's well-being and behavior. It is 
important that the support from the school system is holistic, with the 
emphasis of the child‘s need, strength and level of function. 

The purpose of the study: To examine the experiences parents of children 
with psychosocial difficulties have of support and resources in the school 
system. 

Research Methods: Qualitative Research, Vancouver School of 
Phenomenology. Twenty-five open-ended interviews were conducted with 
parents and/or guardians of children with psychosocial difficulties. 
Participants were recruited through advertisement and a total of 20 women 
and one man participated. Interviews with each participant were two, a total 
of 40 interviews were conducted. 

Results: Results were analyzed according to three main themes; children who 
do not fit in the box, lack resources and the door opens. The parents' 
experience was that the children's difficulties could be traced to impaired 
skills due to nerve disorders, difficult home conditions, and the lack of 
understanding and knowledge of school staff. Parents found it difficult to get 
help from the school system, that the diagnostic process was a ticket to help 
but did not guarantee support. Parental self-advocacy and positive 
experience of the staff proved to be helpful. 

Conclusion: Emphasis must be placed on function instead of diagnosis, and 
that the school authorities adopt a comprehensive action plan regarding 
support and resources in the school system. Parents wish that a greater 
emphasis is put on diversity in learning and teaching, increased 
understanding and knowledge from the staff, support for families, and 
increased access to professionals. With their expertise in the different needs 
and neurodiversity of students and skills in school-related occupations, 
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occupational therapists play an important part in prevention and treatment 
in schools. 

Keywords: School skills, psychosocial difficulties, support, resources 
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Formáli 

Rannsóknin fjallar um reynslu foreldra barna með sálfélagslega erfiðleika af 

stuðningi úr skólakerfinu. Í innganginum er bakgrunni rannsóknarinnar gerð skil 

með vísan í þær rannsóknir sem hafa verið gerðar um efnið. Sálfélagslegir 

erfiðleikar eru skilgreindir og umfangi og afleiðingum erfiðleikanna gerð skil. 

Sálfélagslegir erfiðleikar eru skoðaðir út frá færnilíkani ICF og hugmyndafræði 

iðjuþjálfunar varðandi samspil einstaklingsþátta, umhverfis og þátttöku í iðju. 

Farið er yfir helstu rannsóknir á reynslu foreldra af því að eiga börn með 

sálfélagslega erfiðleika, streitu sem foreldrar barna með sálfélagslega erfiðleika 

búa við vegna skorts á stuðningi og reynslu þeirra af stuðningi. Skoðaður er réttur 

barna með sérþarfir og fjölskyldna þeirra til úrræða og stuðnings samkvæmt 

lögum og reglugerðum sem og þá gagnrýni sem stefnan hefur hlotið. Markmiðum 

og hlutverkum iðjuþjálfa í skólum er að lokum gerð skil með þarfir barna með 

sálfélagslega erfiðleika og fjölskyldna þeirra í huga. Í lok kaflans er 

rannsóknarspurningin sett fram ásamt vali á rannsóknaraðferð. Tímaritsgrein sem 

rituð var sem hluta af rannsóknarverkefninu, má finna í seinni hluta ritgerðarinnar. 

Verður hún birt í Iðjuþjálfanum, fagtímariti iðjuþjálfafélagsins síðar á árinu. 
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1  Fræðileg umfjöllun 

Sálfélagslegir erfiðleikar barna og unglinga hafa verið í umræðunni á 

undanförnum árum, sérstaklega vegna úrræðaleysis (UNICEF, 2015) og langra 

biðlista eftir viðeigandi aðstoð (Ríkisendurskoðun, 2016). Vandinn er 

umfangsmikill en í skýrslu Ríkisendurskoðunar (2016) kemur fram að um 20% 

allra barna eigi við það mikinn geðheilsuvanda að stríða að þau þurfi einhvern 

tíma á sérhæfðum þjónustuúrræðum að halda. Það eru um sextán þúsund 

börn að jafnaði (Ríkisendurskoðun, 2016). Foreldrar barna með sálfélagslega 

erfiðleika upplifa meiri streitu en foreldrar annarra barna sem gerir þeim erfitt 

fyrir að takast á við vanda barnanna (Bonifacci o.fl., 2019). Á sama tíma eru 

skólar almennt illa í stakk búnir til að takast á við sálfélagslegan vanda nemenda 

og biðlistar fyrir sérhæfð úrræði lengjast (Sigrún Harðardóttir og Sigrún 

Júlíusdóttir, 2019; Ríkisendurskoðun, 2016; Skóla- og frístundaráð 

Reykjavíkurborgar, 2017). Mikilvægt er að mæta ólíkum þörfum barna með 

sálfélagslega erfiðleika eins og lög og námsskrár kveða á um (lög nr. 91/2008; 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2013). 

1.1. Skilgreiningar 

Sálfélagslegir erfiðleikar. Erfitt hefur reynst að fá almenna skilgreiningu á 

hugtakinu „sálfélagsleg líðan“ (Sigrún Harðardóttir, 2014). Skilgreining 

Mennta- og menningarmálaráðuneytis á nemendum með sérþarfir eru börn 

sem eiga erfitt með nám vegna sértækra námsörðugleika, tilfinningalegra eða 

félagslegra erfiðleika og/eða fötlunar (Reglugerð um nemendur með sérþarfir 

í grunnskóla nr. 585/2010). Sálfélagslegir erfiðleikar eru þannig hluti af 

skilgreindum sérþörfum nemenda. Í þessari ritgerð er hugtakið sálfélagslegir 
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erfiðleikar notað sem regnhlífahugtak yfir börn með hegðunar-, geðræna og 

félagslega erfiðleika. Eins nær hugtakið yfir börn með sérþarfir, eins og 

taugaraskanir, sértæka námserfiðleika og aðrar óskilgreindar sérþarfir, þegar 

vandinn hefur áhrif á félagslega þátttöku og líðan þeirra (sjá mynd 3). 

Námsfærni. Námsfærni (e. school readiness) hefur verið skilgreind sem færni 

til að geta stundað nám með árangursríkum hætti (Burchinal o.fl., 2020; 

Duncan o.fl., 2007). Börn með sérþarfir og/eða sálfélagslega erfiðleika eiga 

mörg hver erfitt með að hemja hegðun, útiloka truflandi hugsanir og róa 

tilfinningar sem er undirstaða þess að geta beint athygli sinni og einbeita sér, 

setið kyrr, geta fylgt fyrirmælum og róað sig eftir vonbrigði eða átök (Elsa 

Lyng Magnúsdóttir, Steinunn Gestsdóttir og Kristján Ketill Stefánsson, 2013; 

Gillie og Thayer, 2014; Steinunn Gestsdóttir, Jóhanna Cortes Andrésdóttir, 

2019). 

Stuðningur og úrræði. Börnum með sérþarfir eru tryggð ýmis réttindi í 

skólakerfinu. Í 4. grein reglugerðar um nemendur með sérþarfir í grunnskóla 

nr. 585/2010 kemur fram að einstaklingar með sérþarfir eigi rétt á að fá 

aðlöguð námsgögn, viðeigandi tækjabúnað og aðstöðu við hæfi til að námið 

skili sem bestum árangri. Úrræði eru hvers kyns aðstoð, þjónusta, meðferð 

eða aðlögun með það að marki að auka námsárangur eða þátttöku í námi. 

Úrræði geta þannig verið verið aðgangur að sérfræðiþjónustu innan skóla 

sem utan, stuðningur til foreldra eða kennara eða aðlögun námsefnis 

(adhd.is, e.d. The Glossary of Education Reform (2013). 

1.2. Sálfélagslegir erfiðleikar barna og unglinga 

Almennt er talið að sálfélagsleg heilsa endurspegli færni einstaklingsins til að 

viðhalda góðu líkamlegu og andlegu jafnvægi sem stuðli að virkni, vellíðan og 

sterkum félagslegum tengslum (Huber, 2014; Sigrún Harðardóttir, 2015). 
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Sálfélagsleg heilsa vísar í þá skilgreiningu að geðheilbrigði feli í sér bæði innri 

(líðan) og ytri þætti (hegðun og/eða félagslega færni; Achenbach og Rescorla, 

2000). Samkvæmt DSM-5 einkennast geðrænir erfiðleikar af klínískt 

marktækum truflunum í vitrænni getu og hæfni til að stýra eigin tilfinningum 

og/eða hegðun og vísar þannig til skertrar færni einstaklingsins til að takast á 

við og aðlagast aðstæðum og viðhalda félagslegum tengslum (American 

Psychological Association [APA], 2013; World Health Organization [WHO], 

2016). Á undanförnum árum hefur félagslegt sjónarmiðið á færni rutt sér til 

rúms með tilkomu alþjóða flokkunarkerfisins um færni, fötlun og heilsu 

(International Classification of Functioning, Disability and Health [ICF, 2001]). Í 

stað þess að leggja ofuráherslu á fötlun og skerðingar eins og læknisfræðilega 

nálgunin gerir, leggur ICF áherslu á heildræna nálgun sem heldur því fram að 

heilbrigði sé fólgið í því að búa við líkamlega, andlega og félagslega velmegun 

sem gerir fólki kleift að taka þátt í þeirri iðju og þeim athöfnum sem skiptir 

einstaklinginn máli (WHO, 2001). Þátttaka í iðju eflir ýmsa líkamlega, 

félagslega, tilfinningalega og vitræna færniþætti sem er grundvöllur fyrir 

vellíðan og velferð barna og unglinga (Coussens o.fl., 2020; King, Rigby og 

Batorowicz, 2013). 

1.2.1. Umfang vandans 

Tæpur þriðjungur barna eða 29,3% þarf á sérkennslu að halda til að starfa í 

bekk og hefur þessi þörf verið að aukast jafnt og þétt undanfarin ár (Hagstofa, 

e.d.). Meirihluti þeirra barna sem fá sérkennslu, eða um 17%, eru með 

formlega greiningu á meðan hlutfallið í öðrum Evrópulöndum er á bilinu 5 - 

7% (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2018). Í 

skýrslu Ríkisendurskoðunar frá janúar 2016 kemur fram að um 20% allra 

grunnskólabarna eigi í það miklum geðheilsuvanda að þau þurfi einhvern tíma 



 

 22 

á sérhæfðum þjónustuúrræðum að halda, það eru um sextán þúsund börn að 

jafnaði (Ríkisendurskoðun, 2016). Íslenskum unglingum hefur aldrei liðið verr 

en nú. Það má sjá bæði í rannsóknum á heilsu og lífskjörum grunnskólanema 

(Ársæll Árnason, 2019) og skráðum samskiptum í sjúkraskrám (komur, símtöl, 

vitjanir, annað) hjá heilsugæslunum, þar sem geðrænn vandi barna og 

unglinga hafði fjórfaldast milli áranna 2011 og 2015. Sautján prósent stúlkna í 

9. og 10. bekk fundu oft eða alltaf fyrir alvarlegum kvíðaeinkennum (Inga 

Dóra Sigfúsdóttir og Ingibjörg Eva Þórisdóttir, 2017; Landlæknisembættið, 

2017). Í rannsókn Snæfríðar Drafnar Björgvinsdóttur og Önnu-Lind 

Pétursdóttur (2014) á hegðunarvanda barna kom fram að kennarar töldu 

fjórðung nemenda að jafnaði eiga við hegðunarvanda að stríða. Í skýrslu sem 

unnin var fyrir skóla- og frístundaráð Reykjavíkurborgar kemur fram að 33 af 

35 grunnskólum Reykjavíkur töldu sig ekki geta sinnt nemendum með 

hegðunarvanda með fullnægjandi hætti vegna skorts á fjármagni og 

starfsfólki (Skóla- og frístundaráð Reykjavíkurborgar, 2017).  

Í úttekt Ríkisendurskoðunar frá árinu 2016 kom fram að á hverjum 

tíma þurfi á bilinu fimm til tíu þúsund börn á sérhæfðri þjónustu að halda og 

að þörfin sé svo mikil að ekki takist að anna henni. Í desember 2019 biðu yfir 

600 börn eftir sérfræðiþjónustu innan skólakerfisins (Kolbrún Baldursdóttir, 

2019) og í nóvember 2015 biðu rúmlega 700 börn eftir sérþjónustu utan 

skóla og var meðalbiðtíminn allt frá 6 - 9 mánuðir. Lengstur var biðtíminn á 

Barna- og unglingageðdeild Landsspítalans [BUGL] eða allt að eitt og hálft ár 

(Ríkisendurskoðun, 2016).  

1.2.2. Afleiðingar sálfélagslegra erfiðleika 

Árið 2018 þótti Salvöru Norðdal, umboðsmanni barna á Íslandi, tilefni til að 

senda bréf til menntamálaráðherra, forstjóra Menntamála- og 
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menningarmálastofnunar og formanns Sambands íslenskra sveitafélaga 

vegna barna utan skóla. Í bréfinu lýsti hún yfir áhyggjum af þeim börnum sem 

hefðu raskanir og mættu ekki til skóla svo mánuðum skipti, án þess að 

barnayfirvöldum væri gert viðvart eða brugðist væri við með öðrum hætti 

(Umboðsmaður Barna, 2018). Skólaforðun er hugtak sem sífellt hefur verið 

meira í umræðunni síðustu misseri og vísar í þegar barn á skólaskyldualdri 

neitar að mæta í skólann og/eða á erfitt með að vera allan skóladaginn í 

skólanum (Hákon Sigursteinsson, 2019). Könnun Velferðarvaktarinnar árið 

2019 gaf til kynna að 2,2% grunnskólabarna hafi átt við skólaforðun að stríða 

en helstu ástæður þess að börn neituðu að mæta í skóla var vegna 

sálfélagslegra erfiðleika og erfiðra heimilisaðstæðna. Salvör setti skólaforðun 

og brottfall úr framhaldsskóla undir sama hatt þar sem rannsóknir benda til 

þess að bæði vandamálin eigi rætur sínar að rekja til þess að börn með 

sálfélagslega erfiðleika fái ekki þá þjónustu sem þau þurfa á að halda í 

grunnskólunum (Maynard o.fl., 2016; Maskína, 2019; menntamálastofnun, 

2018). Lakari námsárangur, námsstaða og meiri erfiðleikar í námi sökum 

tíðrar og/eða langvarandi fjarveru getur leitt til minnkandi sjálfstraust og 

brottfalls úr skóla ef ekkert er að gert. Langtímaafleiðingar skólaforðunar 

getur svo leitt til félagslegrar einangrunar, erfiðleika á vinnumarkaði og 

aukinna sálfélagslegra erfiðleika á fullorðinsárum (Lingenfelter og Hartung, 

2015; Maynard o.fl., 2016; Sewell, 2008). 

Ungt fólk sem ekki er í námi, vinnu eða starfsþjálfun er gjarnan nefndur 

NEET hópurinn,  Not in Employment, Education or Training. Á vesturlöndum 

jókst hlutfall NEET hópsins á árunum eftir kreppu og árið 2015 voru 6,2% 

ungs fólks á aldrinum 16 - 29 ára hvorki í námi, vinnu né starfsþjálfun. Í 

rannsókn sem gerð var á bakgrunni þessa hóps kom í ljós að 40% þeirra áttu 

sögu um skólaforðun (Genda, 2007). Í eigindlegri rannsókn Önnu Jónu 
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Guðmundsdóttur (2015) kom fram að stærsti hluti íslenska NEET hópsins var 

með greiningar á við geðraskanir, ADHD, lesblindu og einhverfu og áttu mörg 

hver sögu um afar brotna grunnskólagöngu. Rannsóknir sýna að það sama 

eigi við um ungt fólk sem er á örorku og í langtímaatvinnuleysi 

(Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2016; María Björk Jónsdóttir, 2018). Á 

Íslandi er um 21% brottfall úr framhaldsskólanámi sem er allt að þrefalt meira 

en að meðaltali í öðrum löndum Evrópusambandsins og fer hækkandi 

(Menntamálastofnun, 2018; Hagstofa.is, 2014). Brottfallið er mest meðal 

þeirra sem standa hvað verst andlega og námslega og skerðir lífsgæði þeirra 

umtalsvert (Sigrún Harðardóttir, 2015). 

1.2.3. Kostnaður vegna sálfélagslegra erfiðleika 

Á heimsviðskiptaráðstefnunni (e. World Economic Forum) árið 2011 var því 

spáð að fyrir árið 2030 yrði kostnaður vegna geðheilbrigðisvanda meiri en 

helmingur alls þess kostnaðar sem fellur á hagkerfi heims vegna ósmitbærra 

sjúkdóma (e. non-communicable diseases) eða um sex billjón (6x1012) 

Bandaríkjadollara (Bloom o.fl., 2011). Sálfélagslegir erfiðleikar í bernsku og á 

unglingsárum geta haft víðtækar afleiðingar eins og lakari námsárangur, 

áfengis- og/eða vímuefnaneyslu, ofbeldi, glæpi, verri heilsutengd lífsgæði og 

lakari félagshagfræðilega stöðu á fullorðinsárum (Copeland, Miller-Johnson, 

Keeler, Angold og Costello, 2007; Crum o.fl., 2008; Knapp og Wong, 2020; 

Patel, Flisher, Hetrick og McGorry, 2007; Pinquart og Shen, 2011). 

Sálfélagslegir erfiðleikar eru ein helsta ástæða sjúkrahúsdvalar hjá börnum 

eldri en 10 ára (Friedman o.fl., 2011). 

Áætla má að geðheilbrigðisþjónusta til íslenskra barna og unglinga hafi 

kostað ríkissjóð yfir 2.860 milljónir króna á árinu 2014 og er það fyrir utan 

kostnað til grunnþjónustunnar (Ríkisendurskoðun, 2016). Kostnaður 
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sveitafélaganna vegna sérkennslu í grunnskólum er talinn nema 2,4 

milljörðum króna, 4,5 milljörðum ef leikskólar eru teknir með en þá er ekki 

talinn með kostnaðurinn sem fellur til vegna kennslu á sjúkrahúsum og í 

sérdeildum (Anna Lilja Þórisdóttir, 2016; Erla Björg Gunnarsdóttir, 2016; 

Reykjavíkurborg, 2018). Þessi beini kostnaður ríkis og sveitafélaga er fyrir 

utan allan þann óbeina kostnað sem fellur til vegna skertra menntunar- og 

starfsmöguleika á fullorðinsárum og vegna smitáhrifa (e. spillover effect) á 

foreldra vegna beinna og óbeinna efnahagslegra áhrifa (svo sem lækkaðrar 

vinnuprósentu og tapaðra vinnustunda) og lakari andlegrar og líkamlegrar 

heilsu (Knapp og Wong, 2020; Lamsal og Zwicker, 2017). Ekki hefur 

heildarhagfræðilegur kostnaður vegna sálfélagslegra erfiðleika barna og 

unglinga verið uppreiknaður hér á landi en í Bretlandi var beinn árlegur 

kostnaður vegna barns með sálfélagslega erfiðleika að meðaltali um 300 

þúsund, þar sem um 90% af kostnaðinum féll á skólakerfið (Knapp og Wong, 

2020; Knapp o.fl., 2016). Ætla mætti að forvarnir gegn sálfélagslegum 

erfiðleikum væri forgangsatriði hverrar þjóðar þar sem slíkt yrði ein besta 

fjárfesting sem hugsast getur (Eisenberg og Neighbors, 2009). 

1.3. Sálfélagslegir erfiðleikar: samspils einstaklings, 

umhverfis og iðju 

Rannsóknir benda til þess að börn móti færni til að stjórna tilfinningum, 

hegðun og félagslegum viðbrögðum í gegnum tengsl sín við nánasta umhverfi 

og þátttöku í iðju. Slík færni er nauðsynleg til að börn geti þroskast og dafnað 

á heilbrigðan hátt og hefur forspársgildi fyrir skólatengda færni og vellíðan 

barna og unglinga (McRae, Misra, Prasad, Pereira, Gross, 2011; Shea, 2015; 

Ellis o.fl., 2020). Færni og jákvæð þátttaka í félagslegum athöfnum er börnum 

mikilvæg og hefur áhrif á vellíðan þeirra og velferð (Adolfsson, Malmquist, 
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Pless og Granuld, 2011; Sirlopú og Renger, 2020). Iðjuþjálfar meta færni út 

frá samspili einstaklings, umhverfis og þátttöku í iðju sem skiptir 

einstaklinginn máli (Person-Environment-Occupation [PEO]; sjá mynd 4). PEO 

leggur áherslu á að færni sé síbreytileg og fer eftir kröfunum sem eru gerðar 

til einstaklingsins, umhverfisaðstæðunum sem hann býr við og iðjunnar sem 

hann tekur þátt í.  Í PEO líkaninu er einstaklingi, iðju og umhverfi lýst sem 

samspili þriggja hringja sem skarast. Færni við iðju er hvað ákjósanlegust 

þegar styrkleikar einstaklingsins, kröfur iðjunnar og umhverfisaðstæður falla 

saman; þ.e. eftir því sem miðjan verður stærri í samspilinu verður færni 

einstaklingsins meiri. Röskun á einum þætti getur þannig haft mikil áhrif á 

færni einstaklingsins (Canadian Association of Occupational Therapy [CAOT], 

2002; Law o.fl., 1996; Snæfríður Þóra Egilson, 2011). 

1.3.1. Einstaklingsþættir 

Á fyrstu árum ævinnar læra börn að stjórna, breyta eða halda aftur af hugsun, 

hegðun, athygli og tilfinningalegum viðbrögðum. Þessi þroski er kallaður 

stýrifærni (e. executive function) eða sjálfsstjórnun (e. self-regulation)(Blair og 

Diamond 2008; Eisenberg, Valiente og Eggum, 2014; Micalizzi, Brick, Flom, 

Ganiban og Saudino, 2019). Heila- og taugakerfið er í sífelldri mótun alla 

ævina í gegnum reynslu einstaklingsins og umhverfisaðstæðna. Streita, 

erfiðar heimilisaðstæður og erfiðleikar í samskiptum geta haft áhrif á 

stýrifærnina, ýmist með því að styrkja hana eða veikja í gegnum 

mótunarhæfni heilans (e. neuroplasticity) (Davidson og McEwen, 2012; Price 

og Duman, 2020). Á undanförnum árum hafa æ fleiri vísbendingar gefið til 

kynna að meirihluti sálfélagslegra erfiðleika eigi uppruna sinn í skerðingu eða 

vanvirkni á stýrifærni (Otterman o.fl., 2019: Price og Duman, 2020). 



 

 27 

Börn með skerta stýrifærni eiga erfiðara með að hemja hegðun, 

útiloka truflandi hugsanir og róa tilfinningar; eiga erfitt með beina athygli 

sinni og einbeita sér; sitja kyrr, róa sig eftir vonbrigði eða átök; hafa skerta 

færni til lausnarmiðaðrar hugsunar og að fylgja fyrirmælum; allt þættir sem 

hafa áhrif á líðan barnsins, námsfærni og félagslega þátttöku (Elsa Lyng 

Magnúsdóttir, Steinunn Gestsdóttir og Kristján Ketill Stefánsson, 2013; Gillie 

og Thayer, 2014; Steinunn Gestsdóttir og Jóhanna Cortes Andrésdóttir, 

2019). Skert stýrifærni hefur ýmis nöfn og fer það eftir eðli, umfangi og 

áhrifum skerðingarinnar hvert nafnið er. Sálfélagslegir erfiðleikar eins og 

kvíði, þunglyndi, námserfiðleikar, ADHD og einhverfa eru allt raskanir sem 

eiga uppruna sinn í skerta stýrifærni (Meltzer, Dunstan-Brewer og Krishnan, 

2018; Mullin, Perks, Haraden, Snyder, og Hankin, 2018; Otterman o.fl., 2019). 

Því slakari sem stýrifærni barna er, þeim umfangsmeiri verður vandi þeirra 

(Dajani, Llabre, Nebel, Mostofsky og Uddin, 2016). Skert færni og 

sálfélagslegir erfiðleikar hafa áhrif á sjálfsmynd og sjálfstraust einstaklingsins 

og ákvarðar getu hans til að taka þátt í daglegri iðju og athöfnum sem skipta 

hann máli (Capelatto, Lima, Ciasca og Salgado-Azoni, 2014; King o.fl., 2012). 

Færni nemenda til að taka þátt í skólatengdum athöfnum eykur vellíðan 

þeirra og námsárangur (De Róiste, Kelly, Molcho, Gavin og Gabhainn, 2012). 

1.3.2. Umhverfi 

Börnum með sálfélagslega erfiðleika líður ekki alltaf illa og þau sýna ekki alltaf 

erfiða hegðun. Undir venjulegum kringumstæðum, þegar ekki er mikið um 

streitu, áreiti eða glundroða, þá er ekki mikill munur á færni þessara barna 

miðað við önnur börn sem glíma ekki við þessa erfiðleika (Park, Vasey, Van 

Bavel og Thayer, 2013). Umhverfisþættir eru ytri þættir í lífi einstaklings og 

hafa áhrif á færni hans. Uppeldi og heimilisaðstæður, hönnun skólaumhverfis, 
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viðhorf og viðmót starfsfólks skóla og fagfólks, reglur og lagarammar eru allt 

dæmi um umhverfisaðstæður sem geta ýmist ýtt undir eða torvelt þátttöku 

barnanna í skólatengdum athöfnum (CAOT, 2002). 

Rannsóknir hafa sýnt að erfiðleikar í samskiptum hafa neikvæð áhrif á 

stýrifærni og þar með á líðan og hegðun barna. Jákvæð samskipti, stöðugleiki 

umönnunaraðila og svokallað „pallatæknauppeldi“ (e. Scaffolding) þar sem 

foreldrar eru til staðar og leiðbeina börnunum í gegnum erfiðar aðstæður eða 

tiltekin vandamál, hefur hins vegar forspársgildi fyrir sterkari stýrifærni, 

vellíðan og betri félagslega færni (Calkins og Hill, 2007; Hughes og Ensor, 

2009; Kraybill og Bell, 2012; Mouthaan o.fl., 2014; Sæunn Kjartansdóttir, 

2009). Jákvæð tengsl milli fullorðins og barns sem einkennast af hlýleika, 

nánd og uppbyggilegum samskiptum, hvort sem það er heima eða í skólum, 

veita barninu öruggt skjól meðan þau smátt og smátt efla hæfni sína til 

stýrifærni, tilfinningaþroska, félagsfærni og seiglu (Baker, Grant og Morlock, 

2008; Hamre og Pianta, 2001; O’Connor, Dearing og Collins, 2011). 

Til að skólaganga barna geti verið farsæl þarf umhverfið að kalla fram 

jákvæð viðbrögð hjá nemendum. Umhverfisaðstæður geta bæði aukið og 

hindrað sálfélagslega erfiðleika og námsfærni nemenda. Því getur þurft að 

aðlaga umhverfisaðstæðurnar til að kalla fram jákvæðar breytingar á 

sálfélagslegri heilsu nemenda (Deborah Júlía Robonson, 2016). Áreiti í 

umhverfi, hávaði, óstöðugleiki, skortur á skipulagi og daglegri rútínu hefur 

áhrif á líðan, hegðun og lífsgæði barna, bæði í skólum og heima (Bridley og 

Jordan, 2012; Hisler og Križan, 2010; Larsen og Jordan, 2020; Satterfield og 

Killgore, 2019). Börn með skerta stýrifærni eiga oft erfitt með að útiloka 

áreiti, beina athyglinni annað og nota viðeigandi viðbrögð í aðstæðum. 

Rannsóknir hafa enn fremur bent til þess að skortur á skipulagi og rútínum 

leiði til meiri glundroða og að þeim meiri sem glundroðinn er í umhverfi 
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barnsins, þeim umfangsmeiri verði sálfélagslegur vandi barnsins (Bridley og 

Jordan, 2012; Larsen og Jordan, 2020). Börn með skerta stýrifærni sýna því 

oft lakari námsárangur þegar þau eru í stórum bekkjum eða bekkjum sem 

einkennast af glundroða (e. chaos) heldur en ef þau eru í smærri bekkjum eða 

bekkjum þar sem meiri ró hvílir yfir (Berger o.fl., 2017; Nisa og Wuryandani, 

2020). Því getur verið mikilvægt að aðlaga umhverfið að þörfum barnsins til 

að barnið geti nýtt getu sína og fái notið sín í aðstæðum (Kaelin o.fl., 2019; 

Park, o.fl., 2013; Park og Thayer, 2014).  

1.3.3. Þátttaka í iðju 

Leikur, nám og þátttaka í skólatengdri iðju eflir alhliða þroska barna 

(Humphry og Wakeford, 2006;  Pade, Rosenberg, Tzarzur og Bart, 2020). Í 

gegnum þátttöku í leik og námi þróa börn með sér færni til að takast á við 

umhverfi sitt, eins og að stjórna hegðun og tilfinningum og beina athyglinni 

þangað sem hennar er krafist (Willford, Maier, Downer, Pianta og Howes, 

2013). Sálfélagslegir erfiðleikar og skert stýrifærni geta hindrað einstaklinginn 

til að taka þátt í hinum ýmsu skólatengdum athöfnum í gegnum þætti eins og 

slæma sjálfsmynd, lítið sjálfstraust, áhugaleysi og óöryggi í aðstæðum 

(Coussens o.fl., 2020). Rannsóknir sýna að þátttaka í iðju eflir stýrifærni. 

Willford og félagar (2013) gerðu rannsókn á 341 barni í 100 skólastofum 

víðsvegar um suðvesturströnd Bandaríkjanna í leit sinni að áhrifum þátttöku í 

leik og starfi á stýrifærni. Rannsóknin hófst að hausti og komu rannsakendur 

fjórum sinnum yfir skólaárið til að meta þátttöku barnanna í skólastarfi. Það 

var samspil af jákvæðum samskiptum við kennara og samnemendur, lengd og 

tíðni þátttöku í iðju sem spáði fyrir um styrk stýrifærni að vori. Jákvæð 

samskipti við kennara hafði ekki áhrif á stýrifærni barnanna ef þau höfðu ekki 

gaman af því sem þau voru að gera eða ef þátttaka þeirra var lítil. Jákvæð 
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þátttaka af skólastarfi ýtir undir tilfinningu barna að þau tilheyri, eru hluti af 

heild og metin að verðleikum (Coussens o.fl., 2020). 

Börn með sálfélagslega erfiðleika geta átt erfitt með að mæta þeim 

kröfum sem verkefni gera til þeirra. Samkvæmt Schultz (1997) er aðlögun iðju 

fólgin í viðbrögðum einstaklingsins við kröfunum sem iðjan gerir til hans. Ef 

kröfurnar eru of miklar og einstaklingurinn getur ekki gert það sem ætlast er 

til af honum er líklegt að þátttaka hans þverri með tímanum. Þegar 

einstaklingar telja sig geta staðið undir þeim kröfum sem iðjan gerir, eflir það 

áhugahvötina og viljann til áframhaldandi þátttöku (Townsend og Polatajko, 

2013). Þátttaka í iðju er þó ekki bara sýnilegt fyrirbæri heldur er hún huglægt 

mat hvers og eins á eigin getu til að vera við stjórnvölinn (Coussens o.fl., 

2020; Eriksson og Granlund, 2004). Vegna þess hve mikilvæg þátttaka 

nemenda í skólatengdri iðju er fyrir þroska, velferð og vellíðan nemenda, er 

nauðsynlegt að aðlaga iðjuna að getu, hæfni og styrkleikum þeirra þegar 

færnin er takmörkuð (Schultz, 1997). Umhverfi sem tekur mið af vilja, 

styrkleikum og áhugahvöt nemenda eflir þátttöku barna í skólatengdu starfi 

(Echsel, Price, Josephsson og Schulze, 2019). Mikilvægt er að öll börn fái 

tækifæri til þátttöku í námi, óháð röskunum, færni og þroska (Meltzer o.fl., 

2018). 

1.4. Reynsla foreldra 

Sálfélagslegir erfiðleikar barna hafa áhrif á allt fjölskyldulífið og getur vandi 

þeirra valdið spennu og streitu á heimilinu. Foreldrar eiga oft erfitt með að 

sinna þörfum barna sinna á viðeigandi hátt þegar streitan er mikil sem getur 

valdið enn meiri vanda hjá barninu, heima eða í skóla (Bonifacci o.fl. 2019; 

Guajardo, Snyder og Petersen, 2009). Foreldrar eru sérfræðingar í málefnum 

barna sinna og þurfa því að fá betri hlustun þegar kemur að því að hanna 
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úrræði og stuðning, því slíkt skiptir sköpum fyrir vellíðan, hegðun og þátttöku 

barnsins í námi (Brunzell, Stokes og Waters, 2016). 

1.4.1. Foreldrastreita 

Rétt eins og streita foreldra hefur áhrif á taugaþroska barna, þá hafa 

erfiðleikar barnanna einnig áhrif á líðan foreldra. Foreldrarnir upplifa streitu 

af tveim ástæðum, að mati Bonifacci og félaga (2019). Annars vegar vegna 

vanlíðunar, erfiðrar hegðunar og krefjandi þarfa barnsins og hins vegar vegna 

skertrar getu og úrræðaleysis sem takmarka hæfni forelda að takast á við 

vandann á árangursríkan hátt. Rannsóknir hafa sýnt að foreldrastreita ein og 

sér hefur hamlandi áhrif á þátttöku foreldra í þeirri íhlutun og þeim 

verkefnum sem nauðsynleg þykja til að ná fram breytingum hjá barninu 

(Bonificci o.fl., 2019; Cleaton, Lorgelly og Kirby, 2018). Foreldrar barna með 

sálfélagslega erfiðleika og taugaraskanir leita sér oft aðstoðar til að geta betur 

tekist á við hegðunarvanda, samskiptavanda eða önnur vandamál sem upp 

koma. Markmið meðferðar er oft að efla færni barnsins til að takast á við 

dagleg viðfangsefni og draga úr erfiðri hegðun. Þátttaka foreldra í meðferð er 

mikilvæg því hún hefur jákvæð áhrif á útkomu meðf erðar með yfirfærslu á 

daglegt líf og raunaðstæður barnsins. Meðferðarheldni foreldra skiptir því 

sköpum fyrir árangur meðferðar en rannsóknir sýna að foreldrastreita hefur 

forspársgildi fyrir meðferðarheldni foreldra og þar með á árangur meðferðar 

(Loader, Brouwers og Burke, 2019; Rooney, Hinshaw, McBurnett og Pfiffner, 

2016). 

Foreldrar barna með sálfélagslegan vanda, eins og geðraskanir, 

ADHD, einhverfu og lesblindu, eru líklegri til vera sjálfir með undirliggjandi og 

oft fjölþættan vanda þó hann sé undir klínískum greiningarviðmiðum. Slíkur 

vandi skerðir færni þeirra til þess að geta tekist á við krefjandi og flókið 
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foreldrahlutverk með markvissum og árangursríkum hætti (Bonificci o.fl., 

2019; Cleaton o.fl., 2018; Deater-Deckard, 2009). Foreldrar sem búa við 

langvarandi streituástand eru oft ekki færir um að aðstoða börnin sín við nám 

og í þeim tilfellum sem þeir gera það, þá skilar það ekki tilætluðum árangri 

fyrir námsárangur barnanna (Bonifacci o.fl., 2019). Þegar foreldrar eru til 

staðar til að veita börnum öryggi, vernd, leiðsögn og huggun eru tengslin milli 

foreldris og barns sögð örugg (Ainsworth, 1985). Tengsl, samkennd og 

stuðningur er grundvöllur þess að börn nái að róa hugann, tilfinningar og 

líkamann nægilega mikið til að geta lært. Viðvarandi streituástand foreldra 

getur haft langvarandi áhrif á heilastarfsemi barna og þar af leiðandi færni 

þeirra til að stunda nám (Brunzell o.fl., 2016; Wolpow, Johnson, Hertel og 

Kincaid, 2016). Vandinn sem myndast við foreldrastreitu verður oft svo 

umfangsmikill að foreldrar þurfa stuðning og aðstoð til að takast á við eigin 

aðstæður áður en þeir geti veitt barninu aðstoð (Bonis, 2016; sjá Theule, 

Wiener, Tannock og Jenkins, 2012). 

1.4.2. Reynsla foreldra af stuðningi úr skólakerfinu 

Reynsla íslenskra foreldra barna með sérþarfir af stuðningi úr skólakerfinu 

sýnir að þó margir séu ánægðir með kennara og annað starfsfólk skólans, þá 

fannst foreldrum að stefnan, skóli án aðgreiningar, sé ekki að virka nægilega 

vel fyrir börn með sérþarfir (Guðrún Ása Jóhannsdóttir, 2016; Hermína 

Gunnþórsdóttir, 2016; Nína Margrét Andersen og Ásta Sæunn Ingólfsdóttir 

2016; Olga Huld Gunnarsdóttir, 2016). Almennt má greina að foreldrum 

finnist grunnskólar ekki nægilega í stakk búnir til að koma til móts við ólíkar 

námsþarfir og hæfileika barnanna  Þó má greina nokkrar undantekningar í 

rannsóknum Hermínu Gunnþórsdóttur (2016) og Guðrúnar Ásu 
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Jóhannsdóttur (2016) þar sem foreldrar voru ánægðir með hvernig starfsfólk 

skólanna hefði náð að mæta sérþörfum barnanna með persónulegri nálgun.  

Vannýttir styrkleikar eru foreldrum barna með sérþarfir hugleikin. 

Allir nemendur hafi bæði styrkleika og veikleika en í kennslu barna með 

sérþarfir hefur oftar en ekki verið horft til veikleika einstaklinga með það fyrir 

augum að betrumbæta einstaklinginn á því sviði en slíkt eigi það til að draga 

úr námsvilja og áhuga á námi (Hermína Gunnþórsdóttir, 2016; Guðrún Ása 

Jóhannsdóttir, 2016; Olga Hrund Gunnarsdóttir, 2016). Í rannsókn Hermínu 

Gunnþórsdóttur (2016) kom fram að einkum megi rekja það til skorts á 

sveigjanlegu námsumhverfi og skipulagi þar sem nemendur hafi tækifæri til 

að læra og leysa verkefni á fleiri en einn veg). Nemendur með sérþarfir eru 

oft skapandi einstaklingar sem þurfa aðra nálgun til að læra heldur en það 

sem boðið er upp á í skólum í dag. Með því að einblína á veikleika skerðir það 

sjálfstraust nemenda og mögulega námsárangur þeirra. Nokkrir foreldrar 

barna með sérþarfir voru á því að börnin þeirra væru föst í kerfi sem hentar 

þeim ekki og að skólinn væri að bregðast börnunum þegar krafan væri að allir 

nemendur þyrftu að tileinka sér nám með sama hætti (Guðrún Ása 

Jóhannsdóttir, 2016; Hermína Gunnþórsdóttir, 2016; Olga Huld 

Gunnarsdóttir, 2016). 

Í rannsóknum Guðrúnar Ásu Jóhannsdóttur (2016), Hermínu 

Gunnþórsdóttur (2016) og Olgu Hrund Gunnarsdóttur (2016) kom fram að í 

þeim tilfellum sem börnum gekk vel félagslega, námslega og hegðunarlega þá 

hafði starfsfólk skólanna þekkingu og skilning á sérþörfum nemendanna og 

gátu því gert kröfur til barnanna sem börnin væru fær um að mæta. Í 

rannsókn Olgu Huld Gunnarsdóttur (2016) voru foreldrar sammála um að 

menntastefnan „skóli án aðgreiningar“ virkaði ekki en að kennarar og annað 

starfsfólk sem ynni í menntakerfinu væri það sem virkaði. Í rannsókn Hermínu 
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Gunnþórsdóttur (2016) mátti þó greina að þekking starfsfólks á sérþörfum 

væri of einstaklingsbundin og foreldrum fannst ótækt að heppni með 

starfsfólk væri ástæða velgengni og vellíðan nemenda með sérþarfir í skólum. 

Í rannsókn Guðrúnar Ásu Jóhannsdóttur (2016) kom fram að foreldrar vildu fá 

fleira fagfólk inn í skólana sem þekktu til sérþarfa barnanna og gætu veitt 

foreldrum og starfsfólki skólans fræðslu og ráðgjöf. Foreldrar töldu 

sérþekkingu á röskunum og erfiðleikum barnanna geti eflt börn með sérþarfir 

og styrkt þau mun betur en hefðbundin bekkjakennsla gerir. Í rannsóknum 

Olgu Huld Gunnarsdóttur (2016) og Hermínu Gunnþórsdóttur (2016) má 

greina að þessar ósveigjanlegu kröfur og skortur á þekkingu á sérþörfum 

væru ástæða þess að sumir foreldrar töldu hagsmunum barnanna betur varið 

ef þau væru í sérdeildum eða sérskólum. 

Foreldrar barna með sérþarfir vildu að hlustað væri betur á þá og að 

tekið væri mið af reynslu þeirra og þekkingu á sérþörfum barnanna. Foreldrar 

höfðu misjafna reynslu af stuðningi úr skólakerfinu. Sumir lýstu yfir áhyggjum 

yfir því að ekkert sé að gert ef foreldrar gangi ekki eftir því sjálfir á meðan 

aðrir sögðu starfsfólk allt vilja fyrir sig gera. Almennt töldu foreldrar að 

fagþekking kennara á erfiðleikum barnanna sé takmörkuð og því væru 

foreldrar oft ráðandi aðilar í teymisvinnu (Guðrún Dóra Þórudóttir, 2012). 

Þrautseigja og þekking foreldra á réttindum barna sinna og röskunum virtist 

vera grundvöllur aukinnar þjónustu við börn með sérþarfir. Sumir foreldrar 

upplifðu að verið væri að fela réttindi barna í skólum frekar en að kynna þau 

og verið væri að brjóta á réttindum barnanna varðandi úrræði og stuðning en 

foreldrar vissu ekki hvert þeir gátu leitað (Guðrún Dóra Þórudóttir, 2012; Nína 

Margrét Andersen og Ásta Sæunn Ingólfsdóttir 2016). Foreldrar töldu 

upplýsingar um sérúrræði og þjónustu í boði vera af skornum skammti og að 

þeir þyrftu oftar en ekki að leita sjálfir eftir upplýsingum og að fyrra bragði. 
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Það gerði það að verkum að foreldrar fylgdu oft í blindni ráðleggingum frá 

fagaðilum því þeir vissu oft ekki af mögulegum úrræðum fyrr en þörfin væri 

orðin virkilega mikil og farin að hafa áhrif á þátttöku og vellíðan barnsins í 

skólastarfi (Guðrún Ása Jóhannsdóttir, 2016). Í rannsóknum Olgu Huld 

Gunnarsdóttur (2016) og Hermínu Gunnþórsdóttur (2016) kemur fram að 

nokkrir foreldrar upplifðu sig þurfa stöðugt að vera berjast fyrir réttindum 

barna sinna til að sérþörfum þeirra sé mætt innan skólakerfisins.  

1.5. Réttur barna til þátttöku í námi 

Skólinn er talinn vera ein mikilvægasta stofnun hvers samfélags og er ætlað 

að veita öllum jafnan aðgang að menntun og jafna þannig lífskjörin (Stefán 

Ólafsson, 2005). Uppeldis- og velferðarhlutverk grunnskóla er tryggt með 

lögum og námskrám. Skólanum er ætlað að þroska, móta og styrkja hæfileika 

nemenda og færni, í samstarfi við foreldra, nemendum og samfélaginu til 

hagsbóta (lög nr. 91/2008; lög nr. 19/2013; mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013; Sigrún Harðardóttir og Sigrún Júlíusdóttir; 

2019). 

1.5.1. Skóli án aðgreiningar 

Nemendur hafa fengið sérfræðilega greiningu allt frá því að almenningsskólar 

komust á laggirnar, einkum vegna þess að hluti nemenda réði illa við það sem 

skólinn ætlaðist til af þeim. Börn fengu þá stuðning í sérkennslustofum eða 

sérskólum (Gretar L. Marinósson og Kristín Þ. Magnúsdóttir 2016). Við 

endurskoðun grunnskólalaga árið 1995 komu fram ný viðhorf í garð kennslu 

nemenda með sérstakar stuðningsþarfir. Nýju viðhorfin byggðust á þeim 

félagslegu forsendum að erfiðleikar nemendanna væru ekki síður tilkomnir 

vegna umhverfisþátta heldur en vegna röskunar eða fötlunar nemandans 

(Gretar L. Marinósson, 1998). Með grunnskólalögum nr. 91/2008 var skjalfest 
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að grunnskólinn skyldi vera án aðgreiningar, með áherslur á lýðræði, 

félagslegt réttlæti og fulla aðild (e. inclusion) nemenda með sérstakar 

stuðningsþarfir. Skólum var gert að taka við öllum börnum óháð andlegu og 

líkamlegu atgervi þeirra sem og félagslegu og tilfinningalegu ásigkomulagi 

(menntamálaráðuneytið 1995; 2011). Markmiðið stefnunnar um skóla án 

aðgreiningar er að skapa aðstæður fyrir öll börn til að njóta styrkleika sinna 

og hæfni og efla þau með viðeigandi verkefnum í staðinn fyrir að leggja 

áherslur á skerðingar og frávik (lög um grunnskóla nr. 91/2008; mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Stefnan gerði ráð fyrir kerfislægum 

breytingum í skólum þar sem lögð var áhersla á að skólar þyrftu að aðlaga sig 

að fjölbreytilegum námsþörfum nemenda og eiginleikum þeirra (Slee, 2011). 

Jafn ríka áherslu þyrfti að leggja á sköpun, félagsfærni og færni á sviði list- og 

verkgreina, eins og á árangur í bóklegum fögum (Berglind Rós Magnúsdóttir, 

2016; Gretar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnason, 2016; Hartman, 2015; lög 

um grunnskóla nr. 91/2008; mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Innleiðing skólastefnunnar gekk þó ekki snuðrulaust fyrir sig. Í 

skýrslum um framkvæmd stefnunnar kemur fram að til að hægt sé að 

framfylgja stefnunni þurfi aukið fjármagn, ráðgjöf og aðkomu fagaðila 

(mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015; 2017). Í samantekt Sigrúnar 

Harðardóttur og Sigrúnar Júlíusdóttur (2019) varðandi stöðu nemenda með 

sálfélagslega erfiðleika kemur fram að grunnskólar hafi almennt ekki bolmagn 

til að sinna sérhæfðri þjónustu. Vandinn aukist með hverju árinu og skortur á 

úrræðum og sérþekkingu innan skólans hafi sífellt meiri áhrif á líðan, 

námsárangur og námsframvindu nemenda. Sigrún Harðardóttir og Sigrún 

Júlíusdóttir (2019) benda á að vegna þess að börn með sérstakar 

stuðningsþarfir fái ekki þann stuðning sem þau þurfa, hafi læknisfræðilegum 

greiningum fjölgað við innleiðingu stefnunnar. Jafnvel þó hvert sveitafélag sé 
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skyldugt til að veita nemendum með sérþarfir viðeigandi aðstoð í námi, sé 

það á valdi skólastjórnenda hvernig þeir mæta ólíkum þörfum og frávikum 

nemenda (Gretar L. Marinósson, 2007; lög um grunnskóla nr. 91/2008). Til að 

fá fjármagn frá Jöfnunarsjóði sveitafélaga vegna sérþarfa nemenda, þarf að 

koma til sjúkdómsgreining á fötlun nemanda. Bent hefur verið á að venjulegar 

tilfinningar á við ótti, kvíði og depurð hafa verið gerðar að 

sjúkdómsgreiningum, einkum til að fá fjármagn inn í skólanna vegna aukinna 

sálfélagslegra erfiðleika nemenda. Gagnrýnt hefur verið að stuðst sé 

eingöngu við sjúkdómsgreiningar til að fá aðstoð við vanda, því þannig hafi 

ýmiss konar hegðun og vanlíðan verið gerð að læknisfræðilegu viðfangsefni 

sem geti beinlínis unnið gegn stefnunni um skóla án aðgreiningar (Gretar L. 

Marinósson og Kristín Þ. Magnúsdóttir; Sigrún Harðardóttir og Sigrún 

Júlíusdóttir, 2019). 

1.5.2. Heildræn nálgun 

Grunnskóla er ætlað að standa vörð um velferð og þroska barna og unglinga. 

Mikilvægt er að huga heildrænt að ólíkum þörfum allra grunnskólanemenda. 

Hugmyndir um heildræna nálgun má rekja til þroskasálfræði, taugasálfræði, 

félags- og menntavísinda og leggur upp með að horft sé á nemandann sem 

eina heild í staðinn fyrir að beina athyglinni einungis að hluta heildarinnar. 

Heildræn nálgun byggir á gagnreyndum aðferðum, skilningi á erfiðleikum 

nemenda og ólíkum námsþörfum þeirra; tekur mið af námstengdri-, félags- 

og tilfinningalegri færni nemenda, styrkleikum þeirra og áhuga og leggur 

áherslu á að byggja þeim góðan grunn fyrir virka þjóðfélagsþátttöku og til 

heilbrigðra fullorðinsára (Kitchin, 2017; Nagaoka o.fl. 2015). Heildræn nálgun 

er aðferð sem nær lengra en einungis til náms og kennslu í skólastofunni; hún 

nær til allrar starfsemi innan skólans og snýst um að veita börnum þá 
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menntun og þjónustu sem þeir þurfa á að halda hverju sinni og  samræma 

aðkomu ólíkra fagaðila, hvort sem það er á sviði félags-, heilbrigðis- eða 

menntamála  (Cerna, 2020; Ríkisendurskoðun, 2016; Sigrún Daníelsdóttir, 

2015; Watters, 2008).  

Áhersla heildrænnar nálgunar byggir á öruggu námsumhverfi og 

þátttöku nemenda í skólatengdum athöfnum (Sigrún Júlíusdóttir og Sigrún 

Harðardóttir, 2019; Evers, 2012). Algild hönnun á námi (e. universal design of 

learning) er ein útfærsla á heildrænni nálgun. Þegar talað er um algilda 

hönnun er átt við að kennsluhættir taki mið af þörfum sem flestra nemenda, 

óháð getu, greiningum, aldri, kyni, menningarmun eða tungumálakunnáttu. 

Með því að algilda hönnun á námi má gera kennsluform þannig að ekki þurfi 

að aðlaga kennsluhætti að nemendum með sérþarfir því búið sé að hanna 

námið með þarfir sem flestra í huga (Laufey Elísabet Löve, Rannveig 

Traustadóttir og Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2010; Oliveira o.fl., 2019). 

Algildri hönnun á námi er þannig ætlað er að jafna tækifæri nemenda til 

þátttöku í námi með því að taka mið af og mæta ólíkum námsþörfum 

nemenda. Þessi nálgun byggir á sveigjanleika og margbreytileika í kennslu og 

námi og gerir ráð fyrir að það læri ekki allir á sama hátt, það leysi ekki allir 

viðfangsefni sín á sama hátt né heldur geti allir nemendur komið þekkingu 

sinni á framfæri á sama hátt. Algild hönnun er byggð upp þannig að hún henti 

öllum þó hún gagnist sérstaklega þeim nemendum sem hugsa og læra á 

annan hátt en hefðbundin kennsla og bóknám býður upp á (Meyer, Rose og 

Gordon, 2014; Oliveira, Munster, og Gonçalves, 2019). Rannsóknir sýna að 

algild hönnun á námi veiti starfsfólki skólans nauðsynlega þekkingu og 

verkfæri til að vinna eftir skólastefnunni „nám án aðagreiningar“ (Oliveira 

o.fl., 2019; Salend og Whittaker, 2018). 
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Fjölskylda barnsins er einn stærsti umhverfisþátturinn í lífi þess og ef 

markmiðið er að efla skólafærni barna er nauðsynlegt að veita foreldrum 

stuðning og efla þá í uppeldishlutverkinu (Frauenholtz, Mendenhall og Moon, 

2017; Sigrún Harðardóttir, 2014). Rannsóknir sýna að fjölskyldumiðuð nálgun 

er eitt besta meðferðarformið þegar vinna á með sálfélagslegan vanda. 

Foreldrar spila lykilhlutverk í námi barna sinna varðandi stuðning, hvatningu, 

aðhald, rútínur og mörk sem stuðla að farsælu námi. Valdefling foreldra 

barna með sérþarfir getur því verið mikilvægur hlekkur í auknum námsárangri 

og þátttöku barnsins í námi (Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og 

Börkur Hansen, 2010; McKay-Brown o.fl., 2019). 

Umhyggja kennara, starfsfólks og samnemenda getur stuðlað að 

andlegri og líkamlegri vellíðan nemendanna, auknu námshæfi og námsfærni 

(Osher, Dwyer, Jimerson og Brown, 2012; Shonkoff o.fl., 2012). Með 

stuðningi og aukinni þekkingu og skilningi á sálfélagslegum erfiðleikum 

nemenda eru kennarar betur í stakk búnir til að takast á við vanda nemenda á 

farsælan hátt (Frauenholtz o.fl., 2017). Almennt þykja erfiðleikar nemenda 

með sérþarfir og/eða sálfélagslegan vanda vera of flókið fyrirbæri fyrir 

kennara að sinna inni í almennum bekk (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna 

Karlsdóttir, 2012). Kennarar telja sig illa undirbúna til að takast á við 

sálfélagslegan vanda barna, telja sig hafa litla þekkingu á geðheilbrigði og 

hegðunarvanda, telja sig hafa fengið takmarkaða þjálfun til að takast á við 

slíkan vanda og eru óöruggir með getu sína til að styðja þennan hóp nemenda 

sinna á árangursríkan hátt (Frauenholtz o.fl., 2017; Sigrún Harðardóttir og 

Sigrún Júlíusdóttir, 2019). Fagfólki í grunnskólum er ætlað að veita kennurum 

stuðning og fræðslu til að koma til móts við sérþarfir og fjölþættan vanda 

nemenda til að vinna að bættum hag nemenda (reglugerð um nemendur 

með sérþarfir í grunnskóla, nr. 585/2010) og hafa rannsóknir á þjónustu við 
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börn með sálfélagslegan vanda sýnt fram á að þverfagleg teymisvinna í 

skólum hefur jákvæð áhrif á starfsfólk og nemendur og geti stuðlað að því að 

betur sé hægt að koma til móts við fjölbreyttar þarfir barnanna (Anna 

Steinunn Friðriksdóttir, 2015; Hjördís Ragna Friðbjarnardóttir, 2020). 

Sálfélagslegir erfiðleikar nemenda geta haft víðtæk áhrif á þátttöku í 

skólatengdri iðju og því er brýnt að tryggja aðkomu iðjuþjálfa þegar verið er 

að vinna heildstætt með þátttöku, færni og iðjuvanda (The American 

Occupational Therapy Association [AOTA] 2014). Auk fræðslu og ráðgjafar til 

foreldra, kennara og nemenda, er hlutverk iðjuþjálfa að efla færni nemenda 

til þátttöku í skólatengdri iðju með gagnreyndum hætti (Anna 

Alexandersdóttir og Guðrún Jóhanna Benediktsdóttir, 2012; Bazyk og Case-

Smith, 2010). Iðjuþjálfar greina færni, hindranir og styrkleika hjá nemendum, 

m.a. út frá vinnuvistfræðilegu sjónarmiði og skynáreitum með það að marki 

að aðlaga umhverfisaðstæður og iðjuna að þörfum nemandans (Anderson 

o.fl. 2012; Bazyk og Case-Smith, 2010; Sigríður Kristín Gísladóttir, 2009). 

Iðjuþjálfun er skjólstæðingsmiðuð nálgun sem felur í sér virðingu fyrir 

skjólstæðingnum og tekur mið af vilja hans, styrkleikum og áhugahvöt og 

tekið (Law og Mills, 1998). Iðjuþjálfun leggur áherslu á að nemendur fái notið 

og þróað áfram styrkleika sinna og hæfni í gegnum þátttöku í skólastarfi 

(Bolton og Plattner, 2019; Echsel o.fl., 2019). Með sérþekkingu á ólíkum 

þörfum nemenda og færni við skólatengda iðju eru iðjuþjálfar mikilvægur 

hlekkur í öllu forvarnar- og meðferðarstarfi í skólum (Linda Pehrson, 2003; 

Sigríður Kristín Gísladóttir, 2009).  

1.6. Val á rannsóknaraðferð 

Til að svara rannsóknarspurningunni var notast við eigindlega 

rannsóknaraðferð, Vancouver-skólann í fyrirbærafræði. Hugmyndafræðin 
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byggir á fyrirbærafræði (Spiegelberg, 1984/1965), túlkunarfræði (Ricooeur, 

1990) og hugsmíðahyggju (Scwandt, 1994). Aðferðafræði Vancouver-skólans 

byggir á þeim skilningi að hver og einn einstaklingur sjái heiminn með sínum 

augum og að sýn hans og túlkun mótist af fyrri reynslu. Tilgangurinn er að 

auka þekkingu og dýpka skilning svo hægt sé að bæta þjónustu sem snýr að 

mannlegu eðli eins og innan skólakerfis eða í heilbrigðiskerfinu. Litið er á 

hvern viðmælenda sem meðrannsakanda og er lögð áhersla á að 

rannsakandinn byggi heildarmynd af því sem verið er að rannsaka. 

Gagnasöfnun fer fram í gegnum samræður rannsakanda og þátttakanda með 

það að marki að rannsakandinn kalli fram heildræna sýn af reynslu 

þátttakandans til að rannsakandi fái heildarmynd af fyrirbærinu sem verið er 

að rannsaka. Rannsóknarferlið innan Vancouver-skólans er í sjö þáttum sem 

hægt er að setja upp í hringferli (sjá mynd 1). Í framhaldi er ferlinu skipt niður 

í 12 meginþrep (sjá töflu 1) sem skilgreinir betur hvernig unnið er að 

rannsókn innan Vancouver-skólans (Halldórsdóttir, 2000). 

1.7. Tilgangur rannsóknar og rannsóknarspurning 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða reynslu foreldra barna með 

sálfélagslega erfiðleika af stuðningi og úrræðum úr skólakerfinu. 

Rannsóknarspurningin er: hver er reynsla foreldra barna með sálfélagslega 

erfiðleika af stuðningi og úrræðum úr skólakerfinu? 
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1. Fullbúið handrit að tímaritsgrein 

Útdráttur 

Inngangur: Rannsóknir sýna að tæplega þriðjungur barna þurfi á sérkennslu 

eða stuðningi að halda til að geta stundað nám. Talið er að ástæðuna megi að 

miklum hluta rekja til sálfélagslegra erfiðleika barna. Námserfiðleikar og 

sálfélagslegir erfiðleikar geta haft víðtæk og alvarleg áhrif langt fram yfir 

unglingsár og neikvæð áhrif á velferð og lífsgæði á fullorðinsárum. Einnig 

benda rannsóknir til að foreldrar barna með sálfélagslega erfiðleika upplifi 

meiri streitu en aðrir foreldrar og að foreldrastreita hafi áhrif á líðan og 

hegðun barnanna. Mikilvægt er að foreldrar fái stuðning fagfólks í 

skólakerfinu svo hægt sé vinna heildrænt með þarfir barnsins í nærumhverfi 

þess. 

Tilgangur rannsóknarinnar: Að skoða reynslu foreldra barna með sálfélagslega 

erfiðleika af stuðningi og úrræðum í skólakerfinu. 

Aðferðir rannsóknar: Eigindleg rannsókn, Vancouver skólinn í fyrirbærafræði. 

Tekin voru 20 opin og óstöðluð viðtöl við foreldra og/eða forráðamenn barna 

með sálfélagslega erfiðleika. Auglýst var eftir þátttakendum og alls tóku 20 

konur og einn karlmaður þátt. Viðtöl við hvern þátttakenda voru tvö, tekin 

voru 40 viðtöl í heildina.  

Viðtölin voru hljóðrituð, afrituð, kóðuð og þemagreind. 

Niðurstöður: Greining gagna leiddi í ljós þrjú yfirþemu; börnin sem passa ekki 

í kassann, skortir úrræði og dyrnar opnast. Reynsla foreldranna sýndi að í 

flestum tilfellum mætti rekja sálfélagslega erfiðleika barnanna til skertrar 

færni vegna raskanna, erfiðra heimilisaðstæðna og þekkingarleysi starfsfólks í 

skólum. Allir foreldrar í rannsókninni lýstu erfiðleikum með að fá aðstoð í 

skólakerfinu. Þeir lýstu greiningarferli sem aðgöngumiða fyrir aðstoð en 

reynsla margra var að greining tryggði börnunum ekki stuðning eða aðgengi 

að úrræðum. Margir þurftu að leita aðstoðar utan skólakerfisins, greiða háar 

upphæðir fyrir greiningar og úrræði og jafnvel að skipta um skóla til að fá 

stuðning fyrir barnið. Trú foreldra á eigin áhrifamátt og góð reynsla af 

starfsfólki reyndust vera mikilvægir hlekkir til að auka færni barnanna til að 

takast á við sálfélagslegan vanda og  námstengdar kröfur. 
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Ályktun: Mikilvægt er að ríkari áhersla sé lögð á færni í stað 

sjúkdómsgreininga þegar verið er að meta þörf fyrir þjónustu og að 

skólayfirvöld móti heildræna aðgerðaráætlun varðandi stuðning og úrræði í 

skólakerfinu í samráði við foreldra, fagaðila og aðra hagsmunaaðila. Foreldrar 

sjá ríkari áherslur á margbreytileika í námi og kennslu, aukinn skilning og 

þekkingu hjá starfsfólki og stuðning við fjölskyldur. Niðurstöður benda til 

mikilvægis þess að fjölga fagfólki í skólum til að hægt sé að að koma betur til 

móts við nemendur með sálfélagslega erfiðleika. Með sérþekkingu á ólíkum 

þörfum nemenda og færni við skólatengda iðju eru iðjuþjálfar mikilvægur 

hlekkur í öllu forvarnar- og meðferðarstarfi í skólum. 

Lykilorð: Skólafærni, sálfélagslegir erfiðleikar, stuðningur, úrræði 
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Abstract 

Parental experience of support and resources from the 

school system for children with psychosocial problems. 

Introduction: Research shows that almost a third of children need special 

education or support to be able to study. It is believed that the reason can 

largely be traced to the psychosocial difficulties of children. Learning 

difficulties and psychosocial difficulties can have far-reaching and serious 

effects well beyond adolescence and adversely affect well-being and quality 

of life in adulthood. Research also indicates that parents of children with 

psychosocial difficulties experience more stress than other parents and that 

parental stress affects the children's well-being and behavior. It is important 

that parents receive the support of professionals in the school system so that 

it is possible to work holistically with the needs of the child in its immediate 

environment. 

Purpose of the study: To examine the experiences of parents of children with 

psychosocial difficulties of support and resources in the school system. 

Research Methods: Qualitative Research, Vancouver School of 

Phenomenology. 20 open-ended and non-standard interviews were 

conducted with parents and / or guardians of children with psychosocial 

difficulties. Participants were advertised and a total of 20 women and one 

man participated. Interviews with each participant were two, a total of 40 

interviews were conducted. 

Results: Results were analyzed according to three main themes; children who 

do not fit in the box, lack resources, and the door open. The parents' 

experience showed that in most cases the children's psychosocial difficulties 

could be traced to impaired skills due to nerve disorders, difficult home 

conditions, and the lack of understanding and knowledge of school staff. All 

parents in the study described difficulties in obtaining assistance in the 

school system. They described the diagnostic process as a ticket to aid, but 

the experience of many was that the analysis did not guarantee them 

support or access to resources. Many people had to seek help outside the 
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school system, pay large sums for diagnoses and resources, and even change 

schools to get support for the child. Parental self-advocacy and good 

experience of staff proved to be important to increase their children's ability 

to cope with discomfort, social and/or academic demands. 

Conclusion: It is important that greater emphasis is placed on skills instead of 

diagnoses when assessing the need for services, and that school authorities 

adopt a comprehensive action plan for support and resources in the school 

system in consultation with parents, professionals, and other stakeholders. 

Parents see a greater emphasis on diversity in learning and teaching, 

increased understanding and knowledge among staff and support for 

families. This research emphasis the need for professionals in schools to 

improve student‘s psychosocial health and wellbeing. With their expertise in 

the different needs and neurodiversity of students and skills in school-related 

occupations, occupational therapists play an important part in prevention 

and treatment in schools. 

Keywords: School skills, psychosocial difficulties, support, resources 
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Inngangur 

Samkvæmt tölum Hagstofu Íslands fær tæplega þriðjungur barna eða 29,3% 

sérkennslu til að getað stundað nám og hefur þessi þörf verið að aukast jafnt 

og þétt undanfarin ár (Hagstofa, e.d.). Meirihluti þeirra barna sem fá 

sérkennslu, eða um 17%, eru með formlega greiningu á meðan hlutfallið í 

öðrum Evrópulöndum er á bilinu 5-7% (Eropean Agency for Special Needs 

and Inclusive Education, 2018). Niðurstöður doktorsrannsóknar Sigrúnar 

Harðardóttur (2014) sýna  að nemendur með námsvanda búi almennt við 

lakari sálfélagslega líðan og að sálfélagsleg líðan hafi forspárgildi um 

námsframvindu. Í skýrslu sem unnin var fyrir skóla- og frístundaráð 

Reykjavíkurborgar kemur fram að grunnskólar telji sig ekki geta sinnt 

nemendum með hegðunarvanda með fullnægjandi hætti vegna skorts á 

fjármagni og starfsfólki (Skóla- og frístundaráð Reykjavíkurborgar, 2017).  

Námsfærni (e. school readiness) hefur verið skilgreind sem færni til 

að geta stundað nám með árangursríkum hætti og hafa rannsóknir sýnt fram 

á tengsl milli námsfærni og námsárangurs (Burchinal o.fl., 2020; Duncan o.fl., 

2007). Á undanförnum árum hefur félagslegt sjónarmiðið á færni rutt sér til 

rúms með tilkomu alþjóða flokkunarkerfisins um færni, fötlun og heilsu 

(International Classification of Functioning, Disability and Health [ICF, 2001]). 

Í stað þess að leggja ofuráherslu á fötlun og skerðingar eins og 

læknisfræðilega sjónarmiðið gerir, skoðar ICF áhrif umhverfis og aðstæðna á 

þátttöku í hinum ýmsu athöfnum daglegs lífs (World Health Organization 

[WHO], 2001). Í hugmyndafræði iðjuþjálfunar er sama áhersla lögð á að 

samspil einstaklings við umhverfi sitt og þátttöku í iðju. Þar er lagt upp með 

að færni sé síbreytileg og fari eftir kröfunum sem gerðar eru til einstaklingsins 

og umhverfisaðstæðna hans  (Law o.fl., 1996; Snæfríður Þóra Egilson, 2011). 

Rannsóknir sýna að þátttaka í iðju stuðli að almennum þroska, heilbrigði og 



 

 47 

vellíðan barna og ungmenna og auki lífsgæði og velferð á fullorðinsárum 

(Humphry og Wakeford, 2006; Rodger, 2010; Rodger og Ziviani, 2006) 

Samkvæmt lögum um grunnskóla (nr. 91/2008; mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013) er skólum á Íslandi skylt að veita öllum 

börnum menntun og koma til móts við þarfir þeirra og getu til menntunar. 

Stefnan sem lögin byggja á er skóli án aðgreiningar sem felur í sér fulla aðild 

(e. inclusion) þeirra sem búa við sérstakar stuðningsþarfir. Markmiðið er að 

skapa aðstæður fyrir öll börn til að njóta styrkeika sinna og hæfni og efla þau 

með viðeigandi verkefnum í staðinn fyrir að leggja áherslur á skerðingar og 

frávik. Því sé jafn mikilvægt að  leggja áherslu á sköpun, félagsfærni og færni á 

sviði list- og verkgreina, eins og á árangur í bóklegum fögum (Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2016; Gretar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnason, 2016; 

Hartman, 2015; lög um grunnskóla nr. 91/2008; mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). Reynsla foreldra barna með sérþarfir sýnir 

þó að ekki sé nægilega vel komið til móts við ólíkar námsþarfir og hæfileika 

barnanna, heldur sé of oft einblínt á veikleika sem dragi úr námsvilja og 

áhuga á námi (Hermína Gunnþórsdóttir, 2016). 

Í skýrslum sem hafa verið gerðar á framkvæmd skóla án aðgreiningar 

kemur fram að vöntun sé á fjármagni, ráðgjöf og aðkomu fagaðila svo hægt 

sé að framfylgja stefnunni sem skyldi (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2015; 2017). Í nýlegri samantekt Sigrúnar Harðardóttur og Sigrúnar 

Júlíusdóttur (2019) varðandi áhrif opinberrar skólastefnu á stöðu skólans, 

kennara og nemendur kemur fram að grunnskólar hafi almennt ekki bolmagn 

til að sinna sérhæfðri þjónustu t.a.m. fyrir nemendur með sálfélagslega 

erfiðleika. Vandinn aukist því með hverju árinu og skortur á úrræðum og 

sérþekkingu innan skólans hafi sífellt meiri áhrif á líðan, námsárangur og 

námsframvindu nemenda. Sigrún Harðardóttir og Sigrún Júlíusdóttir (2019) 
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benda á að vegna þess að börn með sérstakar stuðningsþarfir fái ekki þann 

stuðning sem þau þurfa, hafi læknisfræðilegum greiningum fjölgað við 

innleiðingu stefnunnar. Jafnvel þó hvert sveitafélag sé skyldugt til að veita 

nemendum með sérþarfir viðeigandi aðstoð í námi, sé það í valdi 

skólastjórnenda hvernig þeir mæta ólíkum þörfum og frávikum nemenda 

(Gretar L. Marinósson, 2007; lög nr. 91/2008).  

Rannsóknir á skóla án aðgreiningar hafa einkum beinst að viðhorfum 

og reynslu hagsmunaaðila, skólastjórnenda og kennara (Amalía Björnsdóttir 

og Kristín Jónsdóttir, 2010; mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015; 

2017). Reynsla foreldra af stuðningi úr skólakerfinu hefur hins vegar ekki 

fengið jafn mikið vægi. Foreldrar barna með sálfélagslega erfiðleika búa 

almennt við mikla streitu, ýmist vegna vanlíðunar barnanna, krefjandi þarfa 

eða erfiðrar hegðunar sem getur haft áhrif á færni þeirra til að takast á við 

krefjandi og flókið foreldrahlutverk (Bonificci o.fl., 2019; Deater-Deckard, 

2009).  

Aðkoma iðjuþjálfa í skólum getur verið mikilvæg fyrir börn með 

sálfélagslega erfiðleika og fyrir foreldrana þeirra. Iðjuþjálfun er 

skjólstæðingsmiðuð nálgun sem felur í sér að virðing er borin fyrir 

skjólstæðingum og fjölskyldum þeirra og tekið er mið af röddum og óskum  

fjölskyldunnar í heild sinni (Law og Mills, 1998). Fyrir utan að veita foreldrum 

og starfsfólki ráðgjöf og aðstoð, þá eykur aðkoma iðjuþjálfa í skólum líkur á 

almennri þátttöku nemenda í skólastarfi í gegnum þjálfun á færni og aðlögun 

umhverfis og iðju (Anderson o.fl. 2012; Bazyk og Case-Smith, 2010; Sigríður 

Kristín Gísladóttir, 2009). 

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða reynslu foreldra barna með 

sálfélagslega erfiðleika af stuðningi og úrræðum úr skólakerfinu. 
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Rannsóknarspurningin var: hver er reynsla foreldra barna með sálfélagslega 

erfiðleika af stuðningi og úrræðum úr skólakerfinu? 

Aðferð  

Til að svara rannsóknarspurningunni var notast við eigindlega 

rannsóknaraðferð, Vancouver-skólann í fyrirbærafræði. Hugmyndafræðin 

byggir á fyrirbærafræði (Spiegelberg, 1984/1965), túlkunarfræði (Ricooeur, 

1990) og hugsmíðahyggju (Scwandt, 1994). Aðferðafræði Vancouver-skólans 

byggir á þeim skilningi að hver og einn einstaklingur sjái heiminn með sínum 

augum og að sýn hans og túlkun mótist af fyrri reynslu. Litið er á hvern 

viðmælenda sem meðrannsakanda og er lögð áhersla á að rannsakandinn 

byggi heildarmynd af því sem verið er að rannsaka. Rannsóknarferlið innan 

Vancouver-skólans er í sjö þáttum sem hægt er að setja upp í hringferli en 

þeir eru: að vera kyrr, að ígrunda, að koma auga á, að velja, að túlka að raða 

saman, að sannreyna og að vera kyrr, sjá mynd 1 (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). 

1.8. Þátttakendur 

Alls tóku 21 foreldri þátt í rannsókninni. Þátttakendur voru foreldrar og/eða 

forráðamenn barna með sálfélagslega erfiðleika og voru á aldrinum 37 - 47 

ára. Í þeim 20 viðtölum sem voru tekin voru 17 viðmælendur mæður 

barnanna, þrjár stjúpmæður og í einu tilfelli tóku báðir foreldrar þátt. 

Helmingur foreldranna bjuggu á  höfuðborgarsvæðinu og helmingurinn var af 

landsbyggðinni. Börn þeirra voru á aldrinum 10 - 16 ára, níu drengir og 11 

stúlkur, sem stunduðu nám í þremur grunnskólum landsins. Í úrtakinu voru 

foreldrar barna á grunnskólaaldri sem höfðu leitað eftir aðstoð innan skóla 

barna sinna vegna sálfélagslegra erfiðleika barna sinna á síðustu 6-12 
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mánuðum. Haft var samband við skólastjórnendur þriggja skóla og 

stjórnendur beðnir um að auglýsa eftir þátttakendum sem höfðu reynslu af 

fyrirbærinu. Kynningarbréf um rannsóknina var sent til þeirra sem svöruðu 

auglýsingunni. Haft var samband símleiðis við þá foreldra sem lýstu yfir vilja til 

þátttöku og viðtalstími og staður ákveðinn. 

1.9. Gagnasöfnun og greining gagna 

Viðtölin voru tekin frá janúar til nóvember 2017. Tvö viðtöl voru tekin við 

hvert foreldri. Í fyrra viðtali var gagna aflað með opnum viðtölum þar sem 

stuðst var við viðtalsramma, sjá töflu 1. Viðtölin fóru að mestu leyti fram í 

viðtalsherbergjum sem rannsakandi hafði aðgang að eða á heimilum 

fjölskyldunnar á þeim tíma sem hentaði foreldrum. Lengd viðtalanna var allt 

frá 42 mínútum upp í 78 mínútur. Öll viðtölin voru hljóðrituð með stafrænu 

upptökutæki, afrituð orðrétt og síðan eytt að afritun lokinni. Gagnagreining 

fór fram samhliða gagnaöfluninni og eftir að henni lauk. Hvert viðtal var lesið 

ítarlega yfir til að koma auga á mikilvæg atriði, endurtekningar og áherslur í 

frásögn þátttakenda og voru gögnin kóðuð út frá því sem stóð upp úr 

viðtölunum. Notast var við 12 þrepa aðferðarfræði Vancouver-skólans, sjá 

töflu 2 við bæði gagnasöfnun og gagnagreiningu. Þrepin fela í sér innbyggðar 

aðferðir sem ætlaðar eru að auka á réttmæti og áreiðanleika 

rannsóknarinnar, einkum þó þrep 7, 9 og 11, þar sem staðfesting þátttakanda 

um að persónuleg reynsla þeirra sé rétt túlkuð (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Í seinna viðtali var greiningarlíkan borið undir þátttakendur ásamt því að 

spurt var nánar og dýpra í reynslu þeirra miðað við niðurstöður 

greiningarlíkansins. Þátttakendum var einnig boðið að bæta við því sem þeim 

fannst út af standa.  
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1.10. Siðferðilegir álitaþættir 

Í rannsókninni var lögð rík áhersla á að fara eftir lögum og reglum varðandi 

skráningu og meðferð persónuupplýsinga. Öll rannsóknargögn, upptökur, 

skrifuð afrit af upptökum og athugasemdir rannsakenda voru varðveitt á 

öruggum stað á meðan á úrvinnslu þeirra stóð. Vinnsla rannsóknar var 

tilkynnt til Persónuverndar en ekki þurfti leyfi frá Vísindasiðanefnd fyrir 

þessari rannsókn. Allir þátttakendur fengu kynningarbréf þar sem lögð var 

áhersla á nafnleynd og fullan trúnað. Þátttakendum var gert ljóst að þeim 

væri frjálst að hætta þátttöku á hvaða stigi rannsóknar sem er án frekari 

eftirmála. Einnig voru þátttakendur beðnir um að skrifa undir upplýst 

samþykki við upphaf viðtalsins. Að viðtölum loknum voru nöfnum 

þátttakenda, börnum þeirra og aldri barnanna breytt til að tryggja að ekki 

verði hægt að rekja neinar upplýsingar til þátttakenda, skóla eða sveitafélags. 

Við gerð rannsóknarinnar voru  fjórar höfuðreglur siðferðis notaðar til 

grundvallar en þær eru kenndar við sjálfræði, skaðleysi, velgjörðir og réttlæti 

og er þeim ætlað að tryggja öryggi, virðingu og sanngirni í garð viðmælanda 

(Sigurður Kristinsson, 2013). 

Niðurstöður 

Niðurstöður rannsóknarinnar lýstu reynslu foreldra af því að eiga börn með 

sálfélagslega erfiðleika og vanda þeirra af því að fá aðstoð og þjónustu úr 

skólakerfinu. Niðurstöðurnar voru settar fram í þremur meginþemum sem 

hvert og eitt spannar tvö undirþemu, sjá mynd 2. Fyrsta meginþemað, börnin 

sem passa ekki í kassann, lýsti skertri færni barnsins til að takast á við 

aðstæður og skertri getu foreldra og starfsfólk skólans til að mæta þörfum 

þessara barna. Annað þemað, skortir úrræði, snéri að erfiðleikum foreldranna 

við að fá greiningu á því hvort skerðing var til staðar hjá barninu, sem gæti 
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ásamt öðrum þáttum, stuðlað að vanda barnsins. Þriðja þemað, dyrnar 

opnast, lýsti því hversu miklu máli það skipti fyrir barnið þegar umhverfið var 

aðlagað að þörfum þess og þá aðstoð sem barnið og fjölskyldan fengu sem 

ýtti undir færni barnsins til að takast á við kröfur umhverfis og athafna.  

1.11. Börnin sem passa ekki í kassann 

Foreldrarnir töluðu mikið um persónueinkenni barna sinna, hvernig þau voru 

öðruvísi en önnur börn, meirihluti barnanna var með einhverjar 

taugaraskanir í grunninn eða voru í greiningarferli. Foreldrarnir lýstu því 

hvernig ýmist börnin hefðu ekki vitræna, tilfinningalega eða hegðunarlega 

getu til að mæta þeim kröfum sem umhverfið og aðstæður barnsins gerðu til 

barnanna sem lýsti sér í færniskerðingu ef þörfum barnanna var ekki mætt.  

Flestir foreldranna voru á því að ekki væri tekið nægilega mikið mið af ólíkum 

styrkleikum barnanna og að skólakerfið setti þessi börn í kassa sem þau 

pössuðu einfaldlega ekki í. 

Skóli fyrir suma 

Foreldrar þeirra barna sem bjuggu við skynúrvinnsluvanda, hvatvísi, skert 

innsæi eða skert tilfinningalæsi lýstu því hvernig þessir þættir gerðu þeim 

erfitt fyrir í félagslegri þátttöku sem aftur olli vanlíðan, kvíða og stöðugum 

árekstrum við samnemendur, kennara og heima fyrir. Þeir sögðu börnin sín 

hafa ákveðnar þarfir og þegar þörfunum væri ekki mætt þá yrði vandinn 

umfangsmeiri og erfiðari. Í slíkri vanlíðan ættu börnin einfaldlega erfiðara 

með að læra og taka þátt í félagslegum og námstengdum athöfnum. Til þess 

að leggja áherslu á hvernig erfiðleikarnir hömluðu börnunum lýstu nokkrir 

foreldrar börnunum sínum þannig  að þau væru of „skökk“ til að passa í þann 

kassa sem skólinn var og að skólinn hentaði best þeim börnum sem væru ekki 
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með nein frávik í taugaþroska. Ólöf móðir 15 ára drengs lýsti skólagöngu hans 

á þennan hátt:  

Hann veit alveg ótrúlega margt, hann kemur því bara ekki frá sér 

með hefðbundnum skólaverkefnum og prófum. Hann bara passar 

ekki inn í þann kassa sem skólinn er.  

Það var samróma álit allra foreldranna að starfsfólk skólans þyrfti meiri 

skilning og þekkingu til að geta mætt ólíkum þörfum nemenda. Mörg börn 

kæmu inn í skólana með ólíkan þroska og færni til að stýra hvatvísi, 

tilfinningum og hegðun og að lesa í félagslegar aðstæður og virkuðu því 

stundum ögrandi á samnemendur og kennara. Slíkar aðstæður hefðu orðið til 

þess að stór hluti barnanna lenti ítrekað félagslegum árekstrum eða einelti, 

ýmist við samnemendur eða kennara. Þegar skilning og þekkingu skorti hafði 

vandinn aukist samhliða vanlíðan barnanna. 

Foreldrunum fannst skólakerfið ekki taka nægilegt tillit til þess að börn 

væru að eðlisfari með afar ólíkar námsþarfir, styrkleika og hæfni. Þeim fannst 

skólakerfið of einstrengingslegt til að öll börnin gætu passað þar inn. Sumir 

foreldranna greindu frá því að hæfileikar barnanna á sviði hugvits, verkvits 

eða listgreina, hefðu ekki verið metið til jafns við hæfni til bóknáms. 

Foreldrarnir höfðu áhyggjur af framtíðarhorfum barna sinna þar sem 

eingöngu þau börn sem voru sterkir í lesfögum hefðu tækifæri að njóta 

styrkleika sinna innan skólakerfisins. Foreldrarnir kölluðu eftir því að farið 

væri að kortleggja og meta til fulls ólíka styrkleika barna og að ólíkum 

námsþörfum væri mætt svo öll börn fengju notið sín í námi. Lilja, móðir 14 

ára drengs, orðaði reynslu sína með þessum orðum:   

Hann á heima á verknámsbraut... allt sem tengist iðn leikur í 

höndunum á honum. Hann hlýtur að mega að fá að vera metinn að 
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verðleikum einhversstaðar í þessu kerfi, ekki alltaf bara þetta kvabb um 

að hann geti ekki lært.  

Gleymda barnið.  

Meirihluti foreldra notaði hugtakið „týnda“ eða „gleymda“ barnið. Að 

undanskilinni einni móður, töluðu allir foreldrar um mikla streitu og álag á 

heimilinu, t.d. vegna veikinda, dauðsfalla eða erfiðra samskipta innan 

fjölskyldunnar. Streita og álag olli því að foreldrar gleymdu að sinna þörfum 

barnanna sem skyldi. Dóra, móðir 14 ára stúlku, lýsti því hvernig streituástand 

á heimilinu varð upphafið að erfiðleikum dóttur sinnar:  

Þarna er mamma mín rosa veik og svo deyr hún […] og þá kannski leggur 

hún bara ekkert í það að leita til mín … hún bara safnar þessu upp […] 

Hún á eldri bróðir sem er einhverfur …  og svo á hún yngri systur, sem er 

í greiningarferli. Og þarna fer hún bara svolítið að brotna … hún bara 

upplifði sig að hún væri bara svoldið út úr fjölskyldunni, [að] öll athyglin 

færi í alla aðra en hana, að hún væri gleymda barnið svolítið. 

Foreldrum fannst forgangsatriði að fjölskyldur sem væru að kikkna undan 

álagi hefðu aðgang að ráðgjöf og stuðningi því erfiðar heimilisaðstæður hefðu 

óhjákvæmilega áhrif á líðan og hegðun barnsins. 

Foreldrarnir bentu á að þarfir barnanna ættu það til að gleymst í 

skólunum líka. Börnin féllu ítrekað í skugga nemenda með hegðunarvanda og 

væru einfaldlega ekki nógu erfið til að fá aðstoð. Börnin hefðu einfaldlega 

gefist upp á því að biðja um hjálp. Guðný, móðir 13 ára drengs, hélt því fram 

að feimni, kvíði og óframfærni þessara barna stæði í vegi fyrir því að þau 

fengju þá kennslu og þjálfun sem þau þyrftu. Hún sagði son sinn vera orðinn 

svo hræddan við niðrandi viðbrögð kennara þegar hann skildi ekki námsefnið 

að hann leitaði frekar í sérkennsluna eftir aðstoð vegna viðmóts kennarans í 
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skólastofunni. Foreldrunum fannst námsþörfum barnanna ekki nægilega sinnt 

ef þau fylgdu ekki meðaltalinu og óskuðu eftir meiri umburðarlyndi og 

skilningi á ólíkum þörfum barnanna. Foreldrarnir nefndu mikilvægi þess að 

hafa færri börn í bekk því hávaði og erfið hegðun annarra nemenda trufluðu 

bæði einbeitingu nemenda og takmörkuðu aðgengi nemenda að aðstoð. 

María, móðir 11 ára stúlku, lýsti því hvernig börnum með greiningar væri 

gjarnan hrúgað saman í einn bekk og jafnað út með góðu og þægilegu 

börnunum og Ólöf, móðir 15 ára drengs sagði:  

…hann truflast við minnsta áreiti en við heyrum alltaf að hann hafi 

bara svo góð áhrif á þá. En hvað með hann? Á hann bara að bíða eftir 

að njóta sín þar til hann er búinn að koma öllum þessum drengjum til 

manns af því að hann hefur svo góð áhrif á þá?   

1.12. Skortir úrræði.  

Foreldrarnir sögðu frá erfiðleikum í leit eftir aðstoð, þeir töluðu um erfiðleika 

við að ganga í gegnum greiningarferli með barnið sitt sem þau lýsa sem 

flöskuhálsi sem gat  verið erfitt að komast í gegnum. Einnig skilningsleysi 

og/eða úrræðaleysi kennara og skólastjórnenda til að takast á við vanda 

barnanna. Börn þyrftu einfaldlega að fá aðstoð þar sem þau skorti færni.  

Greining er aðgöngumiði 

Meirihluti foreldranna áttu sögur varðandi erfiðleika í kringum 

greiningaferlið. Þeir greindu frá langri bið eftir greiningu og hvernig þau sjálf 

hefðu endað á að borga sjálf fyrir greiningu þegar þau fengu ekki þá aðstoð 

sem þau þurftu úr skólakerfinu. Þeir vildu sjá aukna áherslu á mat á færni í 

stað sjúkdómsgreiningar þar sem sjúkdómsgreining gæfi ekki alltaf réttar eða 

nægilegar upplýsingar um þörf barnsins fyrir aðstoð eða úrræði. Nokkrir 

foreldrar sem enn voru að bíða eftir greiningu sögðust eiga í erfiðleikum með 
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að skilja vandann og vera í vafa um hvernig ætti að takast á við aðstæður. Þeir 

lýstu stöðugum ótta við að gera illt verra og hvernig þeir væru orðnir úrvinda 

að takast á við vandann. Vera, stjúpmóðir 15 ára drengs, lýsti reynslu sinni á 

þennan hátt:  

Ég þarf ekki greiningu til að sjá að honum líði illa, að það sé eitthvað 

að. Ég sé það alveg. Ég veit bara ekki hvað ég á að gera með það. 

Hann er ekki búinn að vera í neinni meðferð og hann fær enga hjálp 

af því að það veit enginn almennilega hvað er að honum. Hann tikkar 

ekki í nógu mörg box til að fá greiningu. Og á meðan erum við bara 

föst í helvíti og vitum ekkert hvað við eigum að gera. 

Foreldrarnir lýstu allir margra ára baráttu við að fá viðurkenningu á því að það 

væri eitthvað að hjá barninu því það væru engin úrræði í boði innan 

skólakerfisins nema fyrir þau börn sem væru með greiningar. Foreldrarnir 

sögðu greininguna vera aðgöngumiða fyrir úrræði og aðstoð en að ekki væru 

allar greiningar jafnar. Það þyrfti réttu greininguna til, jafnvel þó að færni 

barnsins væri verulega ábótavant og þarfir barnsins fyrir aðstoð væru 

augljósar. Sara sem á 13 ára dreng með ADHD, kvíða, skynúrvinnslu- og 

hegðunarvanda, benti á að sonur hennar væri með þrjár eða fjórar greiningar 

en hafi bara verið svo óheppinn að hafa ekki fengið réttu greininguna til að fá 

þá aðstoð sem hann þurfti. Fríða, móðir 13 ára stúlku, ákvað sjálf að fara með 

barnið sitt í greiningu og greiða það úr eigin vasa. Það skilaði sér í fimm 

greiningum sem breytti öllu fyrir líðan og hegðun barnsins, þegar það loksins 

fékk þá aðstoð sem það þurfti. Unnur sem á 14 ára dóttur, lýsti því hvernig 

sjálfsvígstilraun dóttur hennar hafi orðið til þess að þau fengu loks þá aðstoð 

sem hún hefði beðið um í hálft annað ár. Hún sagði vendipunktinn fyrir betri 

líðan dóttur sinnar hafa legið í því að fá rétta greiningu. „Hvernig er hægt að 

vinna með eitthvað sem engin veit hvað er?“  
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Úrræðaleysi og skilningsleysi 

Foreldrum fannst viðhorf kennara almennt þau að ef barnið væri ekki 

með greiningu þá væri bara allt í góðu og barnið stimplað óþekkt eða 

mamman móðursjúk. Fríða sem á 13 ára stúlku, lýsti viðmóti kennara 

og skólayfirvalda með þessum orðum:  

…eins og með skólann …  Þeir hjá mér persónulega drápu niður 

allt sjálfstraust þegar ég var að reyna að berjast meira fyrir hana, 

kennarinn hennar, hann hvæsti á mig og sagði: „af hverju 

tekurðu hana bara ekki úr skólanum“. Þarna var ég bara orðin 

móðursjúka mamman með erfiða barnið. 

Eftir greiningarferlið fannst foreldrum vanta upp á leiðsögn, fræðslu 

og eftirfylgni frá fagfólki, fyrir þau sjálf og inn í skólana. Fjórðungur 

foreldranna lýstu vangetu skólans við að takast á við vandann þó 

greining væri komin. Foreldrarnir lögðu áherslu á mikilvægi þess að 

börnin fengju eftirfylgd inn í skólana og að sett yrði einhver 

aðgerðaráætlun í gang til að skylda skólana til að mæta þörfum 

þessara barna með markvissari hætti en nú væri gert. Yfir helmingur 

foreldra barna með greiningar höfðu orð á því að kennarar og annað 

starfsfólk ýmist vissu ekki af greiningunum eða tækju ekki mið af 

þeim. Nokkrir foreldrar töluðu um að þurfa að vera að berjast fyrir því 

sem börnin ættu rétt á samkvæmt lögum og reglugerðum. Nanna, 

móðir 13 ára stúlku, sagði mikilvægt að foreldrar hefðu bakland þegar 

þörfum barnanna væri ekki mætt og hefðu upplýsingar um hvaða 

úrræði væru í boði ef skólayfirvöld neituðu samvinnu.  

Allir höfðu foreldrarnir sögur um úrræðaleysi eða skilningsleysi 

frá skólunum og þriðjungur foreldranna höfðu látið börnin skipta um 
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skóla vegna þessa. Foreldrunum fannst óskiljanlegt að skólayfirvöld 

hefðu frelsi til að velja hvort og hvaða þjónusta væri í boði, óháð 

þörfum barnsins og færniskerðingu. Í nokkrum tilfellum höfðu 

foreldrarnir fengið að heyra að peningunum hafi verið varið í að fá 

annan kennara eða aðstoð inn í árganginn því hann væri svo erfiður. 

Börnin hefðu þar af leiðandi verið engu betur sett þrátt fyrir 

greiningar, mat og ráðleggingar fagfólks. Þrír foreldrar lýstu því 

hvernig skólayfirvöld höfðu algerlega hundsað tilmæli frá viðkomandi 

sérfræðingum eða fagaðilum jafnvel þó þeir hefðu margsinnis setið 

fundi með þeim í skólunum. Foreldrarnir lögðu mikla áherslu á að 

skólanum bæri skylda til að mæta þörfum barnanna til að þau ættu 

einhverja möguleika á að geta stundað námið sitt á árangursríkan 

hátt. Þeir lýstu vonbrigðum með að skólarnir gætu sjálfir ákveðið 

hvort og hvaða úrræði væru í boði. Sara, móðir 13 ára drengs, lýsti 

baráttu sinni við skólayfirvöld á þennan hátt:   

… og við vorum komin með [nafn á stofnun] í málið en það gerðist 

ekki neitt, alltaf falið sig á bak við það að það væru ekki til peningar 

eða eitthvað sko. Og barnið sko, tvisvar sinnum fannst hann … týndist 

úr skólanum og fannst í eitt skiptið og þá var hann búinn að skera sig 

allan með glerbrotum sko og þá var hann bara að reyna að fyrirfara 

sér. Og þá fengum við símtal um að þetta gengi nú ekki. Aumingja 

starfsmaðurinn sem kom að barninu, sko. Þetta var viðhorfið. 

1.13. Dyrnar opnast 

Helmingur foreldra greindi frá því að rétt aðstoð frá réttu fólki hefði verið 

vendipunkturinn fyrir aukinni færni hjá börnum. Stundum hefði það verið í 

formi þjálfunar og ráðgjafar en stundum einungis með því að aðlaga 
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kröfurnar sem voru gerðar til barnsins. Þessir foreldrar töluðu um tvö 

lykilatriði í átt að bættri færni barnsins; þeirra eigin frumkvæði við að leita 

eftir aðstoð og hversu heppin þau hefðu verið með fagfólk og kennara.  

Að trúa á eigin áhrifamátt  

Foreldrarnir áttu það sameiginlegt að sálræn áföll, erfiðar uppeldisaðstæður 

og/eða langvarandi streitutímabil gerðu það að verkum að þeim fannst þau 

vanmáttug til að takast á við erfiðleika barnsins. Foreldrarnir lýstu einnig 

mikilli streitu sem skapast við það að eiga börn með sálfélagslega erfiðleika, 

einkum og sér í lagi vegna úrræðaleysis og stöðugra árekstra við barnið sjálft 

og nærumhverfi þess. Foreldrunum fannst þessi streita hafa áhrif á getu 

þeirra til að takast á við aðstæður og gera það sem þurfti til að ná fram 

breytingum á líðan, hegðun eða færni barnanna, einfaldlega af því að það hafi 

ekki verið til næg orka afgangs. Foreldrarnir lýstu því hvernig þeir væru 

stöðugt að bíða og sjá hvernig hlutirnir þróuðust frekar heldur en að grípa til 

aðgerða.  

Foreldrar sögðu breytt hugarfar vera lykilatriði til að takast á við 

erfiðleikana. Þeir tíu foreldrar sem höfðu séð dyrnar opnast hjá börnum 

sínum í formi aukinnar færni, nefndu ákveðinn vendipunkt sem hafi orðið til 

þess að þau gerðu það sem þurfti að gera, þó það hefði kostað þau mikla 

orku og óvinsældir heima fyrir eða innan skólans. Foreldrarnir lýstu því 

hvernig þau hefðu farið út um allt, leitað til fagaðila sem þau vissu um. 

Foreldrar lýstu breyttum reglum og rútínum heima fyrir og greindu einnig frá 

hversu miklu máli það hefði skipt að þau hefðu sjálf farið að vinna í sjálfum 

sér til að eiga úthald í þessar breytingar og til að geta verið betur til staðar 

fyrir börnin. Sex foreldranna lýstu sjálfsvígstilraun eða sjálfsskaðahegðun 

barnsins sem sínum vendipunkti. Eins og Bára sem á 15 ára stúlku sagði, þá er 

bara ekki endalaust hægt að bíða og sjá til.  
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… Og ég fer náttúrulega allt á fullt, skilurðu og ég er með hana í 

sálfræðitímum og allt þetta sko… […] Ég talaði líka við einhvern 

hjá [nafn á stofnun] sko. Ég hringdi þangað líka. Og svo talaði ég 

við eina sem er að vinna við einhverja svona ráðgjöf… ég bara fór 

út um allt. Þú veist, bara, gerði bara alveg eins og ég gat. […] Og 

talaði svo við skólann og bara heimtaði teymisfund og það var 

bara sett allt á fullt.  

Góð reynsla af starfsfólki 

Foreldrarnir sem höfðu séð breytingar á hegðun, líðan og færni barnsins lýstu 

því hversu heppin þau hefðu verið með skólayfirvöld og starfsfólk innan 

skólans. Foreldrar kölluðu eftir aukinni þekkingu innan skólakerfisins á 

þörfum barna með sálfélagslega erfiðleika og taugaraskanir. Sveigjanleiki, 

skilningur og umburðarlyndi hjá kennurum var t.a.m. grundvallaratriði fyrir 

aukna námsfærni hjá 11 ára dóttur Maríu:   

Það eru ekki allir kennarar tilbúnir til að mæta börnum eins og 

henni, við höfum bara verið mjög heppin af því að ég veit að það 

eru alveg sumir kennarar alveg niðurnjörvaðir varðandi það hvernig 

hlutirnir ættu að vera. 

Foreldrarnir kölluðu jafnframt eftir breyttum starfsháttum innan skólans og 

fannst ótækt að aðgengi að úrræðum byggðist á skoðunum skólastjórnenda 

og kennara í stað [hentugleika stjórnenda] með hvað stjórnendur væru til í að 

gera fyrir nemendur sína og vildu aðkomu fleira fagfólks innan skólans. 

Foreldrum fannst líka mikilvægt að geta leitað til skólaskrifstofu eða 

umboðsmanns barna þegar skólayfirvöld neituðu að fara eftir tilmælum frá 

fagfólki. Það ætti ekki að vera undir heppni komið hvort börn kæmu heil út úr 

skólagöngunni eins og Bára, móðir 15 ára stúlku, orðaði það. 
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Við getum ekki stólað á að börn séu heppin með kennara. Við þurfum að 

fara að skoða allt kerfið í heild sinni og hætta að hugsa bara fjögur ár í 

einu. Við þurfum að fara hugsa þrjátíu ár fram í tímann. Hvað getum við 

sparað með forvörnum, íhlutunum og verkferlum. Af því að við vitum 

hvað snemmtæk íhlutun skiptir miklu máli. Hvað hún getur hjálpað 

þessum börnum mikið á lífsleiðinni og fram á fullorðinsár. Við þurfum að 

skila þessum einstaklingum betur út í samfélagið. Þetta er ekki erfitt 

stærðfræðidæmi sko. 

Umræður  

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða reynslu foreldra barna með 

sálfélagslega erfiðleika með það að markmiði að auka þekkingu og dýpka 

skilning á fyrirbærinu. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa upplýsingar óskir 

foreldra um stuðning og úrræði úr skólakerfinu. 

1.14. Mat á færni í stað sjúkdómsgreiningar 

Þeir þættir sem ekki hafa áður komið fram í rannsóknum á reynslu foreldra 

barna með sérþarfir er áherslan á færni í stað greiningar. Í niðurstöðum 

rannsóknarinnar má greina að börn sem fá ekki nægilegan stuðning heima 

og/eða í skólum búa almennt við skertari félags- og/eða skólatengda færni. 

Foreldrar vilja ríkari áhersla á færni þegar verið er að meta þörf fyrir þjónustu 

í stað þess að horfa til sjúkdómsgreininga sem gefa takmarkaðar upplýsingar 

um þjónustuþörfina og mæta einungis hluta vandans. Gagnrýnt hefur verið 

að úthlutun fjármagns taki einungis mið af sjúkdómsgreiningum (Gretar L. 

Marinósson og Dóra S. Bjarnason, 2016; Reykjavíkurborg, Menntasvið, 2010) 

en fáar tillögur verið lagðar fram. Álykta má að mat á færni, t.a.m. ICF 

færnilíkanið, sé betur til þess fallið að ákveða þörf fyrir úrræði og stuðning 
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heldur en sjúkdómsgreiningar, sérstaklega þar sem færni er þar talin vera 

afleiðing af samspili heilsufars og umhverfis heldur en einungis vegna 

einstaklingsþátta (WHO, 2001). Þannig er  hægt að meta þörf fyrir þjónustu 

út frá víðari grundvelli, gera þjónustuna markvissari og árangursmeta hana. 

Hér er gullið tækifæri fyrir iðjuþjálfa að láta að sér kveða því hugmyndafræði 

iðjuþjálfa er að miklu leyti skylt ICF færnilíkaninu og hafa iðjuþjálfar t.a.m. 

sérhæft sig til að auka færni og þátttöku nemenda í félagslegum og 

skólatengdum athöfnum (Anna Alexandersdóttir og Guðrún Jóhanna 

Benediktsdóttir, 2012; Sigríður Kristín Gísladóttir, 2009). Áhersla á færni í stað 

sjúkdómsgreiningar í skólakerfinu þarfnast frekari skoðunar og rannsókna því 

ekkert bendir til þess að notkun sjúkdómsgreininga sé árangursríkt eða 

skilvirkt fyrirkomulag (Evrópumiðstöðin, 2016).  

1.15. Heildræn stefna 

Niðurstöður sýna að erfiðar heimilisaðstæður, foreldrastreita og skilnings- og 

þekkingarleysi starfsfólks í skólum séu þættir sem hafi áhrif á sjálfsmynd, 

vellíðan, félagslega þátttöku og skólatengda færni nemenda. Niðurstöðurnar 

þurfa ekki að koma á óvart enda hafa bæði íslenskar og erlendar rannsóknir 

sýnt fram á að skilningur, stuðningur og jákvætt viðhorf sé einn 

megináhrifaþátturinn að baki jákvæðrar námsframvindu og vellíðan barna og 

unglinga (Mastoras, Saklofske, Schwean og Climie, 2015; Sigrún Harðardóttir, 

2014). Niðurstöður gefur enn fremur til kynna að styrkleikar og hæfni 

nemenda í list- og verkgreinum séu almennt ekki metin til jafns við árangur í 

bóklegum fögum. Slíkt hafi neikvæð áhrif á sjálfsmynd nemenda, líðan og 

hegðun. Samkvæmt námstefnunni skóla án aðgreiningar (mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013) og lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) er 

skólanum ætlað að koma til móts við þarfir og styrkleika allra nemenda. Í 
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úttektum á stefnunni (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015; 2017) 

kemur fram að starfsfólk skóla eigi almennt erfitt með að mæta ólíkum 

þörfum barna vegna skorts sérfræðiþekkingu á sálfélagslegum erfiðleikum og 

öðrum röskunum. Nám er iðja barna og þátttaka í skólatengdri iðju eflir 

alhliða þroska barna (Humphry og Wakeford, 2006). Með sérþekkingu á 

ólíkum þörfum nemenda og færni við skólatengda iðju eru iðjuþjálfar 

mikilvægur hlekkur í öllu forvarnar- og meðferðarstarfi í skólum (Linda 

Pehrson, 2003; Sigríður Kristín Gísladóttir, 2009). Iðjuþjálfun tekur  mið af 

vilja, styrkleikum og áhugahvöt nemenda sem hefur jákvæð áhrif þátttöku 

barna í skólatengdu starfi (Echsel o.fl , 2019) og hefur þannig jákvæð áhrif á 

námsárangur og vellíðan nemenda (Bolton og Plattner, 2019). 

Niðurstöður benda til mikilvægis þess að fjölga fagfólki í skólum til að 

hægt sé að að koma betur til móts við nemendur með sálfélagsleg erfiðleika. 

Niðurstöður kallar á heildræna og fjölskyldumiðaða stefnu varðandi stuðning 

og úrræði í skólakerfinu þar sem tekið er mið af heimilisaðstæðum og heilsu 

foreldra og aðgengi barnsins að stuðningi og færniaukandi úrræðum. 

Foreldrar vilja ríkari áherslur á margbreytileika í námi og kennslu, aukinn 

skilning og þekkingu hjá starfsfólki og aukið aðgengi að fagfólki. Skortur á 

stefnu varðandi stuðning og úrræði innan skólakerfis veldur því að 

skólayfirvöld hafa frelsi til að ákveða hvernig og hversu mikla þjónustu börnin 

fá, óháð færni barnsins, aðstæðum þess og/eða tilmælum fagfólks. Enn 

fremur er mikilvægt að til sé eftirlitsstofnun sem metur árangur úrræða og 

aðstoðar foreldra ef skólayfirvöld eða starfsfólk skólanna neita samvinnu eða 

aðgang að þjónustu sem nauðsynleg þykir til að efla alhliða færni, þroska og 

vellíðan nemenda eins og lög um grunnskóla (nr. 91/2008) kveður á um.  
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Takmarkanir rannsóknar  

Auglýst var eftir þátttakendum í rannsóknina og því kann að vera líklegt að 

foreldrar sem skorti stuðning hafi verið duglegri að bjóða sig fram til þátttöku 

heldur en þeir foreldrar sem upplifðu meiri stuðning úr skólakerfinu. Einnig 

ber að hafa í huga að um reynslu fámenns hóps er að ræða og því ekki hægt 

að alhæfa um niðurstöður þó viissulega gef niðurstöðurnar til kynna ákveðnar 

vísbendingar sem vert er að hafa í huga fyrir þá sem koma að stefnumótun og 

útfærslum á skólastefnunni „nám án aðgreiningar“.  
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Viðaukar 

Viðauki 1: Upplýst samþykki 

 
„Reynsla foreldra barna með sálfélagslega erfiðleika af stuðningi úr 
skólakerfinu“. 
 
Undirskrift mín á þessu blaði staðfestir að ég hef fengið upplýsingar um 
rannsóknina „Reynsla foreldra barna með sálfélagslega erfiðleika af stuðningi 
úr skólakerfinu“ og hef samþykkt að taka þátt í henni. Ég hef undir höndum 
kynningarbréf þar sem fram koma upplýsingar um rannsóknina og 
framkvæmd hennar.  

Allar upplýsingar eru trúnaðarmál og verður þess vandlega gætt að ekki verði 
hægt að rekja þær til mín. Sem dæmi má nefna að öllum nöfnum verður 
breytt, sem og staðháttum við úrvinnslu rannsóknarinnar. Öllum 
frumgögnum verður þar að auki eytt að rannsókn lokinni.  

Mér er ljóst að ég get neitað eða hætt þátttöku í rannsókninni hvenær sem er 
án útskýringar eða eftirmála. 
 

______________________________________________________________ 
  Dagsetning                      Undirskrift þátttakanda  
 
 
Ég undirrituð staðfesti hér með að ég hef upplýst ofangreindan þátttakanda 
um tilgang og eðli rannsóknarinnar , „Reynsla foreldra barna með 
sálfélagslega erfiðleika af stuðningi úr skólakerfinu.“ samræmi við lög og 
reglur um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði.  
 
______________________________________________  
Dagsetning                    Hrefna Óskarsdóttir 
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Viðauki 2: Kynningarbréf til foreldra 

 

Kynningarbréf til foreldra vegna rannsóknarinnar: „Reynsla foreldra barna 

með sálfélagslega erfiðleika af stuðningi úr skólakerfinu.“ 

Ábyrgðarmenn rannsóknar:  Leiðbeinandi og ábyrgðarmaður rannsóknarinnar 

er dr. Sigrún Sigurðardóttir, dósent við Háskólann á Akureyri.  Sími: 460 8473, 

netfang: sigrunsig@unak.is. 

Hver ert þú og hver er tilgangur þessarar rannsóknar? Ég heiti Hrefna 

Óskarsdóttir og er í meistaranámi í geðheilbrigðisvísindum. Það þýðir að ég 

hef verið að skoða hvað rannsóknir og vísindin segja okkur um geðheilheilsu 

og hvaða þættir geta stutt við eða hindrað að við upplifum góða geðheilsu.  

Mig langar með þessu bréfi að biðja þig um að taka þátt í rannsókn sem ég er 

að gera í samstarfi við dr. Sigrúnu Sigurðardóttur.    

Undanfarið hef ég verið að skoða hvaða áhrif sálfélagslegir erfiðleika barna og 

unglinga hafa á fjölskylduna í heild sinn og hvaða stuðning fjölskyldan er að fá 

til að takast á við þessa erfiðleika.  

Af hverju? Erlendar rannsóknir benda til þess að sálfélagslegir erfiðleikar hafi 

áhrif á alla í fjölskyldunni og sé sérlega mikill streituvaldur í lífi foreldra 

þessara barna. Mig langar til að vita hvaða áhrif þessir erfiðleikar hafa haft á 

þig og þína fjölskyldu og hvaða aðstoð þið hafið fengið sem hafa hjálpað 

ykkur út úr erfiðleikum eða hvaða aðstoð þið teljið ykkur þurfa til að eiga 

möguleika á að komast út úr þessum erfiðleikum sem þið eruð að upplifa.  

Hvað þarf ég að gera? Þitt framlag felst í því að hitta mig og leyfa mér að taka 

viðtal við þig. Spjallið tekur kannski um 45-60 mín. Við getum hist í þægilegu 

fundarherbergi hér í skólanum eða þar sem þér þykir best og við fáum næði.  
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Hvað græði ég á því að taka þátt? Þú og barnið þitt gætuð öðlast nýjan 

skilning á þeim vandamálum sem barnið þitt er að kljást við. Þið gætuð veitt 

mér dýrmætar upplýsingar um og innsýn inn í þá erfiðleika sem barnið þitt er 

að takast á við í dag og þannig veitt ómetanlegt framlag til að hjálpa börnum 

og fjölskyldum sem hafa þurft að takast á við þá erfiðleika og þið hafið þurft 

að kljást við undanfarið.  

Get ég hætt í rannsókninni áður en henni er lokið? Já, þú getur hætt í þessari 

rannsókn hvenær sem þú óskar eftir því.  

 

Að lokum langar mér  að þakka þér innilega fyrir að hafa gefið þér tíma til að 

lesa þetta bréf yfir og óska þér og þínum góðs gengis ef ég kem ekki til með að 

heyra frá þér aftur.  

 

Með bestu kveðjum, 

Hrefna Óskarsdóttir,  
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Viðauki 3: Viðtalsrammi  

Inngangsfasi  

• Tilgangur viðtals 

• Skrifa undir upplýst samþykki (árétta trúnað og rétt til að hætta við 

hvenær sem er) 

• Biðja um leyfi til að taka viðtalið upp og skrifa athugasemdir 

Megininntak viðtals 

1. Hver er reynsla þín af því að eiga barn með sálfélagslegan 

vanda/námserfiðleika? 

• Hvaða áhrif hefur þetta á fjölskyldulífið? 

2. Hvernig finnst þér skólinn eða skólakerfið hafa hjálpað ykkur með þessa 

erfiðleika? 

• Hvaða væntingar hafðir þú til skóla/skólakerfis 

• Hvað hefði mátt vera öðruvísi? 

• Fenguð þið þá aðstoð sem þið þurftuð 

3. Hefur reynsla þín í bernsku mótað þig í foreldrahlutverkinu á einhvern 

hátt? Ef svo er, hvernig? 

 4.  Getur þú sagt mér eitthvað um uppeldi, atburði, aðstæður hjá barninu 

sem þú telur hafa haft áhrif á aðstæður þess í dag? 

• Ef jákvæðar breytingar hafa orðið; hvað heldur þú að hafi skipt máli 

til að ná þeim bata sem barnið hefur náð í dag? 

• Ef engar eða neikvæðar breytingar hafa orðið; hvað þyrfti að 

breytast? 

 5. Hvað telur þú vera mikilvægast fyrir börn með sama vanda/sömu erfiðleika 

og þitt barn er að glíma við í dag? 

Lokafasi  

• Er eitthvað sem þér finnst að þurfi að komi fram, sem ég hef ekki 

spurt þig út í?   

• Biðja um leyfi til að hafa samband við þátttakanda aftur ef þarf 

(símanúmer, netfang)  
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Töflur 
 

Tafla 1: 12 þrepa aðferðarfræði Vancouver skólans. 

 

Rannsóknarþáttur                           Það sem gert var í rannsókninni: 

Þrep 1. Val á 
þátttakendum (val á 
úrtaki) 

Auglýst var eftir þátttakendum. 21 foreldri 20 
barna; 17 voru mæður, einn faðir og þrír 
þátttakenda voru stjúpmæður barna með sálfélags-
lega erfiðleika.  

Þrep 2. Undirbúningur 
hugans 

Ígrundun átti sér stað áður en samræður hófust við 
þátttakendur þar sem fyrri hugmyndir og viðhorf 
um fyrirbærið voru sett til hliðar.  
Upplýsingum um aðferðafræðina sem var notuð 
við rannsóknina aflað.  

Þrep 3. Viðtölin – 
Þátttaka í samræðum 
(gagnasöfnun) 

Tvö viðtöl voru tekin við hvern þátttakanda, alls 40 
samtöl í heildina. Fyrra viðtalið var ítarlegra og 
rannsóknargagna því aflað þannig. Í seinna viðtali 
var greiningarlíkan borið undir þátttakendur og 
viðtal tekið símleiðis 

Þrep 4. Skerpt vitund 
varðandi 
hugmyndir og hugtök 
(byrjandi 
gagnagreining) 

Gagnagreiningin hófst strax í fyrra viðtali og hélt 
áfram út allt gagnasöfnunarferlið. Allar samræður 
voru teknar upp og skráðar niður orð fyrir orð. 
Athugasemdir varðandi atferli þátttakenda var 
einnig skráðar á blað.  

Þrep 5. Þemagreining 
(að setja 
orð á hugmyndir) 

Formleg greining á rannsóknargögnum hófst með 
þemagreiningu. Hvert atriði var merkt, ígrundað og 
gefið heiti. Leitað var eftir að finna kjarnann í 
reynslu þátttakenda af upplifun þeirra af stuðningi 
úr skólakerfinu.  

Þrep 6. Að smíða 
greiningarlíkan 

Fundinn var rauður þráður í gegnum hvert viðtal 
sem  
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fyrir hvern þátttakanda lýsti upplifun þátttakenda á kjarngóðan hátt. 
Þessum þemum var gefin heiti og myndað 
greiningarlíkan sem táknaði heildarmynd 
viðtalanna.  

Þrep 7. Staðfesting á 
hverju 
greiningarlíkani með 
viðkomandi 
þátttakanda 

Þátttakendur fengu greiningarlíkan í tölvupósti sem 
var fylgt eftir með viðtali símleiðs. Slíkt stuðlar að 
áreiðanleika og réttmæti rannsóknarinnar. 

Þrep 8. 
Heildargreiningarlíkan 
er smíðað úr öllum 
einstaka líkönum 
þátttakenda  

Smíðað var heildargreiningarlíkan úr 
greiningarlíkani hvers þátttakanda. 

Þrep 9. 
Heildargreiningarlíkanið 
er borið saman við 
rannsóknargögnin  

Endurtekið var lesið yfir öll viðtölin sem síðan voru 
borin saman við heildargreiningarlíkanið. 
 

Þrep 10. Kjarni 
fyrirbærisins sem 
lýsir fyrirbærinu í 
hnotskurn er 
settur fram 
 

Rannsókninni var gefið heiti: „Reynsla foreldra 
barna með sálfélagslega erfiðleika af stuðningi og 
úrræðum úr skólakerfinu.“ 

Þrep 11. Staðfesting á 
heildargreiningarlíkani 
og 
yfirþema með 
einhverjum 
þátttakendum  

Niðurstöðurnar voru bornar undir 6 þátttakendur 
til að tryggja það að um rétta túlkun væri að ræða. 
 

Þrep 12. Niðurstöður 
Rannsóknarinnar eru 
skrifaðar upp þannig að 
raddir allra þátttakenda 
heyrast. 

Vitnað var beint raddir þátttakenda til auka  
trúverðugleiki á fyrirbærinu og rannsókninni sjálfri. 

Byggt á Halldórsdóttir, S. (2000), bls. 47-81. 

 
 



 

 93 

 
 

 

Myndir 

 

Mynd 1: Sjö þættir rannsóknarferlisins innan 

Vancouver-skólans 
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Mynd 2: Greiningarlíkan 
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Mynd 3: Algengir sálfélagslegir erfiðleikar barna og unglinga 
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Mynd 4: PEO líkanið, færni við iðju 

 
 

 

 


