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Útdráttur 
 

Í ritgerðinni sem er lokaritgerð til B.A.- gráðu í þroskaþjálfafræðum er fjallað um 

kvíðaraskanir barna með sérstakri áherslu á áráttu-og þráhyggjuröskun og tillögur að 

stuðningi þroskaþjálfa við nemendur með áráttu- og þráhyggjuröskun í grunnskóla.  

Kvíði er einn þeirra þátta sem geta orsakað ótta og vanlíðan og bent er á mikilvægi þess 

að starfsfólk skóla sé vakandi fyrir einkennum kvíðaraskana. Áráttu- og 

þráhyggjuröskun er ein algengasta kvíðaröskunin hún getur verið afar erfið og hamlandi 

og komið í veg fyrir að börn njóti eðlilegs lífs hvort sem er félagslega eða í námi. Í ljósi 

þessarar vitneskju er mikilvægt að auka þekkingu á þessari tegund kvíðaröskunar svo 

hægt sé að grípa í taumana sem allra fyrst, draga úr alvarleika einkenna og auka lífsgæði 

barnanna. Því miður er skerðingin oft misgreind og því allt of fáir sem hljóta viðeigandi 

meðferð eða úrræði.  

Orsakir áráttu- og þráhyggjuraskana eru líffræðilegar, talað er um að einhverskonar 

truflun í heilabotnskjörnum, boðefnaröskun, erfðir, eða  áföll geti hugsanlega verið 

orsakavaldar og talið er að um þrír fjórðu hlutar barna með áráttu- og þráhyggjuraskanir 

greinist einnig með annarskonar vandamál eða tengikvilla svo sem Tourette heilkenni, 

athyglisbrest með eða án ofvirkni, kvíða, mótþróa-þrjóskuröskun eða þroskahömlun. 

Skólaumhverfið reynist nemendum með áráttu-og þráhyggjuraskanir erfitt, 

námsaðstæður geta verið flóknar, þau eiga oft erfitt með að fylgjast með í tímum, að 

klára verkefni vegna fullkomnunaráráttu eða þráhyggjuhugsana, en geta haft ágætis 

námshæfileika. Ástandið getur líka sett mark sitt á frímínútur og frjálsan leik því  

félagsleg staða þessara nemenda er slakari en annarra.  

Bent hefur verið á að viðhorf og  skilningur fólks á áráttu- og þráhyggjuröskun virðist 

almennt mjög takmarkaður, stærsta vandamálið er þekkingarleysi en með fræðslu og 

umræðu má breyta viðhorfum og þröngsýni, sem um leið bætir lífsgæði þeirra barna 

sem glíma við röskunina.  

Þroskaþjálfar hafa sterkan fræðilegan bakgrunn til að aðstoða nemendur með 

kvíðaraskanir þar sem menntun þeirra byggir meðal annars á sálar-, uppeldis-, 

heilbrigðis-, félags- og siðfræðum.  Með samstilltu átaki fagfólks skólans er hægt að 

aðstoða þessa nemendur og bæta lífsgæði þeirra verulega. 
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Inngangur 
 

Ástæða þess að við völdum að fjalla um áráttu-og þráhyggjuröskun og grunnskólabörn, 

var fyrst og fremst sú að þetta er ein af algengustu skerðingum sem flokkast undir 

kvíðaraskanir og talið er að um eitt til þrjú prósent fullorðinna einstaklinga og tvö 

prósent barna séu með hana. Einkenni geta komið fram hvenær sem er á lífsleiðinni, þar 

á meðal hjá börnum. Þetta er ein algengasta og mest hamlandi kvíðaröskun sem 

nemendur geta glímt við og jafnframt sú sem er hvað best falin. Til þessa hafa  

þroskaþjálfar ekki komið oft að málum þessara nemenda en eiga til þess fullt erindi í 

samstarfi við sálfræðinga og annað fagfólk. Eins og fram kemur í verkefninu er 

menntun þroskaþjálfa byggð upp á þann hátt að þeir hafa góðar forsendur til að vinna 

með fólki með ólíkar skerðingar, þar á meðal kvíðaraskanir. 

Meginmarkmiðið verkefnisins er að vekja athygli á nemendum með áráttu-og 

þráhyggjuröskun og sérstöðu þeirra innan skólans. Tilgangurinn er að svara 

spurningunum: Hver er félagsleg staða og líðan nemenda með áráttu- og 

þráhyggjuröskun í grunnskólanum?  Og hvernig geta þroskaþjálfar aðstoðað nemendur 

með áráttu- og þráhyggjuröskun?  

Í fyrri hluta verkefnisins er farið yfir helstu flokka kvíðaraskana, orsakir þeirra, 

einkenni, greiningar og meðferð. Þar á eftir er verkefnið afmarkað við áráttu- og 

þráhyggjuröskun, fjallað um hana á svipaðan hátt og kvíðaraskanir almennt og staða 

barna skoðuð sérstaklega. Farið er yfir algengi og kynjahlutfall áráttu- og 

þráhyggjuröskunar,  áhrif hennar á nám og þroska barna, fjallað um félags- og 

tilfinningaþroska og sjálfsmynd. Þá eru viðhorf annarra til þessara nemenda til 

umfjöllunar og mismunandi úrræði skoðuð. Í síðari hluta verkefnisins er fjallað um lög 

og reglugerðir sem leggja grunn að skólastarfi svo og aðalnámsskrá grunnskólans þar 

sem velferð nemenda er í brennidepli. Þar á eftir er stoðþjónusta eins grunnskóla skoðuð 

og kannað hvernig hún tengist annarri sérfræðiþjónustu sem börn með kvíðaraskanir 

hafa aðgang að. Viðtöl voru tekin við einn starfandi þroskaþjálfa á Barna- og 

unglingageðdeild Landspítalans (BUGL), skólastjóra Brúarskóla og einn einstakling 

sem haldin er áráttu- og þráhyggjuröskun sem miðlar reynslu af skólagöngu sinni. Að 

lokum er bent á leiðir til úrbóta og bent á hugmyndir um með hvaða hætti þroskaþjálfar 

geti aðstoðað nemendur með áráttu- og þráhyggjuröskun í grunnskóla.   
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Kafli 1: Kvíðaraskanir 

 

Einn mikilvægur þáttur í daglegu starfi þroskaþjálfa í grunnskóla er að stuðla að 

vellíðan og virkja börn með þroskafrávik félagslega. Börnum sem ekki líður vel í 

skólanum gengur oft erfiðlega að einbeita sér og sinna náminu. Börn á öllum aldri jafnt 

fötluð sem ófötluð geta þjáðst af kvíða en kvíði er einn þeirra þátta sem geta orsakað 

vanlíðan og ótta og því er mikilvægt að starfsfólk skólans sé á varðbergi gagnvart 

einkennum kvíðaraskana. (Martin, Castello, og Simmons, 2008).  

Kvíði, streita og eirðarleysi samfara hræðslu eða áhyggjum er hluti af eðlilegu 

þroskaferli ungra barna. Strax eftir fæðingu finna börn fyrir hræðslu við að falla og 

hræðslu við hávaða. Á fyrstu mánuðum lífsins má líka greina hræðslu barna við 

ókunnug andlit, hluti og/eða staði. Þessi ótti er talinn eðlilegur hluti af þeirri sterku hvöt 

okkar að komast af og laga okkur að aðstæðum. Í miðbernsku fer óttinn oft frekar að 

snúa að ímynduðum verum eða uppákomum. Ef óttinn verður ekki óhóflegur eða það 

mikill að hann fari að hindra barnið við félagsleg samskipti, svefn, skólagöngu og fleira 

er hann ekki talinn alvarlegur. Raunar má segja að það barn sem hvorki óttast neitt né 

hefur áhyggjur af neinu sé líklegra til að slasa sig eða jafnvel deyja vegna óvarfærni eða 

óviðeigandi hegðunar (Kauffman, 2005). 

Fari óttinn eða kvíðinn að verða svo mikill að hann hafi teljandi áhrif á líf barnsins, má 

segja að um innhverfa röskun sé að ræða (Aldís U. Guðmundsdóttir, 2007). Innhverfar 

raskanir snúast um hugarástand, tilfinningar og gjarnan líkamleg einkenni sem barnið 

sjálft upplifir. Kvíðaraskanir og lyndisraskanir eru þeir flokkar geðraskana sem falla 

undir innhverfar raskanir. Kvíðaraskanir eru taldar vera í flokki algengustu raskana sem 

hrjá börn og ungmenni en talið er að allt frá þremur – 20 af hundraði barna hafi fundið 

fyrir alvarlegum kvíðaeinkennum (Aldís U. Guðmundsdóttir, 2007). Kvíði barna getur 

birst í mörgum myndum og því eru flokkar kvíðaraskana nokkuð margir. Í bók Aldísar 

U. Guðmundsdóttur (2007) Þroskasálfræði – Lengi býr að fyrstu gerð eru helstu 

afbrigðin sögð vera: Aðskilnaðarkvíðaröskun, víðáttufælni, felmtursröskun, almenn 

kvíðaröskun, félagsfælni, sértæk fælni, áráttu- og þráhyggjuröskun, áfallaröskun og bráð 

streituröskun (Aldís U. Guðmundsdóttir, 2007). 

Orsakir kvíðaraskana hjá börnum geta verið af ýmsum toga. Ýmis áföll sem og 

streituvaldandi atburðir á borð við að byrja í nýjum skóla eða flytja í nýtt hverfi, geta 

stuðlað að kvíðaröskunum. Einnig er talið að erfðir og líffræðilegar breytingar á 
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líkamanum spili inn í.  Einkenni kvíðaraskana hjá börnum eru því bæði af lífeðlislegum 

og sálfræðilegum toga (Aldís U. Guðmundsdóttir, 2007; Kauffman, 2005).  

Starfsemi heilans er flókið fyrirbæri, rafboð taugafrumna heilans þurfa að ganga 

áfallalaust til að líkaminn starfi eðlilega. Fjöldi boðefna auðveldar flutning rafboða og 

verði röskun á boðefnaframleiðslu hefur það áhrif á starfsemi heilans. Boðefnin geta 

verið annaðhvort örvandi eða hamlandi og sé skortur á þeim veldur það óeðlilegri 

starfsemi í taugamótum en það getur valdið sumum tegundum af þroskavanda, 

einhverfu eða ofvirkniröskun (Berger, 2005).   

Skaðar á meðgöngu eða fæðingu hafa áhrif og þá skiptir mestu máli hvenær skaðinn 

verður, fyrstu mánuðir meðgöngu eru hættumestir. Lyf á meðgöngu s.s. flogaveikilyf 

komast í gegnum fylgju og geta skaðað fóstrið. Aðrir þættir sem geta haft áhrif á 

eðlilega meðgöngu geta orsakað geðraskanir en yfirleitt orsakast þær þó af mörgum 

þáttum sem koma saman. Geðraskanir orsakast ýmist af erfðum eða af öðrum ástæðum. 

Geðraskanir svo sem kvíði, þunglyndi og árátta-og þráhyggja geta verið fylgikvillar 

með öðrum frávikum, en geta einnig staðið einar og sér. Af þessu má sjá að ýmislegt 

getur haft áhrif á þroska barna, áföll á meðgöngu eða í fæðingu geta raskað eðlilegri 

þroskaframvindu ásamt öðrum ástæðum eins og erfðum erfðum (Berger, 2005).  

Einkenni kvíða geta verið mismunandi en sem dæmi um sálfræðileg einkenni má nefna 

vanmetakennd og hræðslu við dauðann eða heimsendi. Samfara þessum hugsunum 

koma oft fram lífeðlislegar breytingar hjá barninu á borð við: Svima, örari öndun, 

magaverki og öndunarerfiðleika. Kvíðinn birtist oftast á endanum í sýnilegri svörun 

þannig að þau svitna, hvítna upp, gráta, skjálfa, missa þvag, reyna að flýja aðstæður eða 

frjósa og geta ekki hreyft sig. Hlutfall milli drengja og stúlkna með kvíðaraskanir er 

nokkuð jafnt (Aldís U. Guðmundsdóttir, 2007; Kauffman, 2005). 

Það hefur sýnt sig að börn sem greinast með kvíðaraskanir eða innhverfar raskanir af 

einhverjum toga, eiga oft við mikil vandamál að stríða. Óeðlilegur kvíði getur haft slæm 

áhrif á marga þætti í lífi barnsins, svo sem samskipti við fjölskyldu og félaga og 

frammistöðu í skóla. Rannsóknir hafa sýnt að börn og ungmenni sem greinst hafa með 

kvíðaraskanir eru í áhættuhóp að fá einkennin aftur síðar á ævinni. Náið samband virðist 

vera milli geðraskana í bernsku og á fullorðinsárum. Bandarísk langtímarannsókn sýndi 

að 75 af hundraði 21 árs fólks  með geðvandkvæði höfðu líka verið með geðvandamál í 

bernsku. Það er því afar mikilvægt að greina röskunina svo hún hindri þroskaferli barna 
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sem minnst (Aldís U. Guðmundsdóttir, 2007). Ekki er gerð nánari grein fyrir þessari 

rannsókn í bók Aldísar. 

Börn með kvíðaraskanir glíma oftar en ekki við tvær raskanir eða fleiri. Rannsókn sem 

gerð var á börnum með áráttu- og þráhyggjuraskanir árið 2003 leiddi í ljós að aðeins 26 

af hundraði barnanna glímdi eingöngu við áráttu og þráhyggju. Þegar um meira en eina 

röskun er að ræða hjá barninu verður greiningarferlið og meðferðin mun erfiðari og 

flóknari en ella (Martin, Castello, og Simmons, 2008).  Þessari rannsókn eru því miður 

ekki gerð nánari skil í bók Martin, Castello og Simmon. 

Skólinn er einn vettvangur af mörgum þar sem þroskaþjálfar vinna mikilvægt starf. 

Virðing, umhyggja og víðtæk þekking er einkennandi í starfi þroskaþjálfa í 

grunnskólum. Þroskaþjálfar starfa náið með öðrum starfsmönnum skóla og eru í nánu 

sambandi við foreldra/forráðamenn og eru einskonar milliliður heimilis og skóla. 

Þroskaþjálfar eru vakandi fyrir líðan barnsins og gæta þess jafnframt að barnið fái þá 

allra bestu menntun sem völ er á við sitt hæfi. Þroskaþjálfar starfa samkvæmt lögum og 

reglugerðum almennra skóla og þurfa að vera tilbúnir til þess að taka ákvarðanir í þágu 

barnsins í samráði við yfirmenn skólans. Þroskaþjálfar vinna meðal annars að því að 

virkja barnið félagslega innan bekkjarins og vera talsmenn og verjendur barna ef þess er 

þörf. Huga þarf að alhliða þroska barnsins, vitsmunaþroski, líkamsþroski, 

tilfinningaþroski og félagsþroski þurfa að haldast í hendur og huga þarf jafnt að öllum 

þroskasviðum. Þroskaþjálfar eru vel í stakk búnir til að koma auga á hverskonar frávik í 

þroska barns og þeim ber að fylgja málinu eftir til nánari greiningar og eftirfylgni, í 

samvinnu við annað fagfólk.  

1.1. Greining og meðferð kvíðaraskanna 

 

Þroskaþjálfar hafa stóru hlutverki að gegna innan skólans við hlið kennara, til að veita 

börnum sem sýna frávik í hegðun og samskiptum eða skera sig úr fjöldanum á annan 

hátt aðstoð. Þroskaþjálfar geta því leitað úrræða og greitt fyrir þjónustu til úrbóta ásamt 

því að sinna íhlutun í samvinnu við sérfræðinga.  

Við greiningu kvíðaraskana hjá börnum og ungmennum þarf að taka tillit til aldurs og 

þroska. Óhætt er að fullyrða að þær raskanir sem taldar voru upp hér að ofan geta haft 

áhrif á þroska og öfugt, þroski getur líka haft áhrif á þær (Aldís U. Guðmundsdóttir, 

2007).   
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Hugræn atferlismeðferð (Ccognitive behavioral therapy eða CBT) er helsta 

meðferðarformið við kvíðaröskunum. Meðferðin byggist á því að kenna börnum og 

ungmennum að taka markvisst á einkennum sínum með því að breyta viðbrögðum 

sínum við kvíðavekjandi aðstæður (Anxiety Disorders Association of America, 2009) . 

Fjölskyldumeðferð gengur út á að veita fjölskyldum stuðning og vinna með fólk í eigin 

hugsun og út frá þeirra forsendum. Fjölskyldumeðferð reynist oft vel samhliða 

hugrænni atferlismeðferð (Anxiety Disorders Association of America, 2009) . 

Lyfjagjöf getur komið að gagni samhliða hugrænni atferlismeðferð. Læknir úrskurðar 

um það hvort barnið þurfi á lyfjum að halda eða hvort reyna eigi önnur meðferðarúrræði 

fyrst. Einkenni og ástand barnsins ráða úrslitum um það hvaða meðferðarform er valið 

(Anxiety Disorders Association of America, 2009). 

Miklu máli skiptir að fagaðilar greini vanda einstaklingsins svo að sú leið sem valin er 

sem íhlutun sé vænleg til árangurs. Þessar þrjár leiðir sem nefndar hafa verið eru 

eingöngu á sviði sérfræðinga á borð við lækna eða sálfræðinga en sú íhlutun sem 

skólinn getur veitt hefur einnig heilmikið gildi. Því er áríðandi að þeir aðilar innan 

skólans sem aðstoða barnið, séu í samvinnu við þann aðila sem greinir vandann og fái 

hjá honum ráð sem íhlutunin byggir á.  

1.2. Flokkar kvíðaraskana  

 

Þrátt fyrir að flokkar kvíðaraskana séu margir og kvíðinn geti sprottið upp af ólíkum 

ástæðum skiptir höfuðmáli að kvíðinn sé tekinn alvarlega og lögð sé áhersla á að vinna 

með hann, veita stuðning, skilning og aðstoð eftir því sem við á. Þrátt fyrir að endanleg 

greining liggi ekki fyrir er brýnt að gripið sé til íhlutunar sem fyrst, það getur tekið  tíma 

að bíða eftir greiningu en engin ástæða er til að láta barn þjást af kvíða í skólanum án 

þess að því sé veitt aðstoð. Þeir sem þekkingu hafa á kvíðaröskunum hafa jafnframt 

forsendur til að grípa inn í og aðstoða barnið.  

Það sem aðallega greinir á milli ólíkra kvíðaraskana er það hverju barnið kvíðir. Sem 

dæmi getur barn með aðskilnaðarkvíða sýnt fram á eðlilega hegðun í aðstæðum þar sem 

mamma og pabbi eru nálægt en svo geta óeðlileg kvíðaviðbrögð komið fram við aðrar 

kringumstæður (Aldís U. Gunnarsdóttir, 2007).  
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Sumar tegundir kvíðaraskana virðast vera algengari á vissum aldursskeiðum og tengjast 

þannig þroskaferlinu. Sem dæmi eru aðskilnaðarkvíðaraskanir og sértæk fælni algengar 

hjá börnum á aldrinum sex til níu ára, félagsfælni og almenn kvíðaröskun er algengari 

hjá börnum í miðbernsku og loks er það felmtursröskun sem einnig er algengari á 

gelgjuskeiðinu. Kvíði getur birst í mörgum myndum eins og sjá má og því rétt að gera 

nokkrum af algengari kvíðaröskunum barna stutt skil. Á heimasíðu The Anxiety 

Disorders Association of America (2009) eru eftirfarandi kvíðaraskanir taldar vera með 

þeim algengustu meðal barna. 

Almenn kvíðaröskun (generalized anxiety disorder)  

Almenn kvíðaröskun einkennist af  óhóflegum áhyggjum og kvíða barnsins yfir 

einkunnum, árangri í íþróttum, stundvísi, fjölskyldumálefnum, náttúruhamförum, heilsu 

og fleira. Barnið hefur enga stjórna á kvíðanum og hann hefur hamlandi áhrif á líf þess. 

Fullkomnunaráráttu gætir oft hjá börnum og unglingum með almenna kvíðaröskun. 

Heimanám sem bekkjafélagar myndu flestir drífa af á nokkrum mínútum getur tekið 

börn með almennar kvíðaraskanir margar klukkustundir þar sem þau eru sífellt að breyta 

og bæta verkefnið. Auk þessa er algengt að börn með þessa tegund kvíðaröskunar leiti 

stöðugt samþykkis eða viðurkenningar frá öðrum. 

Aðskilnaðarkvíðaröskun (separation anxiety disorder) 

Það er eðlilegt að börn á aldrinum 18 mánaða til þriggja ára sýni merki um 

aðskilnaðarkvíða þegar foreldri hverfur sjónum. Barnið getur orðið óöruggt við nýjar 

kringumstæður, eins og þegar það byrjar í leikskóla, og grætur þegar foreldrið fer. 

Vanalega hættir barnið að sýna þessi kvíðamerki þegar það hefur aðlagast breyttu 

umhverfi. Alla jafna eru fjögurra ára gömul börn fær um að yfirgefa foreldra sína, ef 

ekki er um aðskilnaðarkvíðaröskun að ræða, sem hefur áhrif á um fjögur af hundraði 

barna. Kvíðaröskunin lýsir sér þannig að barnið verður óeðlilega kvíðið miðað við aldur 

og þroska þegar það er að heiman eða aðskilið frá foreldrum eða forráðamönnum. 

Barnið hefur mikla þörf fyrir að vera í sambandi við þá sem það saknar og sýnir sterk 

merki heimþrár og yfirdrifinnar löngunnar til að vera með þeim sem standa því næst. 

Mikil hræðsla við aðskilnað, grátur og ofsakvíði eru einkennandi fyrir yngri börn með 

aðskilnaðarkvíðaröskun. Það er ekki óalgengt að eldri börn með þessa tegund 

kvíðaröskunar hafi miklar áhyggjur af heilsufari og öryggi foreldra sinna. 
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Felmtursröskun (panic disorder) 

Felmtursröskun einkennist af óvæntum og endurteknum ofsakvíðaköstum sem hafa 

hamlandi áhrif á líf barnsins. Þessi tegund kvíðaröskunar er ekki algeng hjá ungum 

börnum en oft fer að bera á henni í kringum gelgjuskeiðið. Til þess að felmtursröskun sé 

greind þarf barn að hafa að lágmarki fengið tvö ofsakvíðaköst yfir hugsuninni um það 

að missa stjórn á sér, fá kvíðakast eða brjálæðiskast. Kvíðaeinkennin þurfa að koma 

fram óvænt og ná hámarki innan tíu mínútna. Börn með felmtursröskun verða oft mjög 

kvíðin við aðstæður eða staði þar sem þau hafa upplifað kvíðaköst og geta því byrjað að 

forðast ákveðna staði eða aðstæður. Út frá þessu getur barnið byrjað að þróa með sér 

víðáttufælni en þá fer barnið að forðast aðstæður þar sem erfitt getur reynst að flýja eða 

fá hjálp ef það fær kast. Í alvarlegum tilfellum getur barnið jafnvel neitað að yfirgefa 

heimili sitt. 

Félagsfælni (social phobia) 

Félagsfælni einkennist af miklum ótta við félagslegar fyrirsjáanlegar aðstæður. Algengt 

er að óttinn sé bundinn við daglega hluti á borð við að hefja samtal eða umræðu, tala 

fyrir framan aðra, ótti við frímínútur, frítíma eða aðrar óskipulagðar félagslegar 

aðstæður og óttinn við að bjóða öðrum að koma saman (afmælisveislur og þess háttar). 

Þess ber að geta að börn og unglingar með félagsfælni geta yfirleitt myndað góð tengsl 

við fólk í innsta hring fjölskyldunnar og notið félagslegra samskipta innan viss ramma. 

Sífelldur flótti frá félagslegum aðstæðum getur haft verulega neikvæð áhrif á lífsgæði 

þessara barna og bitnað á frammistöðu þeirra í skóla og ekki síst félagsþroska þar sem 

þau eiga oft erfitt með að þróa og viðhalda vinatengslum. Sé ekkert að gert í málunum 

getur félagskvíðinn fylgt barninu út í fullorðinsárin en það eykur hættuna á þunglyndi 

og misnotkun áfengis síðar meira. 

Sértæk fælni (specific phobia) 

Sértæk fælni er skilgreind sem mikill, óraunhæfur ótti við ákveðna hluti eða aðstæður. 

Ótti við dýr og náttúruhamfarir er algengur í æsku en hverfur yfirleitt með aldrinum. 

Sértæk fælni er greind ef óttinn er til staðar í að minnstakosti sex mánuði og truflar 

daglegar venjur barnsins. Börn með sértæka fælni gera sér yfirleitt ekki grein fyrir því 

að ótti þeirra er ástæðulaus eða óraunhæfur miðað við aðstæður og því geta þau ekki 

hugsað skýrt við ógnvekjandi aðstæður. Þau reyna því að forðast aðstæður sem þau 

óttast en í ógnvekjandi aðstæðum sýna þau greinileg kvíðaviðbrögð á borð við grátkast, 
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stirðnun, flótta, höfuðverk og magapínu (Anxiety Disorders Association of America, 

2009) 

Áfallastreituröskun (post-transmatic disorder) 

Áfallastreituröskun er langvarandi ástand þar sem barnið endurupplifir yfirþyrmandi 

atburði á borð við dauða, slys eða kynferðislegt ofbeldi. Þegar barnið fær þessar 

endurupplifanir lýsir kvíðakastið sér í miklum ótta, hjálparleysi, æsingi stjórnleysi og 

hömlulausri hegðun. Flest börn með þessa tegund kvíðaröskunar reyna að forðast það 

sem minnir á atburðinn. Börn nota nokkrar leiðir til þess að losa um spennu tengda 

áfallinu. Spennulosunin getur birst sem: 

 Myndræn og tilfinningaleg endurupplifun á atburðinum. 

 Endurtekin hegðun eða leikur tengdur atburðinum sem verður að einskonar 

áráttu og þráhyggju. 

 Martraðir. 

Venjulega koma einkenni í ljós innan þriggja mánaða eftir áfallið en þó eru dæmi þess 

að þau komi ekki í ljós fyrr en mörgum mánuðum eða jafnvel árum síðar (Anxiety 

Disorders Association of America, 2009; Kauffman, 2005) 

Áráttu- og þráhyggjuröskun (obsessive-compulsive disorder) 

Áráttu- þráhyggjuröskun er kvíðaröskun sem felur í sér óvelkomnar og endurteknar 

hugsanir og huglægar myndir sem valda streitu, kvíða og öðrum óþægilegum 

tilfinningum. Ástandið er langvarandi og er oftast tengt bæði þráhyggjuhugsunum og 

áráttuhegðun (Clinical Knowledge Summaries, e.d). Röskunin er hamlandi á margan 

hátt fyrir þann sem haldin er henni, kvíðinn getur orðið mjög mikill og sú leið sem 

einstaklingurinn leitar til að minnka kvíðann er oft mjög sérkennileg hegðun sem getur 

verið erfitt að átta sig á. Hegðunin er leið til að hafa stjórn á kvíðanum og virkar til þess, 

en getur jafnframt leitt til þess að einstaklingurinn virkar sérkennilegur eða skrítinn. 

Áráttuhegðunin er líka ólík milli kynja, drengir virðast oftar fara í að telja eða flokka á 

meðan stúlkur festast frekar í þrifnaði vegna ótta við smit, en þessi einkenni sjást þó hjá 

báðum kynjum (Martin, Costello og Simmons, 2008). 
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1.3 Samantekt  

 

Eins og sjá má eru flokkar kvíðaraskanna nokkrir en hér hefur aðeins verið fjallað um 

þá algengustu meðal barna. Fram hefur komið að kvíði er eðlilegur hluti af þroskaferli 

barna svo lengi sem hann hefur ekki hamlandi áhrif á líf þeirra. Kvíðaraskanir eru flókið 

fyrirbæri, með mismunandi birtingarmyndir og tilkomnar af mismunandi orsökum.  

Samkvæmt bókinni Tígurinn taminn eftir Dornbush, P. M. og Pruitt, K. S. (2002) er 

áráttu- og þráhyggjuröskun með algengari kvíðaröskunum sem börn glíma við og 

jafnframt ein sú flóknasta og mest hamlandi. Það er því afar mikilvægt að skólinn geti 

veitt nemendum með áráttu-og þráhyggjuröskun, sem og nemendum með aðrar 

kvíðaraskanir, úrræði við hæfi. En til þess að geta beitt réttum aðferðum er mikilvægt að 

þekkja orsakir, einkenni og afleiðingar áráttu- og þráhyggjuröskunar. Mikilvægur þáttur 

í skólastarfi er að stuðla að vellíðan nemenda og virkja þá til félagslegrar þátttöku og 

vinna með tilfinningar samhliða öðru námi. Þroskaþjálfar hafa faglegan bakgrunn og 

þekkingu til að bregðast við áhrifum eins og kvíða á þroska barna. Eins og yfirskrift 

verkefnisins ber með sér fjallar það um grunnskólabörn með áráttu- og 

þráhyggjuraskanir og því verður nánar fjallað um þá tegund kvíðaröskunar.  

Kafli 2: Áráttu-og þráhyggjuröskun 

 

Eins og fram hefur komið er áráttu- og þráhyggjuröskun kvíðasjúkdómur skyldur 

röskunum á borð við almenna kvíðaröskun, áfallastreituröskun, félagsfælni og 

felmtursröskun. Það er talað um að hlutfall barna og unglinga með áráttu- og 

þráhyggjuraskanir sé einn af hverjum 200. Röskunin getur verið mjög hamlandi fyrir 

einstaklinginn og komið í veg fyrir að hann geti notið eðlilegs lífs hvort sem er 

félagslega, í námi eða starfi. Því miður er sjúkdómurinn oft misgreindur og því allt of 

fáir sem hljóta viðeigandi meðferð (March og Mulle, 1998). 

Áráttu- og þráhyggjuröskun er taugalíffræðilegt ástand og mjög mismunandi hversu 

alvarlegt það er. Þegar röskunin er í mildari kantinum hefur hún yfirleitt ekki alvarleg 

áhrif á líf og líðan barnsins. Einkennin geta komið fram í fullkomnunaráráttu upp að 

vissu marki, áhyggjum eða efasemdum um eigin getu. Þegar röskunin er svona væg er 

yfirleitt ekki talin þörf á róttækum inngripum því oftast er um eðlilega hegðun að ræða. 

Þegar röskunin er hinsvegar orðin svo mikil að barnið er farið að framkvæma 

áráttuhegðun á borð við sí endurtekinn handþvott, eða aðra endurtekna hegðun sem ekki 
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þykir eðlileg er ástandið talið alvarlegt. Í slíkum tilfellum er mikilvægt að barnið fái 

greiningu og meðferð í kjölfarið sem hentar (Martin, Costello og Simmons, 2008). 

2.1. Einkenni áráttu-og þráhyggjuröskunar 

  

Sérkennileg hegðun er eitt af einkennum áráttu-og þráhyggjuröskunar og er oft mjög 

áberandi en hegðunin er í raun tilraun barnsins til þess að hafa stjórn á yfirþyrmandi 

kvíða. Það getur oft verið erfitt að setja sig í spor þeirra sem haldnir eru áráttu- og 

þráhyggjuröskun, sérstaklega þegar um börn er að ræða. Þegar börn eiga í hlut getur 

verið gott að breyta hugsanahætti sínum svo auðveldara sé að skilja hegðun barnsins. 

Röskuninni má í raun skipta í tvennt, áráttu annarsvegar og þráhyggju hinsvegar en til 

þess að skilja betur hvað felist í því hefur eftirfarandi dæmi oft hjálpað til. Þegar barn 

reynir að hafa stjórn á óþægilegum tilfinningum og hugsunum með endurteknum 

gjörðum er um áráttuhegðun að ræða, reyni barnið hinsvegar að leysa úr kvíða í gegnum 

endurteknar hugsanir kallast þessar hugsanir eða ranghugmyndir þráhyggja. (Martin, 

Costello og Simmons, 2008). 

Til þess að við getum áttað okkur enn betur á þessum tveimur þáttum er rétt að skoða þá 

hvorn fyrir sig.  

Árátta er skilgreind sem endurtekin hegðun eða andleg athöfn sem einstaklingurinn 

telur sig knúinn til að framkvæma. Ólíkt sumum öðrum tegundum af áráttuhegðun, svo 

sem fíkn í lyf eða fjárhættuspil, hefur einstaklingur með áráttu- og þráhyggjuröskun 

enga ánægju af áráttuhegðun sinni. Áráttuhegðun kviknar oftast út frá 

þráhyggjuhugsunum. Í sumum tilfellum er áráttan rökrétt aðgerð í framhaldi af 

þráhyggjuhugsun eins og til dæmis síendurtekin athöfn á borð við að þvo sér um hendur 

til að koma í veg fyrir sjúkdóma. Áráttan er hinsvegar ekki alltaf í rökréttum tengslum 

við þráhyggjuna og þá er oft talað um dularfulla eða hjátrúarfulla áráttuhegðun. 

Einstaklingurinn telur að tiltekin hegðun geti komið í veg fyrir að þráhyggjan verði að 

veruleika. Sem dæmi getur einstaklingur með dularfulla áráttu- og þráhyggjuröskun 

fundið sig  knúinn til að telja alla rauða bíla sem hann sér á leið sinni til vinnu vegna 

þess að hann trúir því að með því geti hann komið í veg fyrir að móðir sín deyi í 

bílslysi. Flest fólk með slíka tegund af áráttu gerir sér grein fyrir því að hegðun þess er 

hvorki eðlileg né rökrétt en finnur sig samt sem áður knúið til þess að halda uppteknum 

hætti. Þessi tegund dularfullrar áráttuhegðunar er sérstaklega algeng hjá börnum. 



15 
 

Nokkur algeng dæmi af áráttuhegðun sem finnst hjá fólki með áráttu- og 

þráhyggjuraskanir eru eftirfarandi: 

 Sí endurtekin athöfn við að athuga hvort að dyr séu læstar, skrúfað sé fyrir gas, 

ljós séu slökkt og fleira í þeim dúr. 

 Þvottur og þrif. 

 Endurtekning á ákveðnum aðgerðum eða athöfnum á borð við að þurfa að snerta 

annan hvern ljósastaur á leið sinni niður götuna. 

 Stöðug endurtekning í huganum á vissum orðum eða orðasamböndum. 

 Söfnun á hlutum á borð við búðarpoka eða ruslpóst, sem vanalega hafa ekkert 

gildi. 

 Talning á öllu mögulegu (Clinical Knowledge Summaries, e.d). 

 

Þráhyggja er skilgreind sem óæskileg hugsun, ímyndun eða hvöt sem ítrekað kemur 

upp í huga einstaklingsins. Næstum allir menn hafa óæskilegar og óþægilegar hugsanir, 

eins og þær að starf þeirra sé ekki nógu öruggt eða að maki þeirra sé þeim ótrúr. Flestir 

geta þó sett slíkar hugsanir í samhengi, geymt þær þar til síðar og haldið áfram með 

daginn. Fari fólk hinsvegar að upplifa endurtekna, óæskilega og óþægilega hugsun sem 

á endanum breytist í ríkjandi viðhorf sem truflar hugsun þess þegar það reynir að hugsa 

um eitthvað annað, flokkast það undir þráhyggju. Hér fyrir neðan verða talin upp 

nokkur algeng dæmi um þráhyggju: 

 Ótti við að skaða. 

 Ótti við að valda öðrum tjóni. 

 Ótti við mengun, sjúkdóma, sýkingar eða bakteríur. 

 Þörf fyrir að hafa allt í röð og reglu, til dæmis að miðinn á öllu kryddinu í 

eldhússkápnum snúi fram.  

 Ótti við að beita aðra ofbeldi. 

 Ótti við að framkvæma hlut sem væri þvert á trúarleg viðhorf. 

 Ótti við að aðrir telji mann vera kynferðislega afbrigðilegan. 

 Ótti við að gera mistök, sem hefur alvarlegar afleiðingar, til dæmis að hús 

manns brenni til kaldra kola vegna þess að maður gleymdi að slökkva á gasinu 

(Clinical Knowledge Summaries, e.d). 
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Einstaklingar með áráttu- og þráhyggjuröskun hafa tilhneigingu til að falla inn í ákveðið 

mynstur, eða hringrás, í hugsun og hegðun. Þetta hugsanamynstur gerist yfirleitt í 

fjórum þrepum sem verðir lýst í litlu dæmi hér fyrir neðan: 

Þráhyggja: Hugurinn gæti óvart fyllst af hugsunum sem einstaklingurinn ræður ekki við 

um að það verði til dæmis brotist inn í húsið hans. 

Kvíði: Þráhyggjan vekur hjá honum óþægilegar tilfinningar á borð við óbærilegan kvíða 

og angist.  

Árátta: Einstaklingurinn sér enga útgönguleið aðra en að samþykja mynstur 

áráttuhegðunar í því skyni að draga úr kvíðanum og angistinni og fer því að athuga með 

alla glugga og hurðir og læsir jafnvel þrisvar sinnum áður en hann yfirgefur húsið.  

Léttir um stundarsakir: Með áráttuhegðuninni kemur tímabundinn léttir á kvíðanum en 

þráhyggjan og kvíðinn koma þó fljótt aftur, sem þýðir að mynstrið eða hringrásin byrjar 

á ný (Clinical Knowledge Summaries, e.d). 

Ef skilningur og þekking á áráttu-og þráhyggju er til staðar er hægt að grípa inn í ferlið 

og rjúfa hugsanamynstrið. Til þess þarf að hafa þekkingu á að hugsunin stjórni 

tilfinningum og að hegðun sé leið einstaklingsins til að eyða kvíðanum. Það er 

mikilvægt að hafa skilning á þessu en gæta þess jafnframt að ýta ekki undir hegðunina, 

heldur að leitast við að finna aðra vænlegri leið til að eyða kvíðanum því að með 

áráttuhegðuninni hverfur kvíðinn aðeins tímabundið en kemur svo fljótt aftur.  

2.2 . Orsök áráttu- og  þráhyggjuröskunar  

 

Afgerandi orsök áráttu- og þráhyggjuraskana er ókunn en samkvæmt heimasíðu clinical 

knowledge summeries (e.d) sem er gagnabanki fyrir heilsuverndarstarfsfólk rekinn af 

the National Institude for health and clinical exellence, eru eftirfarandi þættir taldir 

líklegastir: 

Erfðafræðilegir þættir 

Það eru nokkur atriði sem benda til þess að áráttu- og þráhyggjuraskanir geti verið 

afleiðing af ákveðnum erfðagenum sem hafa áhrif á þroska heilans. Engin sérstök gen 

hafa þó verið tengd við kvíðaröskunina sérstaklega, en þó eru vísbendingar um að 

sjúkdómurinn liggi í ættum. Til dæmis er manneskja með áráttu- og þráhyggjuröskun 
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fjórum sinnum líklegri til að eiga ættingja með sömu röskun heldur en sá sem ekki hefur 

röskunina (Clinical Knowledge Summaries, e.d). 

Frávik í heilabotnskjörnum 

Margt bendir til þess að fólk með áráttu- og þráhyggjuraskanir hafi frávik í þeim hluta 

heilans sem kallast heilabotnskjarnar (basal ganglia). Í erfðafræðilegum skilningi eru 

heilabotnakjarnarnir mjög gamlir og taldir bera ábyrgð á grunngerð öflugra tilfinninga. 

Sem dæmi um þetta má nefna flug- eða varnarviðbragð okkar sem er viðbragð dýra 

þegar hætta steðjar að, svo er bara að ákveða hvort sé betra að berjast eða hlaupa burt. 

Kenning sem lýtur að fráviki í heilabotnskjörnum einstaklinga með áráttu- og 

þráhyggjuraskanir gengur út á það að röskunin sé afleiðing ákveðinnar truflunar sem á 

sér stað í heilanum. Truflunin leiðir til þess að einstaklingurinn fær þá frumtilfinningu 

að hann sé í bráðri útrýmingarhættu. Meðvitaði hluti heilans veit að hættan er ekki 

raunveruleg en undirmeðvitundin veldur því að líkaminn getur ekki losað sig við 

tilfinningar á borð við kvíða og ótta og því bregst líkaminn við með áráttuhegðun 

(Clinical Knowledge Summaries, e.d). 

Serótónín skortur 

Taugaboðefnið serótónín virðist einnig eiga þátt í áráttu- og þráhyggjuröskun. Serótónín 

er boðefni sem heilinn notar til að senda upplýsingar frá einu heilahveli til annars. Það 

er ekki vitað nákvæmlega hvernig serótónín stuðlar að áráttu- og þráhyggjuröskunum en 

tiltekin þunglyndislyf sem auka magn serótóníns í heilanum, hafa reynst vel í 

meðhöndlun á sjúkdómnum (Clinical Knowledge Summaries, e.d). 

Erfið lífsreynsla 

Það er ýmislegt sem bendir til þess að atburðir á borð við ástvinamissi eða sundrun 

fjölskyldna geti leitt til áráttu- og þráhyggjuraskana hjá fólki sem hefur fyrirliggjandi 

erfðafræðilega eða andlega tilhneigingu til þessara raskana (Clinical Knowledge 

Summaries, e.d). 

2.3. Greiningarviðmið áráttu-og þráhyggjuröskunar 

  
Greining röskunarinnar getur oft reynst erfið þar sem fólk er tregt til þess að lýsa 

einkennum því það skammast sín fyrir ástand sitt. Það er heldur ekki óalgengt að fólk 

með áráttu- og þráhyggjuraskanir feli einkennin fyrir vinum og vandamönnum. Það er 
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hinsvegar afar mikilvægt að fólk leiti sér hjálpar svo hægt sé að grípa til úrræða. Áráttu- 

og þráhyggjuröskun er langvinnt heilsufarslegt frávik, sem þarf að meðhöndla, rétt eins 

og sykursýki eða astma, og er ekki í neinu tilfelli einstaklingnum sjálfum að kenna 

(Clinical Knowledge Summaries, e.d). 

Áráttu- og þráhyggjuraskanir má flokka í þrjá flokka eftir alvarleika og ákvarðast af hve 

miklu leyti einkennin hafa áhrif á getu viðkomandi til þess að lifa eðlilegur lífi og takast 

á við verkefni hversdagsins. Heilsusérfræðingar benda á að þessi truflun á daglegri 

virkni flokkist beinlínis undir skerðingu, meðferðarúrræðum er yfirleitt beitt í samræmi 

við virkniskerðingu. 

Væg virkniskerðing: Þráhyggjuhugsanir og áráttuhegðun taka um það bil eina           

                                 klukkustund á dag. 

Meðal virkniskerðing: Þráhyggjuhugsanir og áráttuhegðun taka um það bil tvær  

                                 klukkustundir á dag. 

Alvarleg virkniskerðing: Þráhyggjuhugsanir og áráttuhegðun taka meira en þrjár  

                                klukkustundir á dag (Clinical Knowledge Summaries, e.d). 

 

Þetta viðmið á við bandarískt samfélag, þar sem þessar upplýsingar eru af heimasíðu 

bandarísks gagnabanka eins og kom fram í upphafi kaflans. Mikið er af greinargóðum 

upplýsingum um áráttu-og þráhyggjuröskun á síðunni og því varð hún fyrir valinu þegar 

heimilda var leitað og víða í verkefninu er stuðst við hana.  

2.4. Matstæki fyrir greiningu á áráttu-og þráhyggjuröskun 

 

Greiningarviðmið áráttu- og þráhyggjuraskana eru þau sömu fyrir börn og fullorðna. 

Greiningin þarf að fara eftir viðurkenndu greiningarkerfi á borð við DSM-IV 

(Diagnostic and statistical manual of mental disorders, eða Handbók um greiningu og 

upplýsingar geðsjúkdóma) og ICD-10 (International classification of diseases, rev.10, 

eða alþjóðlegt flokkunarkerfi sjúkdóma eða skyldra heilbrigðis vandamála, 10. útgáfa). 

DSM-IV er greiningarkerfi bandarísku geðlæknasamtakanna en ICD-10 er gefið út af 

Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni (WHO). Það er afar nauðsynlegt að mat sérfræðings sé 

eins ítarlegt og mögulegt er því þráhyggjan eða áráttan getur verið breytileg eftir 

einstaklingum. Til að greina röskunin, ef um börn er að ræða, er nauðsynlegt að taka 

viðtöl við kennara, foreldra og fleiri sem umgangast barnið og ekki síst barnið sjálft. 

Við greininguna eru líka notuð ýmis stöðluð próf, greindarpróf, hæfnispróf, 
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læknisskoðun, hegðunarlistar og taugasálfræðileg próf. Eins getur bein athugun á 

hegðun barnsins gefið miklar upplýsingar (March og Mulle, 1998). Þeir sérfræðingar 

sem hafa leyfi til þess að greina áráttu- og þráhyggjuröskun eru til dæmis sálfræðingar, 

geðlæknar, fjölskyldu- og hjónabandsráðgjafar, félagsráðgjafar og fleira. Það ber þó að 

hafa í huga að þrátt fyrir að ofantaldir sérfræðingar hafi leyfi til að greina röskunina er 

ekki endilega víst að þeir hafi þá sérþekkingu sem til þarf til að koma auga á hana 

(Martin, Costello og Simmons, 2008).   

Hér á landi er það Landlæknisembættið sem safnar og vinnur upplýsingar um sjúkdóma 

frá hinum ýmsu aðilum innan heilbrigðisþjónustunnar. Í ársbyrjun 1997 tók landlæknir 

þá ákvörðun að tíunda útgáfa flokkunarkerfis Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um 

sjúkdóma og skyld heilbrigðisvandamál ICD-10 yrði tekin upp og eru því 

sjúkdómsgreiningar skráðar samkvæmt því flokkunarkerfi (Landlæknisembættið, 2009). 

2.5. Áráttu-og þráhyggjuröskun hjá börnum og unglingum 

 

Einkenni áráttu- og þráhyggjuraskana lýsa sér á mjög svipaðan hátt hjá börnum og 

fullorðnum eða sífelld endurtekning hugmynda eða hugsana sem erfitt er að losa sig við 

og leiðir til endurtekningar á stegldu, venjubundnu atferli. Kvíði er einkennandi fyrir 

sjúkdóminn enda flokkast þessar raskanir undir kvíðaraskanir. Ef barn með þessa tegund 

kvíðaraskana reynir að losa sig við áráttuna eykst kvíðinn og getur hann þá komið fram 

sem hræðsla, líkamleg vanlíðan, óróleiki, pirringur eða jafnvel sem árásargirni. Stíflyndi 

og ósveigjanleiki eru oft einkennandi bæði í hugsun og hegðun þessara barna. Til þess 

að barn sé greint með áráttu- og þráhyggjuröskun þurfa einkennin að vera það alvarleg 

að þau trufli daglegt líf og aðlögun barnsins (Málfríður Lorange, 2001). Einkenni áráttu- 

og þráhyggjuraskanna geta bæði verið væg og mjög alvarleg. Til dæmis finna sumir 

aðeins fyrir einkennum í um klukkustund á dag, á meðan einkennin ráða alveg yfir lífi 

annarra sjúklinga (Clinical Knowledge Summaries, e.d).  

Áráttu- og þráhyggjuröskun barna er vel falinn kvíðasjúkdómur og því er hann sjaldnar 

uppgötvaður en raskanir á borð við athyglisbrest- með ofvirkni og einhverfu. Í ljósi 

þessa er mikilvægt að foreldrar, þroskaþjálfar og kennarar þekki einkenni röskunarinnar 

svo hægt sé að hefja greiningarferli og skoða hentug úrræði sem fyrst. Röskunin getur 

haft mjög lamandi áhrif á líf barnsins og jafnvel rænt það gleði barnæskunnar og því er 

mjög mikilvægt að fullorðnir þekki einkennin og viti hvert best sé að snúa sér (Martin, 

Costello og Simmons, 2008). 
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Þráhyggjuhugsanirnar eru óvelkomnar og óþægilegar hugsanir sem barnið upplifir aftur 

og aftur eins og áður segir og barnið getur ekki losað sig við. Það gæti til að mynda 

upplifað hræðilegar ímyndanir oft á dag á borð við það að hrinda systkini sínu fyrir lest 

og forðast þess vegna að standa nálægt því á lestarstöðinni (Martin, Costello og 

Simmons, 2008). Mörg upplifa þau afar sársaukafullar hugsanir um að eitthvað 

hræðilegt hendi foreldra þeirra og fara því að þróa með sér allskyns töfraathafnir sem 

eiga að koma í veg fyrir það. Barnið gerir sér yfirleitt grein fyrir því að þráhyggjan er í 

raun þess eigin hugsanir en samt sem áður hefur það ekki stjórn á þeim (Málfríður 

Lorange, 2001).  

Áráttuhegðunin er endurtekin hegðun sem er í sjálfu sér hvorki gagnleg né þægileg fyrir 

barnið. Markmið hegðunarinnar er að koma í veg fyrir að eitthvað slæmt hendi það eða 

fjölskyldu þess. Oft þegar börn verða eldri átta þau sig á því að hegðun þessi er 

gagnslaus og reyna að stoppa sig af. Það er mikilvægt að fólk átti sig á því að 

áráttueinkenni eru eðlilegur þáttur í þroska barna. Þessara einkenna er að gæta bæði í 

hegðun og leik og eru þau algengust um tveggja og hálfs árs aldurinn. Dæmi um þetta 

má nefna þörfina fyrir að hafa sömu reglu þegar þau fara að sofa, vilja láta lesa sömu 

bókina fyrir sig aftur og aftur og svo framvegis. Með þessu tileinka börn sér þekkingu 

og reynslu auk þess sem þetta veitir þeim öryggi. Við munum flest eftir einhverri tegund 

þráhyggjuhugsana úr bernsku, á borð við að stíga ekki á strik. Yfirleitt eru þessi 

einkenni þó að mestu horfin um átta ára aldurinn (Málfríður Lorange, 2001). 

Það er líka mikilvægt að fólk geti greint á milli áráttuhegðunar og hömluleysis. Dæmi 

um þetta getur til dæmis verið barn sem er ofurupptekið af tölvuleikum og vill helst 

verja öllum tíma sínum fyrir framan tölvuna og sýnir jafnvel æsing eða skapofsa sé 

aðgangur þess að tölvunni hindraður. Í þesskonar tilfellum er mjög líkalega ekki um 

áráttu- og þráhyggjuröskun að ræða þar sem barn með slíkar kvíðaraskanir fær enga 

gleði eða ánægju af hugsun sinni eða hegðun (Málfríður Lorange, 2001). 

Börn með áráttu-og þráhyggjuraskanir þurfa á mjög skýrum reglum að halda varðandi 

hegðun. Margar uppeldisaðferðir sem reynst hafa börnum með AMO (athyglisbrestur 

með ofvirkni) vel hafa líka reynst heppilegar foreldrum barna með áráttu- og 

þráhyggjuraskanir. Það er mjög mikilvægt að foreldrar reyni að aðskilja barnið sjálft frá 

þráhyggju þess. Orsök þessara vanabundnu hegðunar barnsins er fyrst og fremst 

þráhyggja sem barnið ræður ekki við. Oft getur þó verið erfitt að átta sig á hvort 

óæskileg hegðun stafi af óhlýðni eða sjúkdómnum, óæskilega hegðun ber þó alltaf að 
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stöðva á ákveðinn en mildan hátt. Það ber að hafa í huga að einkenni geta versnað bæði 

ef barn hefur of lítið eða of mikið fyrir stafni, því er mikilvægt að reyna að finna hinn 

gullna meðalveg. Foreldrar barna með áráttu- og þráhyggjuraskanir þurfa að afla sér 

þekkingar um frávikið til þess að geta hjálpað barni sínu eftir leiðbeiningum fagmanna 

(Málfríður Lorange, 2001).  

Foreldrum barna með áráttu- og þráhyggjuraskanir hættir oft til að verða þátttakendur í 

áráttuhegðun barnsins þannig að óeðlileg hegðun er látin líta út fyrir að vera eðlileg. 

Með þessu reyna foreldrar að halda heimilisfriðinn en gera sér oft ekki grein fyrir því að 

þetta getur aukið áráttuna hjá barninu. Dæmi um þetta má nefna foreldra sem þvo 

sængurver barnsins síns daglega, útbúa oft mat eftir óskum barnsins eða láta það 

viðgangast að barnið skipi systkinum sínum að þvo hendurnar oftar en eðlilegt þykir 

(Martin, Costello og Simmons, 2008). 

Eins og áður segir er afar mikilvægt að foreldrar þekki vel til röskunarinnar og hvernig 

hún er meðhöndluð. Foreldrar þurfa ekki að vera sérfræðingar í áráttu- og 

þráhyggjuröskunum til þess að geta hjálpað barninu sínu. Það er alltaf gott að ráðfæra 

sig við sérfræðinga og sníða ráð þeirra að uppeldi barnsins. Góðir foreldrar þekkja 

börnin sín best og séu þeir vel upplýstir geta stærstu sigrarnir unnist innan veggja 

heimilisins (Martin, Costello og Simmons, 2008). 

Í bókinni OCD in children and adolescents eftir March S. J og Mulle K (1998) er bent á 

mikilvægi þess að barnið geti leitað til einhvers eins kennara eða starfsmanns innan 

skólans sem þekkir mál barnsins mjög vel. Það getur veitt barninu mikla öryggiskennd 

og jafnvel orðið til þess að barnið eigi auðveldara með að mæta í skólann ef það veit af 

einhverjum sem það getur alltaf farið til ef eitthvað bjátar á (March og Mulle, 1998).  

Í framhaldi af þessu viljum við bend á að þroskaþjálfinn í grunnskólanum  gengir 

mikilvægu hlutverki í að stuðla að vellíðan barna með áráttu- og þráhyggjuraskanir eða 

aðrar kvíðaraskanir og er í lykilstöðu til þess að veita nemendum það öryggi sem þeir 

þurfa. Til þess að barninu geti liði vel þarf það að mæta skilningi annarra á ástandi sínu 

og skynja væntumþykju, virðingu og velvilja annarra í sinn garð. Fræðsla starfsfólks 

gegnir lykilhlutverki, hún hefur bæði forvarnar- og meðferðargildi og þroskaþjálfum ber 

að vinna gegn fordómum með fræðslu og jákvæðri umræðu um börn með sérþarfir 

innan skólakerfisins. Áráttu- og þráhyggjuröskun er taugalíffræðilegt frávik og 

mikilvægt að starfsfólk skólans greini barnið frá röskuninni. Hegðun barnsins stafar 
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hvorki af illum ásetningi eða þrjósku heldur er þetta sjúkdómur eins og sykursýki og 

astmi. Þroskaþjálfinn býr yfir góðri þekkingu og færni til þess að sinna þessum hópi 

barna, en nánar verður fjallað um það í lokakafla verkefnisins sem ber yfirskriftina 

„Hvað getur þroskaþjálfinn gert“?  

2.6. Algengi og kynjahlutfall áráttu-og þráhyggjuröskunar  

 

Heimildir sýna að menn eru ekki alltaf sammála um hvenær áráttu- og þráhyggjuröskun 

komi fram hjá börnum. Sumir telja að röskunin geti komið fram hjá börnum á 

leikskólaaldri, aðrir tala um miðbernsku og svo eru þeir sem halda því fram að röskunin 

geri aðallega vart við sig á unglingsárunum. Þetta misræmi getur stafað af því að ekki 

liggja fyrir margar rannsóknir á áráttu- og þráhyggjuröskun meðal ungra barna en 

rannsókn sem fjallaðu verður um í þessum kafla getur gefið dæmi um það.  

Áráttu og þráhyggjuröskun kemur oft fram á tveimur mismunandi þroskastigum barna. 

Hjá grunnskólabörnum kemur árátta og þráhyggja oftast fram í kringum sjö ára aldurinn 

og virðist vera algengari hjá drengjum en stúlkum. Talið er að þrír drengir á móti 

hverjum tveimur stúlkum greinist með röskunina á grunnskólaaldri. Á unglingsárunum 

greinast hins vegar fleiri stúlkur en drengir með áráttu- og þráhyggjuröskun. Áráttan og 

þráhyggjan virðist líka vera nokkuð ólík milli kynjanna. Á meðan árátta og þráhyggja 

drengja beinist að því að telja, snerta og flokka virðast stúlkur frekar festast í hræðslu 

við smit og hegðun sem beinist að þrifnaði (Martin, Costello og Simmons, 2008). 

Eins og kom fram í inngangi er áráttu- og þráhyggjuröskun er einn af algengustu 

frávikum sem flokkast undir kvíðaraskanir og er talið að um eitt til þrjú af hundraði 

fullorðinna einstaklinga og tvö af hundraði barna séu með hann. Einkenni geta komið 

fram hvenær sem er á lífsleiðinni, þar á meðal hjá börnum (Dornbush og Sheryl, 2002).  

Í nýlegri rannsókn sem Abbe Garcia lektor í sálfræðirannsóknum gerði nýlega og var 

birt á veraldarvefnum kemur í ljós að ung börn allt niður í fjögurra ára gömul geti þjáðst 

af alvarlegri áráttu- og þráhyggjuröskun og jafnvel sýnt sömu einkenni og þekkjast 

meðal mun eldri barna. Jafnframt kemur fram að mjög fáar athuganir hafa verið gerðar á 

áráttu- og þráhyggjuröskun hjá ungum börnum þrátt fyrir alla vitneskju um hversu 

alvarleg áhrif röskunin getur haft á þroska þeirra. Rannsóknin Garcia er sú stærsta sem 

framkvæmd hefur verið hingað til á börnum með áráttu-og þráhyggjuraskanir, en hann 

og  samstarfsfólks hans rannsakaði 58 börn með áráttu- og þráhyggjuraskanir á aldrinum 
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fjögurra til átta ára. Um 19 af hundraði höfðu gengist undir lyfjameðferð og 24 af 

hundraði höfðu fengið sálfræðimeðferð af einhverju tagi við áráttu og þráhyggju. 20 af 

hundraði barnanna höfðu fjölskyldusögu um áráttu- og þráhyggjuraskanir og nærri 22 af 

hundraði höfðu fengið AMO (athyglisbrestur með ofvirkni) greiningu. 20 af hundraði 

barnanna höfðu einnig verið greind með almenna kvíðaröskun. Greining gagna leiddi í 

ljós svipaða niðurstöðu milli ungra barna með áráttu-og þráhyggju og eldri barna hvað 

varðar einkenni og alvarleika. Til dæmis virtust báðir hóparnir hafa svipaða tegund 

áráttuhegðunar og þráhyggjuhugsana auk þess sem hátt hlutfall átti fjölskyldusögu um 

þessa tegund kvíðaröskunar. Það er því alveg ljóst að snemmtækrar íhlutunar og frekari 

rannsókna á ungum börum með áráttu- og þráhyggjuraskanir er þörf. Í ljósi þessarar 

vitneskju er mikilvægt að auka þekkingu á þessari tegund kvíðaröskunar hjá ungum 

börnum svo hægt sé að grípa í taumana sem allra fyrst, draga úr alvarleika einkenna og 

auka lífsgæði barnanna. Samkvæmt American Academy of Child og Adolescent 

Psychiatry, eiga allt að eitt af hverjum 200 börnum og unglingum við áráttu- og 

þráhyggjuraskanir að stríða og án meðhöndlunar getur áráttan og þráhyggjan ágerst og 

versnað með aldrinum (Nauert Rick, 2008). 

2.7. Tenging áráttu-og þráhyggjuröskunar við aðrar raskanir 

 

Eins og fram hefur komið eru orsakir áráttu- og þráhyggjuraskana líffræðilegar og 

líklegt að um að einhverskonar truflun í heilabotnskjörnum sé að ræða. Óvanalega há 

tíðni áráttu og þráhyggju hefur mælst hjá börnum með Tourette heilkenni. Tilgátur eru 

uppi um að Tourette heilkenni og áráttu- og þráhyggjuraskanir séu erfðafræðilega 

skildir sjúkdómar sem skarast í fjölskyldum. Börn með áráttu- og þráhyggju geta til að 

mynda haft alskyns kæki þrátt fyrir að þau uppfylli ekki greiningarviðmið Tourette að 

öðru leyti (Málfríður Lorange, 2001).  

Talið er að um þrír fjórðu hlutar barna með áráttu- og þráhyggjuraskanir greinist einnig 

með annarskonar vandamál eða tengikvilla. Dæmi um það er: 

 10 af hundraði eru með athyglisbrest með eða án ofvirkni. 

 12 af hundraði hafa verið greindir með Tourette heilkenni. 

 24 af hundraði teljast þroskaheft. 

 11 af hundraði hafa verið greindir með mótþróa-og þrjóskuröskun. 

 40 af hundraði kljást við kvíða (ofsakvíða, fælni og aðskilnaðarkvíða) 

(Dornbush og Sheryl, 2002). 
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Það er mikilvægt að fólk sem starfar mikið með börnum sé meðvitað um það að árátta- 

og þráhyggja er sjaldnast eina röskunin sem barnið glímir við. Sem dæmi um aðrar 

raskanir sem oft fylgja börnum með áráttu- og þráhyggju eru: Kvíðaraskanir (aðrar en 

árátta- og þráhyggja), aðlögunarraskanir, þunglyndi, mótþróa- og þrjóskuröskun, 

athyglisbrestur með ofvirkni (AMO), Tourette heilkenni og óyrtir námsöðuleikar. Sé um 

aðrar raskanir að ræða samfara áráttu- og þráhyggjuröskun getur meðhöndlun og 

greining verið mjög flókin og snúið að flétta meðferð inn í daglegar athafnir barnsins á 

borð við skólastarfið. Lykilatriðið er að hafa markmið meðferðarinnar skýrt (March og 

Mulle, 1998). Áráttu- og þráhyggjuröskun er meðal þeirra kvilla sem börn með 

þroskahamlanir eiga stundum við að etja en talið er að hún sé algengari hjá þessum hópi 

barna en öðrum (Margrét Valdimarsdóttir, 2008).  

2.8.  Áhrif  áráttu-og þráhyggjuröskunar fyrir nám og þroska barna 

  

Það getur reynst foreldrum barna með áráttu- og þráhyggju afar erfitt að koma barni 

sínu af stað í skólann á morgnanna. Áráttuhegðunin getur verið mjög tímafrek og 

jafnvel komið í veg fyrir að barnið haldi athygli, hvort sem er heima fyrir eða í 

skólanum. Námið reynist þessum börnum oft mjög erfitt en það er misjafnt hvernig þau 

taka á kvíðanum á skólatíma. Sumir nemendur geta falið áráttuhegðunina í skólanum, 

þeir vinna vel í tímum og framkvæma jafnvel hluti sem vekja með þeim mikinn kvíða, 

eins og til dæmis það að snerta bekkjafélaga sína. Það er mjög algengt að börn sem 

þrauka daginn á þennan máta í skólanum brotni saman þegar þau koma heim og sýni 

fram á mikla andlega vanlíðan. Það er þó algengara að börn með áráttu og þráhyggju 

truflist jafn mikið af sjúkdómnum hvort sem er í skólanum, heima fyrir eða annarsstaðar 

(Martin, Costello og Simmons, 2008). 

Það getur reynst barninu erfitt að fylgjast með í tímum og það nær ekki að skila 

verkefnum þar sem áráttan getur verið fólgin í því að stroka stöðugt út, breyta og 

lagfæra. Sum börn eiga erfitt með að klára að lesa einn kafla þar sem gríðarlegur tími 

fer í það að telja allar kommurnar á blaðsíðunni. Því miður eru þessi einkenni oft túlkuð 

á þann veg að barnið skorti áhuga fyrir náminu og kennarinn undrar sig á hegðun 

barnsins sem e.t.v. virkar vel gefið og hefur ágætis námshæfileika. Ástandið getur líka 

sett mark sitt á frímínútur og frjálsan leik barnsins. Stundum reynir barnið að forðast 

þær aðstæður sem geta kallað fram áráttuhegðun. Þetta getur reynst barninu mjög erfitt 
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og sársaukafullt þar sem það reynir að leyna einkennum fyrir öðrum af ótta við að fólk 

telji það skrítið (Málfríður Lorange, 2001). 

Í bókinni The everthing parent´s guide to children with OCD, eftir Martin, Costello og 

Simmons (2008) er að finna fjöldann allan af reynslusögum barna með áráttu- og 

þráhyggjuröskun og upplifanir foreldra þeirra. Nokkrar frásagnanna snúa að skólagöngu 

barna með áráttu- og þráhyggju og þar er meðal annars að finna eftirfarandi 

dæmisögur/reynslusögur. 

 Janice lá andvaka til kukkan þrjú að nóttu vegna þess að hún hafði svo miklar 

áhyggjur af stráknum sem sat fyrir framan hana í skólastofunni. Áhyggjurnar 

beindust að því að hann gæti spyrnt sér harkalega aftur á bak í stólnum sínum 

og rekist í borðið hennar með þeim afleiðingum að sýklar úr óhreinu hári hans 

dreifðust yfir borðið hennar og hana sjálfa.  

 Hinn 12 ára gamli Steven gat ekki með nokkru móti setið kyrr í sætinu sínu, 

hann var sífellt að snúa sér við og skoða ofan í töskuna sína. Ástæðan voru 

miklar áhyggjur yfir því að hann hefði gleymt að taka með sér íþróttaföt að 

heiman og yrði neyddur til að klæðast notuðum, sýktum stuttbuxum úr 

íþróttahúsinu. 

 Stacy, tíu ára gömul stúlka, finnur sig knúna til þess að telja hvert einasta orð á 

blaðsíðunni sem hún er að lesa. Þessi áráttuhegðun gerir það að verkum að 

heimanámið tekur hana tvisvar til þrisvar sinnum lengri tíma en eðlilegt getur 

talist og kemur í veg fyrir að hún geti skilað skólaverkefnum á réttum tíma. 

Þrátt fyrir það finnst henni hún þurfa að halda áfram að telja annars muni 

eitthvað mjög slæmt koma fyrir hana (Martin, Costello og Simmons, 2008). 

 

Eins og fram hefur komið er áráttu- og þráhyggjuröskun barna oft mistúlkuð/misgreind 

og röskun barnsins jafnvel talin vera þrjóska eða óþægð. Í sögunum hér að ofan má sjá 

hegðun á borð við það að vilja ekki sitja kyrr í sætinu sínu og skila ekki heimanámi á 

réttum tíma, sem hæglega mætti mistúlka. Til þess að barnið geti fengið meðhöndlun 

við hæfi þarf það að fá rétta greiningu en ekki er síður mikilvægt að starfsfólk þekki 

einkennin, grípi til íhlutunar og láti barnið njóta vafans.  

Sé áráttu- og þráhyggjuröskun ekki meðhöndluð getur hún versnað og orðið flóknari 

með árunum. Einstaklingar sem eru illa haldnir af röskuninni eiga það til að loka sig af 

og einangrast félagslega. Þeim sem tekst að fela einkenni sín eiga oft við 
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þunglyndisvandamál að stríða auk lélegs sjálfsmats (March og Mulle, 1998). Talið er að 

35 – 50 af hundraði þeirra barna sem ekki fá hjálp við að vinna sig út úr röskuninni taki 

hana með sér út í fullorðinsárin þar sem hún heldur áfram að ágerast og versna. Fái börn 

hinsvegar viðeigandi meðferð eru líkur á bata taldar vera á bilinu 75 – 80 af hundraði 

(Martin, Costello og Simmons, 2008). 

2.9.  Félags-og tilfinningaþroski  

 

Eftirfarandi dæmi sýna að börn sem eru með áráttu-og þráhyggjuröskun eru slakari en 

önnur í félagslegum samskiptum, standa ekki jafnfætis öðrum börnum hvað varðar 

vinsældir og eru í meiri hættu að fá kvíða eða þunglyndi.   

Mikilvægur þáttur í þroska barna er vináttan, þroskasálfræðingar telja sig sjá samspil á 

milli þess að eiga vini/vera vinsæll og velgengni (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007). 

Þeir telja að börn sem eru illa stödd félagslega og falla ekki inn í hópinn, séu í áhættu 

hvað varðar óæskilega hegðun. Félagi og vinur er ekki það sama, að eiga vin getur 

fullnægt innri þörfum barna og gefur þeim öryggi, veitir nánd og andlegan stuðning. Að 

tilheyra félagahópi er þroskandi á annan hátt, stuðlar að auknu félagslyndi og ákveðni 

og veitir annarskonar öryggi en vinátta. Sumum börnum gengur vel að eignast vini og 

félaga en önnur aðlagast illa og falla ekki inn í hópinn. Börn sem eru óvinsæl meðal 

félaga sinna í skóla eiga frekar við erfiðleika í námi að stríða auk þess sem þau eru í 

áhættu hvað varðar stríðni og einelti (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007). 

Börnum með áráttu- og þráhyggjuröskun hættir til að draga sig úr félagahópnum og 

einangrast. Sum þeirra forðast að leika í hópi þar sem þau eiga erfitt með að leyna 

einkennum röskunarinnar og skammast sín fyrir hana. Það þekkist líka að börn með 

áráttu- og þráhyggjuröskun séu svo heltekin af ótta við að smitast af öðrum að þau vilja 

alls ekki að skólafélagarnir komi nálægt sér. Eins og gefur að skilja getur þetta haft 

mjög slæm áhrif á tengslamyndum þessara einstaklinga og komið í veg fyrir að barnið 

eignist vini og þroskist í gegnum leikinn. Eins og fram kemur hér að ofan eiga börn sem 

eru óvinsæl oft erfiðara með nám auk þess sem þau eru í áhættuhópi að verða þolendur 

stríðni og eineltis. Að vera vinalaus er því einn af þeim þáttum sem getur haft neikvæð 

áhrif á þroska barna með áráttu- og þráhyggjuröskun og því vert að grípa inn í ef ljóst 

þykir að sú sé raunin eins fljótt og auðið er.  



27 
 

Tilfinningar á borð við gleði, reiði, sorg, ást, öfund og fleira er nokkuð sem við finnum 

fyrir og gerðar eru kröfur um að við höfum stjórn á öllum okkar tilfinningum. 

Tilfinningar fléttast inn í þroskaferil barna, þau læra að þekkja þær og að vinna úr þeim. 

Talið er að tilfinningar séu af tvennum toga á öllum þroskasviðum, annars vegar þörf 

fyrir að sameinast og vera hluti af umhverfinu og hins vegar að vera einstakur og ólíkur 

öðrum og að togstreita sé á milli þessara þarfa.  Tengsl barns við fjölskyldu, vini og aðra 

sem það umgengst, skipti miklu máli fyrir þroska þess. Barnið bregðist við aðstæðum í 

umhverfinu út frá þeim tilfinningum sem bærast með því á hverju þroskaskeiði, þau 

læra snemma á ævinni hvaða tilfinningar eru leyfilegar. Barnið lærir hvaða kröfur 

umhverfið gerir og að mæta þeim kröfum. Það lærir að eiga samvinnu við þá sem 

stjórna og finna til ánægju yfir því en óttast jafnframt að valda þeim vonbrigðum og 

finna þá fyrir kvíða vegna þess (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 1995).  

Í bandarískri rannsókn sem framkvæmd var af hópi geðlækna og sálfræðinga og birt í 

The America journal of psychiatry árið 2005 voru 287 börn og unglingar á aldrinum sjö 

til 18 ára rannsökuð í Yale Child Study Center á árunum 1993 til 2001. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að kanna aðlögunarhæfni, tilfinningatengsl, fjölskyldutengsl og 

virkniskerðingu hjá skilgreindum hópi barna og unglinga með áráttu-og 

þráhyggjuraskanir. Tilgangur rannsóknarinnar var líka að meta áhrif athyglisbrests með 

ofvirkni (AMO) sem oft er fylgiröskun áráttu-og þráhyggju. 56 einstaklingar höfðu 

greiningu um áráttu-og þráhyggjuröskun, 43 höfðu greinst bæði með áráttu-og 

þráhyggju og AMO, 95 höfðu greinst með AMO án annarra raskanna en 

samanburðarhópurinn samanstóð af 93 börnum sem ekki höfðu greinst með neinar 

raskanir. Alþjóðlega sjúkdóma flokkunarkerfið (DSM-IV) var sett til grundvallar en það 

byggir á stýrðum/stöðluðum viðtölum og læknisfræðilegum flokkunum. Virkni 

barnanna var metin út frá alhliða rannsókn sem byggðist á útkomu staðlaðra og 

vandaðra hegðunarprófa (Vineland Adaptive Behavior Scales o.fl.),  sem lagt var fyrir 

börnin, mati foreldra á hæfni barnanna til þess að mynda félags- og fjölskyldutengsl og 

mati barnsins sjálfs á eigin sjálfsmynd og tilfinningatengslum. Niðurstöðurnar voru þær 

að börn með áráttu- og þráhyggjuraskanir voru skertari á flestum sviðum 

aðlögunarhæfni og tilfinningatengsla en samanburðarhópurinn. Börn með áráttu-og 

þráhyggju auk AMO áttu við flóknari félagslega erfiðleika að stríða sem og 

skólavandamál og sjálf-skýrsla sem þau unnu benti oft til þunglyndis. Truflun á 

athöfnum daglegs lífs, minnkun á þátttöku og upplifun á kvíða virtist einkenna börn 

með áráttu-og þráhyggjuröskun. Fjölskylduvandamál voru einkennandi fyrir fjölskyldur 
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barna sem bæði voru greind með áráttu-og þráhyggju og AMO en það virtist ekki eiga 

neitt sérstaklega við fjölskyldur barna sem eingöngu voru greind með áráttu- og 

þráhyggjuraskanir (Sukhodolsk, Rosario-Campos, Scahill, Katsovich, Pauls, Peterson, 

2005).   

Þroskaþjálfar eru í góðri aðstöðu til að vinna með tilfinninga-og félagsþroska í 

skólastarfinu, geta aðstoðað nemendur á ýmsan hátt við að efla félagslega færni og 

stuðla að bættri líðan þeirra. Síðar í verkefninu er bent á nokkrar leiðir sem 

þroskaþjálfar geta farið í þeirri vinnu.  

2.10.  Sjálfsmynd/Sjálfstraust 

 

Góð sjálfsmynd eða sjálfstraust helst í hendur við tilfinninga- og félagsþroska ásamt 

fleiri þáttum. Sé einstaklingur í tilfinningalegu ójafnvægi eða standi illa félagslega, setur 

það mark sitt á það viðhorf sem hann hefur til sjálfs sín. 

Sjálfsmynd er sú hugmynd sem maðurinn hefur um sjálfan sig. Hún er það sem honum 

finnst hann vera. Sjálfsmyndin þróast smám saman, hraðast á fyrstu æviárunum og er 

svo í mótun alla ævina. Talið er að sjálfsmyndin þróist í tengslum við að barnið aðgreini 

sig frá sínum nánustu en lífsreynsla og minningar um það sem menn hafa reynt og 

skynjað hefur mest áhrif á hana. Sjálfsmynd á fullorðinsárum er mikilvægur liður í 

andlegu heilbrigði og það skiptir miklu máli hve heil, skýr og fastmótuð hún er. Sá sem 

hefur jákvæða sjálfsmynd efast ekki um gildi sitt sem manneskju, er raunsær og 

bjartsýnn, hefur trú á eigin getu, ríka ábyrgðarkennd og ber virðingu fyrir sjálfum sér og 

öðrum. Framkoma hans er yfirleitt örugg. Sá sem hefur neikvæða sjálfmynd efast um 

sjálfan sig, vanmetur sig og á oft erfitt með að gangast við tilfinningum sínum auk þess 

sem hann getur átt erfitt með að aðgreina sig frá öðrum. Hlutverk hans er ekki nægilega 

skýrt og því er hann oft háður áliti annarra. Hann ber ekki nægilega virðingu fyrir 

sjálfum sér og það hefur áhrif á samskipti hans við aðra. Sjálfsmyndin getur breyst og 

það má hafa áhrif á í hvaða átt hún þróast (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 

2001).  

Markmið bandarískrar rannsóknar sem gerð var á 70 einstaklingum sem haldnir voru 

geðröskunum, var að athuga hvort fordómar í samfélaginu hefðu áhrif á sjálfsmynd 

þessa fólks. Hópur sálfræðinga og geðlækna skoðuðu tvenns konar tegundir fordóma 

gagnvart fólki það er að segja það að finna sig vera minna metinn, standa ekki jafnfætis 



29 
 

öðrum og það að taka ekki þátt í samfélaginu vegna hugmynda um höfnun. Þessi atriði 

voru metin hjá 70 þátttakendum í félagsstarfi með fólki sem tókst á við geðraskanir í 

byrjun starfs og að sex og 24 mánuðum liðnum. Rannsóknin fór fram á samkomustað 

fólks sem haldið var alvarlegum geðröskunum. Rosenberg´s scale sem þróaður var af 

Morris Rosenberg, var notaður til þess að mæla sjálfsálit þátttakenda. Um er að ræða 

spurningalista sem inniheldur tíu spurningar sem varða sjálsálit fólks. Svarmöguleikar 

við hverri spurningu eru fjórir og eru þeir á bilinu mjög samála til mjög ósammála. 

Fordómar voru athugaðir með 12 atriða lista sem innihélt fullyrðingar á borð við það að 

öðrum þætti fólk með geðræn vandamál vera misheppnað, óhæfileikaríkt  að skoðanir 

þeirra skiptu ekki máli og fleira í þeim dúr. Fólkið var svo beðið um að segja hversu 

sammála það væri þessum fullyrðingum. Niðurstaðan var sú að þeir þátttakendur sem 

trúðu því að þeir væru fordæmdir af samfélaginu sökum geðröskunar sinnar voru sjö til 

níu sinnum líklegri til þess að hafa lágt sjálfsálit heldur en þeir sem ekki höfðu ekki trú 

á því. Það má því draga þá ályktun að fordómar geti haft mjög neikvæð áhrif á sjálfsálit 

þeirra sem eiga við geðraskanir að stríða. Það er því er afar mikilvægt að draga úr 

neikvæðu viðhorfi til þess að styrkja sjálfsímynd og ryðja úr vegi þeirri hindrun, sem 

fordómar eru á bata fólks með andlega sjúkdóma (Link, G. B., Struening, L. E., Nesse-

Todd, S., Asmussen, S. og Phelan, C. J., 2001). 

Þar sem daglegt líf okkar flestra gengur að miklu leiti út á samskipti við annað fólk 

hljóta skoðanir og viðhorf annarra á manni sjálfum að hafa áhrif á sjálfsmyndina að 

einhverju leyti. Samkvæmt kenningum Cooleys (1902) um spegilsjálfið er það á 

grunnskólaárunum sem sjálfsmynd barna fer að endurspegla mat annarra á þeim. Þannig 

má draga þá ályktun útfrá hans kenningu að sjálfsmynd okkar mótist að töluverðu leiti 

út frá þeim skilaboðum sem aðrir senda okkur. Cooley var bandarískur félagsfræðingur 

sem var uppi á árunum 1864-1929, kenning hans um spegilsjálfið er sú sem hann er 

hvað best þekktur fyrir enda hefur hún lifað í allmörg ár og verð haldið á lofti allt til 

dagsins í dag. Sálfræðingurinn Sigmund Freud taldi að myndin sem börn fengju af 

sjálfum sér í bernsku væri varanleg og þess vegna afdrifarík fyrir mótun þeirra. Hann 

lagði hinsvegar áherslu á það að nýir félagar og nýjar aðstæður gerðu það að verkum að 

fólk endurskoðaði sjálfmynd sína. Hún væri því í mótun alla ævi, undir þessa kenningu 

tók Cooley (Garðar Gíslason, 2007). 

Börn sem höfð eru útundan þurfa oft á hjálp að halda við að komast inn í leik hópsins og 

þá reynir á útsjónasemi hinna fullorðnu. Þroskaþjálfar eru að okkar mati í góðri stöðu til 
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þess að sinna þessháttar verkefnum við hlið kennarans sem þarf oft á tíðum að sinna 

stórum hópi nemenda. Flest viljum við upplifa okkur sem hluta af heild, því er afar 

mikilvægt að börn sem þurfa á hjálp að halda við að komast inn í hópinn séu studd af 

einstaklingum sem hafa þekkingu á sviði uppeldis og/eða sérþarfa. 

2.11.  Viðhorf til ólíkra nemenda 

 

Viðhorf til nemenda með áráttu-og þráhyggju og aðrar kvíðaraskanir virðist að 

einhverju leyti einkennast af fordómum sem brýnt er að uppræta. Hlutverk þroskaþjálfa 

er að upplýsa og fræða fólk um þessar raskanir sem og aðrar skerðingar, tala ber af 

virðingu um sérhvern nemanda en virðingin er undirstaða mannlegra samskipta, 

samþykki fyrir því að öll erum við ólík og jafn mikilvæg.  

Það getur reynst afar erfitt og margslungið að glíma kvíðaraskanir þar sem skilningur 

manna virðist almennt nokkuð takmarkaður og einkennist oft af ýktum eða 

óyfirveguðum hugmyndum. Áráttu- og þráhyggjuröskun er oft kölluð handþvotta 

sjúkdómurinn og má það viðurnefni rekja beint til kvikmynda og sjónvarpsþátta. 

Foreldrar barna með áráttu og þráhyggju geta þó trúlega flestir verið sammála um það 

að skerðingin er langt frá því að vera svo einföld. Stærsta vandamálið varðandi viðhorf 

annarra til áráttu- og þráhyggjuraskana er þekkingarleysi sem endurspeglast í 

hugmyndum fólks um að áráttu- og þráhyggjuröskun sé sjálfsmyndarvandamál, 

óyfirstíganlegt, afleiðing álags, afleiðing áfalls í æsku eða að fólk með röskunina þurfi 

bara að slappa af og geti vel hætt að láta svona. Þróunin undanfarin ár hefur þó verið 

upp á við og eftir því sem fleiri opna sig og segja sögu sína breytast þessi fordómafullu 

viðhorf í upplýstan skilning almennings (Martin, Costello og Simmons, 2008). 

Virðing okkar gagnvart öðrum er byggð á þeirri siðferðilegu sýn sem við höfum á 

einstaklinginn, sem birtist svo í samskiptum okkar. Í einu menningarsamfélagi er eitt 

siðferði og annað í öðru, en þau markmið sem íslenskt samfélag hefur einsett sér er að 

byggja þjóðfélagsþegna sína upp og búa þá undir þátttöku í fjölskyldu-, félags-, og 

atvinnulífi (Geir Þ.Þórarinsson, 2005).  

2.12.  Samantekt 

 

Áráttu- og þráhyggjuröskun barna er því miður ekki alltaf greindur vandi og því verður 

misbrestur á því að börn fái viðeigandi meðferð eða þann stuðning sem þau þurfa, en 
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fram hefur komið að hún geti haft lamandi áhrif á líf barnsins og jafnvel rænt það gleði 

barnæskunnar. Þetta eru stór orð en þau eiga fullan rétt á sér og sýnt hefur verið fram á 

að án íhlutunar haldi röskunin áfram og leiði til víðtækari vandamála síðar á ævinni. Sé 

hinsvegar gripið inn í nógu snemma megi snúa þeirri þróun við. Nemendur sem glíma 

við félagsleg vandamál, áráttu-og þráhyggjuröskun eða aðrar kvíðaraskanir þurfa 

faglega aðstoð til að geta tekist á við þau áreiti sem einkennir skólaumhverfið. 

Sá nemandi sem er haldinn viðvarandi ótta eða sífellt með óþægilegar hugsanir og 

finnur sig knúinn til að framkvæma einhverja tiltekna hegðun til að stöðva óttann eða 

koma í veg fyrir hugsanirnar, hlýtur að skera sig úr nemendahópnum. Nemandinn getur 

notað hegðun sem annaðhvort er áberandi eða ósýnileg t.d. að snerta hluti eða fólk eða 

segja endurtekið einhver tiltekin orð upphátt. Þetta er dæmi um hegðun sem getur verið 

truflandi fyrir aðra nemendur og orðið til þess að nemandinn virkar þreytandi á aðra og 

verður gjarnan vinafár. Svo er sú hegðun sem er ósýnileg og truflar fáa nema þann sem 

framkvæmir hana, en hefur engu að síður mjög hamlandi áhrif á hann. Það getur verið 

til dæmis að segja orð/setningar í huganum, telja kommur á blaðsíðum eða hluti í 

umhverfinu. Þetta getur haft veruleg áhrif á nám, þroska og líðan nemandans. Ef 

nemandinn reynir að losa sig við hegðunina eykst kvíðinn og getur hann þá brotist fram 

sem hræðsla, líkamleg vanlíðan, óróleiki, pirringur eða jafnvel sem árásargirni. 

Líklegt er að þeim nemanda sem glímir við þessi vandamál líði ekki vel í skólanum, 

aðstæður eru flóknar, skólaumhverfið gerir til dæmis ennþá ráð fyrir því að öllum þyki 

gaman að fá frímínútur og um leið tækifæri til að leika sér óhindrað með vinum sínum í 

fjölmenninu á skólalóðinni. Þar á þessi nemandi erfitt, hann les ekki í aðstæður, hefur 

ekki sama áhuga og aðrir á leikjum og dregur sig gjarnan út úr. Bent hefur verið á 

mikilvægi þess að nemandinn finni öryggi í skólanum með því að hafa geta leitað til 

ákveðins starfsmanns og þarna teljum við að hægt væri auðveldlega að bæta líðan hans 

með því að hann fengi stuðning í frímínútum og frjálsum leik ekki síður en í 

kennslustund, þar sem hann á jafnvel auðveldara með að takast á við aðstæður. Það þarf 

að opna umræðuna innan skólans fyrir því að þessi nemandi þurfi eftirfylgd svo að hann 

sé ekki einn með vandamál sín úti á skólalóðinni, honum sé sýndir skilningur og virðing 

eins og öðrum nemendum. Mikilvægt er að starfsfólk skóla sé meðvitað um að íhlutun 

hefur áhrif og að viðmót fólks skiptir máli. Eins og komið hefur fram er eitt af 

hlutverkum þroskaþjálfa að draga úr og hafa áhrif á fordóma með því að fræða aðra um  

þroskafrávik og skerðingar nemenda,  einkenni og þau úrræði sem talin eru bera mestan 
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árangur. Að benda á hindranir og leiðir til að ryðja þeim úr vegi teljum við einnig vera 

mikilvægan þátt í starfi þroskaþjálfans en fordómar geta til að mynda virkað sem 

hindrun á félagslega þátttöku og bata barna með áráttu- og þráhyggjuraskanir.  

Kafli 3: Meðferð við áráttu-og þráhyggjuröskun 

 

Eins og eftirfarandi kafli sýnir er mismunandi meðferðarúrræðum  beitt í viðureign við 

áráttu-og þráhyggju og nefnd eru nokkur þeirra. 

Með meðferð eru batahorfur einstaklinga með áráttu- og þráhyggjuraskanir góðar og í 

flestum tilfellum nær einstaklingurinn góðum eða langvarandi bata. Jafnvel þótt fullur 

bati náist ekki getur meðferð dregið mjög úr alvarleika sjúkdómsins og hjálpað til við að 

bæta lífsgæði einstaklingsins svo um munar. Án meðferðar eru mjög litlar líkur á að 

einstaklingurinn nái bata og ástandið getur jafnvel versnað. Meðferðarúrræðum er 

yfirleitt beitt í samræmi við virkniskerðingu. Virkniskerðingar eru flokkaðar í þrjú þrep 

eftir alvarleika og hversu hamlandi áhrif skerðingin hefur á líf einstaklingsins. Ef hægt 

er að meðhöndla röskunina með stuttum námskeiðum í formi hugrænnar 

atferlismeðferðar er talað um að virkniskerðingin sé væg. Meðal virkniskerðingu má 

yfirleitt meðhöndla með námskeiði í hugrænni atferlismeðferð eða með lyfjagjöf. Ef um 

alvarlega virkniskerðingu er að ræða fer einstaklingurinn  í gegnum stífa atferlismeðferð 

ásamt lyfjagjöf. Sálfræðingar eða geðlæknar veita meðferðarúrræðin í flestum tilfellum 

og börnum með áráttu- og þráhyggjuraskanir er yfirleitt vísað beint til sérfræðings sem 

hefur reynslu af því að vinna með börnum sem haldin eru slíkum röskunum (Clinical 

Knowledge Summaries, e.d.) 

3.1. Hugræn atferlismeðferð 

 

Hugræn atferlismeðferð er algengasta meðferðarúrræði sem sálfræðingar beita á fólk 

með áráttu- og þráhyggjuraskanir. Meðferðin byggist á þeirri hugmyndafræði að flest 

óæskileg hugsanamynstur, skoðanir, tilfinningar og viðbrögð lærist á löngum tíma og 

hafi áhrif á það hvernig okkur líður og hvernig við hegðum okkur. Markmið hugrænnar 

atferlismeðferðar er að finna það hugsanamynstur sem veldur óæskilegum tilfinningum 

og hegðun og að læra að skipta því út í staðinn fyrir raunsæjar og gagnlegar hugsanir 

(Clinical Knowledge Summaries, e.d). 
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Berskjöldun og atferlismeðferð, táknar að viðkomandi þarf að takast á við þær aðstæður 

sem valda honum ótta eða óþægindum, en um leið er komið í veg fyrir að framkvæma 

það sem hann var vanur að gera til að minnka kvíðann. Að halda út í aðstæðunum, án 

þess að framkvæma áráttuhegðun eykur á kvíða í fyrstu, en svo minnkar kvíðinn smátt 

og smátt. því skiptir miklu máli að byrja smátt og á þeim hlutum sem valda sem 

minnstum ótta og halda svo áfram skref fyrir skref. Talið er að betra sé ef meðferðin er 

stunduð undir stjórn meðferðaraðila en ef einstaklingurinn beitir aðferðinni einn, þá eru 

áhrif meðferðarinnar meiri ef alveg er komið í veg fyrir að áráttuhegðun sé framkvæmd, 

frekar en að hún sé takmörkuð (Guðrún Íris Þórsdóttir, 2005-2006).  

3.2. Samtalsmeðferð og lyf 

 

Ýmis lyf hafa verið notuð gegn áráttu- og þráhyggju í gegnum tíðina en þau lyf sem nú 

eru notuð hafa hvert um sig sitt sérkenni og sértækari verkun en hin eldri. Það fer mikið 

eftir einkennum hvaða lyf eru gefin, einnig fer það eftir því hvort röskunin stendur ein 

og sér eða er fylgifiskur annarra raskana. Ekki er litið á lyf sem eina endanlega lausn, 

heldur sem einn lið í heildarmeðferð. Lyf geta í sumum tilfellum skipt sköpum fyrir 

börn og geta gert allar aðstæður barnsins betri og á þann hátt orðið til þess að önnur 

íhlutun verði árangursríkari. Ávalt ber að hafa í huga hvert framhaldið verður, ef 

lyfjagjöf er ekki beitt. Talið er að um 75 af hundraði barna hafi verulegt gagn af 

lyfjameðferð og fimm til tíu af hundraði fá aukaverkanir af lyfjunum svo að meðferð er 

hætt. Það er mjög einstaklingsbundið hvaða skammtastærð er beitt og eins þarf alltaf að 

þreifa sig áfram með hvaða lyf henta hverjum og einum. Bestur árangur næst ef 

lyfjameðferð er hluti af atferlismótun eða uppeldisráðgjöf (Stefán J. Hreiðarsson, 2008). 

3.3. Skurðaðgerð 

 

Skurðaðgerð við áráttu- og þráhyggjuröskun er yfirleitt talið vera síðasta meðferðar 

úrræðið við alvarlegum tilfellum og þegar aðrar meðferðir hafa mistekist. Flestir læknar 

íhuga aðeins þennan kost, hafi sjúklingar eytt í að minnsta kosti fimm árum í að annars 

konar meðferðir. Við skurðaðgerð, sem framkvæmd er af taugaskurðlækni, er lítill geisli 

notaður til að brenna burtu lítinn hluta af randkerfi heilans (limbic system). Randkerfið 

er sá hluti heilans sem stjórnar mikilvægum tilfinningaviðbrögðum og minni. Með því 

að brenna burt lítinn hluta af randkerfinu tekst læknum stundum að endurtengja þennan 

hluta heilans með þeim árangri  að sjúklingurinn nær fullum bata, eða að minnsta kosti 
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þeim bata sem til þarf til að ná fram jafnvægi í andlegri líðan (Clinical Knowledge 

Summaries, e.d). 

3.4. Samantekt 

  

Þar sem líkur eru taldar á að áráttu-og þráhyggjuröskun lagist ekki án íhlutunar heldur 

versni, er mikilvægt að vandinn sér greindur og gripið til viðeigandi meðferða eins fljótt 

og frekast er unnt. Sé hægt að koma í veg fyrir að vandinn aukist með því að grípa til 

stuttra inngripa svo sem námskeiðs í hugrænni atferlismeðferð með eða án lyfja, þá er 

tímanum vel varið. Engin ástæða er til að bíða þar til ástandið versnar og þá um leið 

þurfi að grípa til flóknari meðferða. Ávalt skal stuðla að sem mestum lífsgæðum fyrir 

nemendur og hafa hugfast að andleg og líkamleg vellíðan er grunnur að góðri 

námsframvindu og velgengni í lífinu. Ef horft er til skólamála hér á landi er mikil 

áhersla lögð á að komið sé til móts við námsþarfir allra nemenda og að þeir skuli fá 

þann stuðning sem þeir þurfa.  

Kafli 4: Lög og reglugerðir 

 

Það er mikilvægt að foreldrar barna með áráttu- og þráhyggjuraskanir og aðrar 

kvíðaraskanir þekki rétt barnsins í skólanum. Þessi hópur barna þarf oft á stuðning að 

halda og hafa lögum samkvæmt rétt á honum. Hér fyrir neðan gerum við grein fyrir 

þeim lögum og reglugerðum sem við teljum að geti gagnast og gangi yfir nemendur sem 

haldnir eru alvarlegum kvíðaröskunum. 

Í grunnskólalögum sem tóku gildi 1. júlí 2008, IV. kafla 17. gr. Nemendur með 

sérþarfir, segir að réttur allra nemenda sé að komið sé til móts við námsþarfir þeirra án 

tillits til andlegs eða líkamlegs atgerfis og að þeim skuli gefinn kostur á að stunda nám í 

almennum skóla án aðgreiningar. Þeir skuli fá stuðning og aðstoð við hæfi sé um að 

ræða erfiðleika í námi vegna fötlunar, sértækra námserfiðleika og félagslegra- eða 

tilfinningalegra frávika. Í IX. kafla, Sérfræðiþjónusta og stoðkerfi grunnskóla, segir 

afdráttarlaust að sveitafélög skuli sjá til þess að sérfræðiþjónusta sé veitt í 

grunnskólanum og sé hún bæði í formi stuðnings við nemendur og heimili þeirra og 

snúi einnig að starfsemi skólans og starfsfólki hans. Þar segir í 40. gr. að þeim 

sveitarfélögum sem reki grunnskóla sé skylt að hafa frumkvæði að samstarfi við 

félagsþjónustu, sérfræðiþjónustu, barnaverndaryfirvöld og heilbrigðisþjónustu innan 
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sveitarfélagsins vegna langveikra barna eða barna með sérþarfir og þá sérfræðinga sem 

sjá um greiningar- og meðferðarúrræði á vegum ríkisins. Lögð er áhersla á að í 

grunnskólanum fari fram athuganir eða skimanir til að finna þá nemendur sem þurfa 

aðstoð vegna sálrænna- eða félagslegra erfiðleika sem geti haft áhrif á nám þeirra. 

Foreldrar hafa rétt samkvæmt lögum þessum til að fara fram á greiningu fyrir sitt barn, 

en skólastjóri, kennari eða starfsfólk heilsugæslu geta einnig gert það og þá í samráði 

við foreldra.  Í IX. kafla grunnskólalaganna 41. gr. Skólaheilsugæsla segir að skólastjóri 

beri ábyrgð á að nemendur njóti skólaheilsugæslu í skólanum. Í 42. gr. Sérúrræði, segir 

að ef kennsluhættir og almennt nám uppfylli ekki þarfir nemenda, skuli beita 

sérúrræðum innan skólans eða stofna til reksturs sérskóla. Í þeim tilfellum sé nemendum 

veitt námsumhverfi sem hentar og lögð er áhersla á að veita starfsfólki viðeigandi 

stuðning og ráðgjöf (Lög um grunnskóla, 2008).  

4.1. Aðalnámsskrá grunnskóla 

Sú aðalnámskrá grunnskóla sem nú er í gildi kom til framkvæmda á skólaárinu 2007-

2008 en tók gildi 1. ágúst 2007. Gert er ráð fyrir að hún verði að fullu komin til 

framkvæmda ekki síðar en 1. ágúst 2010. Aðalnámskráin er byggð á lögum um 

grunnskóla nr. 66/1995, með síðari breytingum. Aðalnámskráin skiptist í þrettán hluta, 

almennan hluta og tólf námsgreinahluta. Almenni hlutinn fjallar m.a. um 

uppeldishlutverk skólans og stefnu í kennslu, skiptingu tíma milli námsgreina og 

námssviða. Greinahlutinn fjallar um meginmarkmið í kennslu og námi og fjallar um 

skipulag námsins (Aðalnámsskrá grunnskóla, 2007). 

Í velferðarhluta aðalnámskrár er lögð áhersla á samstarf og samábyrgð 

skólasamfélagsins, en þeir sem tilheyra því eru skólastjórnendur, kennarar og annað 

starfsfólk skólans ásamt foreldrum/forráðamönnum nemenda. Allir þessir aðilar eru 

fyrirmyndir og umsjónarkennarar eru sérstaklega nefndir í því sambandi, enda standa 

þeir nemendum nær en aðrir innan skólans og geta öðrum fremur fylgst með námi og 

líðan þeirra og gegna því lykilhlutverki. Nemendur eiga að geta leitað til alls starfsfólks 

skólans ef upp koma vandamál eða þeim líður illa. Í skólum starfa kennararáð, 

foreldraráð og nemendaráð sem eiga að standa vörð um hag nemenda og velferð. 

Forvarnaráætlun skal vera virk í hverjum skóla, þar sem samhæft er hvernig skuli 

bregðast við t.d. einelti, líkamlegu eða andlegu ofbeldi. Áhersla skal lögð á að styrkja 

sjálfsmynd og sjálfsvirðingu nemenda og virðingu gagnvart öðrum og eigum annarra. 

Með því aukast líkur á jákvæðum skólabrag og bættri líðan nemenda. Efla skal vitund 
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nemenda á styrkleikum og veikleikum þeirra og hvetja þá til sjálfsþekkingar til að þeir 

séu betur undirbúnir undir framtíðina. Allir nemendur skuli eiga kost á að stunda 

tómstundir og félagsstarf á vegum skólans. Það er liður í að efla sjálfstraust þeirra, 

sálrænan og líkamlegan þroska og stuðlar að félagslegum og siðferðilegum styrk. Lögð 

skal áhersla á jákvæð samskipti og fjölbreytt félagsstarf í tengslum við áhugasvið 

nemenda, aldur og þroska (Aðalnámsskrá grunnskóla, 2007). 

4.3. Samantekt 

 

Lög um grunnskóla og aðalnámsskrá grunnskóla sem byggir á þeim lögum, segja 

afdráttarlaust að allir þeir nemendur sem á þurfi að halda skuli fá þann stuðning sem 

þeir þurfa í námi. Að beita skuli sérúrræðum ef kennsluhættir og almennt nám uppfylla 

ekki þörfum nemenda.  Ekki er tilgreint hvar draga skuli mörkin hvað varðar þarfir 

nemenda, við hvað skuli miðað þegar ákveða skal hvort nemandi fær stuðning eða 

sérúrræði, eða hvort fyrir þurfi að liggja formleg greining frá sérfræðingum til að 

stuðningur sé veittur. Hver skóli býr til sína skólanámsskrá, sem byggir á aðalnámsskrá, 

ekki eru samræmdar reglur um stuðningsúrræði sem skólar almennt geta unnið eftir. Við 

teljum að það myndi auðvelda mörgum nemendum ef slíkar reglur væru skýrar í 

aðalnámsskránni og jafnframt koma í veg fyrir að nemendum væri mismunað á milli 

skóla. Án efa geta þroskaþjálfar beitt sér fyrir réttindamálum nemenda með sérþarfir að 

þessu leiti og unnið að því að gripið sé til viðeigandi íhlutunar þegar ljóst er að nemandi 

á við erfiðleika að stríða, enda hafa þroskaþjálfar faglega þekkingu til að leggja mat á 

slíkt.  

Máli okkar til stuðnings vísum við til greinar sem birt var í fréttabréfi Tourette 

samtakanna í janúar 2005. Þar  kemur meðal annars fram að nemendur með Tourette 

heilkenni og aðrar raskanir til dæmis áráttu- og þráhyggjuröskun séu undir miklu álagi 

vegna skerðingarinnar sem hamlar þeim oft svo mikið að mörg þeirra ná litlum árangri í 

skólanámi þrátt fyrir góða vitsmunalega greind, þau eiga í erfiðleikum bæði inni í bekk 

og einnig á skólalóðinni. Þessi börn þurfi sérkennslu eða stuðningsúrræði, en bent er á 

það að stuðningurinn sé háður fjárveitingu og fjárveiting sé ekki veitt nema greining 

liggi fyrir. Bið eftir greiningu geti verið eitt ár eða jafnvel mun lengur og sá tími sem fer 

í þessa bið kemur niður á þjónustu við nemendurna. Því fer langur tími af skólagöngu 

barnanna forgörðum, þau missa trúna á eigin getu, verða vonlaus og gefast oft upp. 

Álagið er mikið á börnin, starfsmenn skólans og fjölskylduna. Fram kemur í greininni 
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að æskilegt væri að fræðsluyfirvöld um land allt legðu skírar línur í þessum efnum og 

beittu sér fyrir fræðslu fyrir starfsfólk skóla varðandi hinar ýmsu skerðingar, en 

takmarkað fræðsluefni er til ( Tourette samtökin 2005). 

Kafli 5: Viðtöl, val á aðferðum og viðmælendum 

 

Það er eitt að lesa fræðirit og annað að heyra reynslusögur fólks sem annaðhvort hefur 

starfað með fólki sem haldið er áráttu- og þráhyggjuröskun eða reynt það á eigin skinni. 

Þessum kafla er ætlað að dýpka skilning fólks á ólíkum birtingarformum röskunarinnar 

og þeim vandamálum sem geta fylgt skólagöngu barna með áráttu- og þráhyggjuröskun. 

Þessi kafli gefur enga marktæka heildarmynd á hvernig málin standa varðandi skólamál 

barna með áráttu- og þráhyggjuraskanir á Íslandi heldur er honum fyrst og fremst ætlað 

að gefa örlitlar vísbendingar og innsýn.  

Það var ekki beint hlaupið að því að finna viðmælendur fyrir könnunina okkar þar sem 

viðfangsefnið okkar er fremur þröngt og lítið í um ræðunni. Eins eru raskanir á borð við 

áráttu-og þráhyggjuröskun oft mikið feimnismál og því getur reynst erfitt að fá fólk til 

að opna sig. Okkur datt fyrst í hug að hafa samband við Brúarskóla þar sem við vissum 

að hlutverk hans væri meðal annars að vinna með nemendur á aldrinum níu til 16 ára 

með alvarleg geðræn og tilfinningaleg vandamál. Okkur datt einnig í hug að hafa 

samband við Barna- og unglingageðdeild Landspítalans (BUGL) af augljósum ástæðum 

og settum okkur í samband við eina starfandi þroskaþjálfann þar. Okkur fannst tilvalið 

að ræða við þroskaþjálfa og fá hans sýn. Þegar við höfðum fundið tvo einstaklinga sem 

við töldum hafa góða heildarsýn yfir skólamál barna með áráttu- og þráhyggjuraskanir 

lögðum við fyrir þá spurningalista sem þeir svöruðu og sendu okkur svo til baka. Við 

sáum okkur því miður ekki fært að mæta á staðinn og taka viðtölin sjálfar þar sem 

hvorug okkar er búsett í Reykjavík og töluvert langt að fara. Við spurðum fyrsta 

viðmælandann okkar hvort hann vildi heldur að við hringdum og bærum upp 

spurningarnar símleiðis eða sendum listann til hans og hann vildi heldur seinni kostinn. 

Þess vegna ákváðum við að spurningarnar yrðu sendar á alla sem tækju þátt í 

könnuninni svo að samræmi næðist.  

Við gerðum tilraun til þess að fá fleiri til að svara spurningalistanum en það gekk því 

miður ekki eftir. Fyrir utan skólastjóra í Brúarskóla og þroskaþjálfa inni á BUGL settum 

við okkur í samband við konu á miðjum aldri sem haldin er áráttu- og þráhyggjuröskun 
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en hún gaf okkur innsýn inn í hvernig skólaganga hennar gekk fyrir sig. Það voru 

Tourette samtökin sem bentu okkur á þessa konu en þau voru mjög hjálpleg og reyndist 

okkur vel við gerð þessa verkefnis.  

Spurningarnar sem við lögðum fyrir skólastjóra Brúarskóla og þroskaþjálfa á BUGL 

voru eftirfarandi: 

1. Telur þú að grunnskólabörn á Íslandi sem haldin eru áráttu- og þráhyggjuröskun 

séu að fá þá aðstoð sem þau þurfa á að halda í skólanum bæði hvað varðar nám 

og félagslega aðlögun?  

2. Telur þú að þessi hópur nemenda fái almennt athygli til samanburðar við 

nemendur með raskanir á borð við ADHD og einhverfu.  

3. Telur þú ástæðu til þess að vekja frekari athygli og minna á hóp barna með 

kvíðaraskanir í grunnskóla? 

4. Hvaða fagfólk telur þú best í stakk búið til þess að sinna þessum hópi innan 

skólans? 

5. Hvað telur þú að skólinn geti gert til þess að auka lífsgæði þessa hóps innan 

skólans? 

6. Eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri? 

Eins og fram hefur komið var listanum ætlað að gefa okkur vísbendingar um félagslega 

aðlögun og líðan nemenda með áráttu- og þráhyggjuröskun í grunnskólum á Íslandi en 

hann ber ekki að taka sem alhæfingu eða heilögum sannleika. Eins og fram hefur komið 

fram er megin markmið verkefnisins að vekja athygli á hóp barna með áráttu- og 

þráhyggjuröskun sem ekki hefur borið mikið á í umræðunni. Með spurningunum 

leituðumst við einnig við að fá ábendingar frá reyndum aðilum um leiðir til úrbóta. Eins 

hvöttum við viðmælendum okkar til að bæta við einhverju sem þeim þætti mikilvægt að 

kæmi fram sem svar við síðustu spurningunni. Þetta á bæði við um spurningalistann 

sem við lögðum fyrir fagmenn og svo þann sem við lögðum fyrir einstakling haldinn 

áráttu- og þráhyggjuröskun.  

Spurningalistinn sem við lögðum fyrir einstakling sem haldinn er áráttu- og 

þráhyggjuröskun var eftirfarandi: 

1. Hvenær áttaðir þú þig á að þú værir með áráttu-og þráhyggjuröskun? 

2. Hafi það verið fyrir/á grunnskólaaldri, hvernig brást skólinn við?  

3. Hvernig var félagsleg staða þín innan skólans? Eða utan skólatíma? 
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4. Hvernig var líðan þín í skólanum? Utan skólatíma? 

5. Hvernig gekk námið? 

6. Hverjir sáu um aðstoð við nemendur með frávik? Sálfræðingur, sérkennarar, 

aðrir? 

7. Hvað af því sem gert var í skólanum var gagnlegt? Hvað hefði mátt gera betur? 

8. Hvað tók við að loknum grunnskóla? 

9. Hver er staðan í dag? 

10. Eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri? 

Það sama gildir um þennan spurningalista og þann sem fjallað var um hér að ofan, en 

honum var eingöngu ætlað að gefa vísbendingar og veita innsýn. Þess ber þó að geta að 

viðmælandinn okkur var fæddur 1966 og því mjög ólíklegt að svör hans eigi við 

skólakerfið eins og það er í dag. Við töldum þó betra að ræða við þroskaðan einstakling 

sem gæti litið til baka og rætt um skólagöngu sína eins og hún var með tilliti til röskunar 

sinnar því markmiðið var fyrst og fremst að fá hugmynd um það hvernig það er að vera 

haldinn þessari röskun á grunnskólaaldri. Röskunin sjálf hefur væntanlega ekki breyst 

mikið í áránna rás þrátt fyrir að skólakerfið hafi vissulega tekið töluverðum 

stakkaskiptum.  Við töldum þennan kost vænlegri en að ræða við einstakling á 

grunnskólaaldri sem haldinn er röskuninni þar sem reynsla þessara barna reynist þeim 

svo sár að okkur þótti ekki rétt að knýja neitt þeirra til að tala um hana við ókunnuga 

einstaklinga. Við höfum líka oft heilsteyptari mynd af atburðum í huganum þegar við 

lítum til baka heldur en þegar við segjum frá upplifun okkar á líðandi stundu. Okkur 

fannst þó líka mikilvægt að láta reynslusögur og upplifanir barna á röskuninni fylgja 

þessu verkefni og settum þær því í kaflann um Áhrif  áráttu-og þráhyggjuröskunar fyrir 

nám og þroska barna, hér að ofan.  

5.1 Raunveruleikinn – Reynslusögur fagfólks og fólks með áráttu-og þráhyggju 

 

Skólastjóri Brúarskóla  

Björk Jónsdóttir skólastjóri Brúarskóla taldi að grunnskólabörn á Íslandi sem haldin eru 

áráttu- og þráhyggju væru að einhverju leiti að fá þá aðstoð sem þau þyrftu á að halda 

varðandi nám og félagslega aðlögun en það væri þó mismunandi eftir skólum. Aðspurð 

hvort hún teldi ástæðu til þess að vekja frekari athygli og minna á hóp barna með 

kvíðaraskanir í grunnskólum svaraði hún að það hefði verið unnið svolítið að því í 
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sumum grunnskólum að skima fyrir kvíðaröskunum en alltaf mætti gera betur. Hún taldi 

sálfræðinga, félagsráðgjafa og námsráðgjafa hæfasta til að sinna þessum hóp barna 

innan skólans. Og taldi skólann geta aukið lífsgæði þessara barna með því að þekkja til 

vandans og búa yfir úrræðum til að mæta honum. Björk Jónsdóttir (munnleg heimild, 

31. mars 2010). 

Þroskaþjálfi á BUGL 

Ástríður Thorarensen þroskaþjálfi sem starfar á Barna og unglingageðdeild 

Landspítalans, BUGL  taldi aðstoð við nemendur með áráttu- og þráhyggjuröskun 

almennt ábótavant. Hún taldi þetta bæði varða nám og félagslega aðlögun en sagðist þó 

halda að skólar á Íslandi væru yfirleitt fúsir til þess að aðstoða þegar mál af þessu tagi 

kæmu upp. Hún taldi börn með áráttu- og þráhyggjuröskun almennt ekki fá athygli til 

samanburðar við nemendur með raskanir á borð við ADHD og einhverfu og taldi 

tvímælalaust ástæðu til þess að vekja frekari athygli á þessum hópi innan skólakerfisins. 

Hún sagði skólann geta aukið lífsgæði þessara barna með því að viðhafa almenna 

fræðslu fyrir alla starfsmenn skólans um kvíða og kvíðaraskanir og úrræði sem reynst 

hafa vel fyrir þennan hóp. Í lokin hafði hún þetta að segja:   

Ég tel að bæði heilbrigðisstarfsfólk og skólayfirvöld þurfi en frekar að taka 

höndum saman og vinna saman að því að hjálpa börnum með kvíðaraskanir og 

fjölskyldum þeirra til að ná bata. Innan skólans er ýmislegt hægt að gera með 

góðu hópastarfi barna og fagaðila. Sálfræðingar og þroskaþjálfar gætu 

sameiginlega unnið að góðum lausnum fyrir þessa einstaklinga innan 

viðkomandi skóla.  

                                Ástríður Thorarensen (munnleg heimild, 9. apríl 2010). 

Einstaklingur með áráttu- og þráhyggjuröskun 

Viðmælandi okkar var, eins og áður hefur fram komið, kona á miðjum aldri sem er 

haldin áráttu- og þráhyggjuröskun. Hún var greind af geðlækni þegar hún var um 

tvítugt, en það var ekki fyrr en þá sem hana sjálfa fór að gruna að hún gæti verið með 

andlegan sjúkdóm. Félagsleg staða hennar í hópi skólasystkina var fremur slæm, um það 

hafði hún þetta að segja: 

Eineltið stafaði ekki eingöngu af áráttu-og þráhyggjueinkennunum, þó að þau 

hafi ekki bætt úr skák, heldur fremur af því að ég skar mig úr og var líka feimin 

að eðlisfari og að nokkru leyti óörugg með mig gagnvart öðrum börnum. 
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Áráttueinkennin komu m.a. fram í því að á tímabili faðmaði ég að mér öll trén á 

skólalóðinni áður en ég fór í röðina, stundum kyssti ég hluti líka. Ég hafði ýmsa 

kæki. m.a. að ræskja mig í sífellu. Persónueinkennin, sem gerðu það að verkum 

að ég átti ekki samleið með hinum krökkunum, fólust m.a. í því að ég hafði 

andúð á tískufötum og leiddist vinsælasta popptónlistin. Þó að feimnin gerði 

mig að sumu leyti óörugga var ég örugg með mig að einu leyti: Ég áleit að ég 

hefði rétt til að hafa minn smekk og vera öðruvísi en hinir krakkarnir ef mér 

sýndist svo, var þess vegna ekkert að leyna skoðunum mínum og reyndi ekki 

falla inn í hópinn. Þess vegna braut eineltið mig aldrei niður, þótt það hafi 

stundum verið það erfitt að ég kveið fyrir að fara í skólann. Þess verður líka að 

geta að eineltið var ekki eins gróft og maður hefur heyrt um annars staðar, það 

fólst aðallega í því að stelpurnar létu mig ekki í friði, eltu mig um alla 

skólalóðina með ókvæðisorðum osv.frv. en ekki í grófu líkamlegu ofbeldi. Ég 

var líka svo heppin að eiga tvær vinkonur í bekknum og var þess vegna aldrei 

fullkomlega einangruð. Mér var ekki heldur beinlínis útskúfað úr leikjum 

barnanna og lék mér stundum í hópnum þó að ég léki mér líka oft ein í 

frímínútunum. Ég helgaði mér stað, horn í skoti við skólahúsið og var þar að 

dunda með spýtur og nagla og þess háttar.  

Þessi lýsing hennar átti við barnaskólaárin, 1972-78 en þá var hún sex til 11 ára gömul. 

Þegar kom að gagnfræðiskóla valdi hún Kvennaskólann í Reykjavík en þar varð hún 

aldrei vör við einelti, hvorki á sjálfri sér né örðum. Þegar hún byrjaði í Kvennaskólanum 

losnaði hún úr tengslum við börnin úr barnaskólanum. En þrátt fyrir eineltið í 

barnaskólanum leið henni prýðilega í flestum kennslustundum og var fyrirtaks 

námsmaður, næst efst í bekknum. Frímínúturnar voru þó allt  annar handleggur og 

reyndust henni erfiðar.  

Þegar við spurðum hana hvernig stuðningi við nemendur með frávik hefði verið háttað 

þegar hún var í grunnskóla hafði hún þetta að segja: 

Ég held að slíkt hafi alls ekki verið byrjað á þessum tíma. (Ég er fædd 1966.) 

Og þó að svo hefði verið efast ég um að slíkt hefði þótt eiga við mig þar sem ég 

var ekki í neinum vandræðum með námið og hvorki ég né foreldrar mínir höfðu 

hugmynd um að nokkuð væri að mér. Ég hafði aldrei heyrt sjúkdóminn nefndan 

fyrr en ég greindist árið 1986. Enginn vissi um sjúkdóm minn og kennarar 

sýndu aldrei nein viðbrögð við áráttu-einkennunum. Það eina sem var í ólagi 

varðandi líðan mína í skólanum var náttúrlega eineltið, en ég veit satt að segja 

ekki hvað skólinn hefði getað gert við því. Pabbi og mamma kvörtuðu einu sinni 
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við kennarann, og hann spurði mig eitthvað út í þetta, en brást ekki við að öðru 

leyti en því að reyna að eyða þessu og gefa í skyn að þetta væri nú ekkert til að 

taka alvarlega. Ég tek það fram að ég er ekki að ásaka kennarann, hann var 

mjög almennilegur við mig. Ég held bara að hann hafi ekki gert sér grein fyrir 

því að neitt væri að - og þó hann hefði gert það held ég ekki að hann hefði getað 

gert nokkurn skapaðan hlut. Stelpurnar sem lögðu mig í einelti báru ekki snefil 

af virðingu fyrir honum. Ef ég á að nefna eitthvað jákvætt sem skólinn gerði 

varðandi áráttuna og þráhyggjuna þá væri það helst það að það kom aldrei fyrir 

að kennarinn væri að skipta sér af kækjum mínum, ræskingum og öðru slíku eða 

finna neitt að því. Slíkt hefði náttúrlega bara gert mér erfiðara fyrir. 

Í dag segir hún sjúkdóminn há sér tiltölulega lítið, hún er hamingjusamlega gift og 

ánægð í starfi. Hún segist þó fá þó nokkuð af þráhyggjuárásum á dag, en hún kallar það 

árás þegar þráhyggjan fer að þröngva sér inn í hugann.  

Það áráttueinkenni sem er mest áberandi um þessar mundir er reyndar dálítið 

geðveikislegt - og líka mjög Tourette-legt það er að segja: „Jónas!“ allt í einu 

upp úr þurru. Þetta merkir ekki neitt, ég gæti eins sagt „stóll“ eða „skip“. 

Einhverra hluta vegna virkar þetta vel til þess að ýta þráhyggjuhugsunum frá og 

þess vegna segi ég þetta nokkrum sinnum á dag. Það getur hins vegar náttúrlega 

verið dálítið óþægilegt. En ég hef lifað nokkur hræðileg þráhyggjutímabil um 

ævina (köst sem standa vikum eða mánuðum saman) og þegar maður hefur 

upplifað slíkt finnst manni þetta lítilræði ekki vera neitt. Það eina góða við 

hræðileg þráhyggjutímabil er það að þá kann maður enn betur að meta þann 

tíma þegar manni líður vel. Það er í rauninni himnaríki að vera ekki í 

þráhyggjukasti. 

Samantekt 

 

Út frá svörum fagfólksins má segja að skólaumhverfið sé nemendum með áráttu-og 

þráhyggjuröskun ekki auðvelt báðir aðilarnir telja að þessi nemendahópur fái ekki 

viðlíka aðstoð og nemendur með aðrar raskanir sem þekktari eru, þó sé það misjafnt 

eftir skólum. Viðtalið við einstaklinginn sem er með áráttu-og þráhyggjuröskunina gefur 

okkur heilmikla innsýn í líf hans og mynd af skólagöngunni. Það er athyglisvert að bera 

saman þau viðhorf og þekkingu sem einkenndi skólaumhverfið fyrr og nú. Frávik á borð 

við áráttu-og þráhyggjuröskun hefur ekki verið þekkt og við gerum okkur fulla grein 

fyrir að það hefur verið ein af ástæðunum fyrir að ekki var gripið til neinna úrræða, 
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hvorki varðandi áráttuhegðun stúlkunnar í skólanum, eða eineltið sem hún varð fyrir. 

Við vitum að þekking fólks á ýmsum skerðingum hefur aukist frá því þessi 

einstaklingur var í grunnskóla og samhliða því hefur þjónusta batnað, en betur má ef 

duga skal. Skóli sem starfar undir merkjum skóla án aðgreiningar þarf að vera fær um 

að sinna öllum nemendum, hann leggur áherslu á að allir nemendur hafi jafnan rétt til 

náms og að öll börn fá að njóta sín á eigin forsendum. Til að þetta sé gerlegt þarf 

skilningur á frávikum að vera til staðar.  Báðir fagaðilarnir sem við töluðum við leggja 

áherslu á að fræðsla til starfsfólks um röskunina væri til góðs og það gæti stuðlað að 

betri lífsgæðum nemendanna og jafnframt að skólinn hafi forsendur til að beita úrræðum 

til aðstoðar. Eins fannst okkur afar áhugaverður punktur í svari Ástríðar þar sem hún 

talar um mikilvægi samstarfs milli þroskaþjálfa og sálfræðinga þegar börn með áráttu- 

og þráhyggjuraskanir eiga í hlut. 

Í dag fá nemendur með fjölþætt frávik stuðning og aðstoð en eftirfarandi kafli sem 

fjallar um stoðþjónustu grunnskóla gefur okkur einhverja hugmynd um með hvaða hætti 

hún getur verið framkvæmd.  

Kafli 6: Stoðþjónusta grunnskóla 

 

Við kynntum okkur stoðþjónustu eins almenns grunnskóla,  töluðum við deildarstjóra 

sérkennslu skólans, sem hefur þroskaþjálfa-og sérkennara menntun og hefur yfirumsjón 

með allri stoðþjónustu skólans.  Okkur langaði til að fræðast um með hvaða hætti unnið 

væri með nemendum með frávik, hverjir kæmu að þeirri þjónustu auk kennara og hvaða 

hlutverki þroskaþjálfar gegndu í því starfi. Þessi skóli varð fyrir valinu vegna þess að 

við höfðum báðar verið þar í vettvangsnámi á síðasta ári og okkur fannst áhugavert að 

skoða skóla þar sem þroskaþjálfi hefði yfirumsjón með stoðþjónustunni. 

Það kom í ljós að skólinn lagði mikla áherslu á að veita sem fjölbreyttasta þjónustu við 

nemendur skólans og að hver og einn fengi aðstoð við hæfi. Skipulagt samstarf er við 

sérfræðinga utan skólans svo sem talmeinafræðing, sálfræðing og ýmsa meðferðar og 

greiningaraðila, einnig er mikið lagt upp úr markvissri teymisvinnu fagfólks innan 

skólans. Þroskaþjálfar, sérkennarar, umsjónarkennarar og skólafélagsráðgjafi starfa 

saman og skiptast á upplýsingum og skipta með sér verkum eftir viðfangsefnum. 

Sérkennarar sinna bóklegri námsaðstoð, skólafélagsráðgjafi og þroskaþjálfar sjá um 

íhlutun þegar um  erfiða hegðun er að ræða, tilfinningaleg, félagsleg vandkvæði eða 
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frávik í vitsmunaþroska. Markmiðið er að auka færni í námi og hjálpa nemendum að 

hafa stjórn á tilfinningum og hegðun og auka vellíðan, áhuga, sjálfstraust og öryggi. og 

Íhlutunin fer ýmist fram inni í bekk eða í námsveri, í einstaklingstímum eða í litlum 

hópum. Stuðningsfulltrúar aðstoða nemendur inni í bekk og í frímínútum, vinna náið 

með umsjónarkennurum og tilheyra starfsmannahópi stoðþjónustunnar (Þórhildur 

Kristjánsdóttir, 13 mars 2010).  

5.2. Samantekt. 

 

Okkur fannst áhugavert að sjá hversu mikinn metnað þessi skóli leggur í að veita 

fjölbreytta þjónustu og einnig hvernig starfsmannahópur stoðþjónustunnar er samsettur. 

Við teljum að fjölþætt menntun starfsfólks og markviss teymisvinna auki víðsýni og 

leiði til vænlegra úrræða. Okkur til mikillar ánægju sáu þroskaþjálfar um hegðun, 

tilfinningar og félagsleg frávik samhliða íhlutun ef um þroskaskerðingu er að ræða. 

Þetta er sannarlega vísbending um að þroskaþjálfar séu orðnir hluti af starfamannaflóru 

grunnskóla, að minnst að kosti þess skóla sem við kynntum okkur. 

6.2. Starfshlutverk þroskaþjálfa 

 

Starfshlutverk þroskaþjálfa hefur breyst mikið á undanförnum árum og hefur færst frá 

því að þroskaþjálfastéttin starfi eingöngu með fólki með fötlun og að þeir séu 

sérmenntaðir til að vinna með fötluðum yfir í að starfa með mun fjölbreyttari hópi fólks. 

Sífellt fleiri störf innan skólakerfisins falla vel að menntun og sérhæfingu þroskaþjálfa 

og með tilkomu skóla án aðgreiningar er brýn þörf á fjölþættri fagmennsku starfsfólks.   

Í starfi þroskaþjálfans þarf að takast á við margt og því mikilvægt að hann sé tilbúinn til 

þess að sinna hinum margvíslegu málefnum sem kunna að koma inn á borð til hans. Í 

grein eftir Salóme A. Þórisdóttur (2007) sem birt var í tímaritinu þroskaþjálfinn er góð 

samantekt á störfum og starfsháttum þroskaþjálfa. Þar kemur meðal annars fram að 

þroskaþjálfar grundvalla almennt hugmyndafræði sína á jafnrétti, mannhelgi og virðingu 

fyrir sjálfsákvörðunarrétti einstaklinga. Starfshættir stéttarinnar byggja á því að 

mannréttindi séu virt, að hver manneskja sé einstök og að allir eigi rétt til fullrar 

þátttöku á eigin forsendum í samfélaginu. Fræðilegur grunnur þroskaþjálfunar er mjög 

breiður og grundvallast meðal annars í félags-, uppeldis-, heilbrigðis, sálar- og 

siðfræðum. Eitt samfélag fyrir alla endurómar innihald hugmyndafræði og 

starfskenningar þroskaþjálfa (Salóme A. Þórisdóttir, 2007).  
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Þroskaþjálfar starfa náið samhliða öðrum fagstéttum úti í samfélaginu þar sem þeirra er 

þörf, en hafa ekki eignað sér vinnustaði og hafa ekki heldur eyrnamerktar stöður. Þetta 

er mikil breyting frá því að stofnanir fyrir fatlaða voru við líði hér á landi og því hafa 

þroskaþjálfar endurskilgreint starfshætti sína og aðstæður. Því er stór munur á 

starfsumhverfi þroskaþjálfa og annarra fagstétta, svo sem kennara eða leikskólakennara 

(Helga Birna Gunnarsdóttir, 1999).  

 

Öll börn á Íslandi eiga rétt á  því að njóta menntunar í námsumhverfi sem hæfir hverjum 

og einum og öllum skólum er skylt að taka við börnum sama hvar þau eru á vegi stödd 

andlega eða líkamlega. Auk þessa hafa öll börn sem eiga erfitt með nám sökum sértækra 

námsörðuleika eða tilfinningalegrar- eða félagslegrar fötlunar rétt á stuðningi í námi. 

Eitt helsta verkefni þroskaþjálfa í grunnskólum er réttindagæsla sem felst meðal annars í 

því að sjá til þess að skólaumhverfið fatli ekki einstaklinginn og að tillit sé tekið til 

ólíkra þarfa nemenda. Skólinn þarf að vera í stakk búinn að laga sig að ólíkum þörfum 

nemenda svo að þeir fái notið sín í skólastarfinu og nái sem bestum árangri. Það er því 

ekki síður mikilvægt verkefni þroskaþjálfa að gera  nemendum kleift til að líða vel í 

skólanum. Það er alveg ljóst að barni sem ekki líður vel í skólanum tekst ekki að nýta 

þau tækifæri sem skólinn hefur upp á að bjóða. Nemendur eru jafn misjafnir og þeir eru 

margir og því er erfitt að segja: „starf þroskaþjálfans í skólanum er svona“ (Hulda 

Franksdóttir Dalý, 2007). 

Starf þroskaþjálfans innan skólakerfisins er tiltölulega ungt að árum og er enn að mótast 

en áherslur eru ávallt svipaðar. Að leggja áherslu á réttindagæslu, taka tillit til þarfa 

einstaklingsins,  starfið þarf að vera sveigjanlegt og einstaklingsmiðað og miðar að því 

að bæta líðan nemenda.  

6.3. Hvað getur þroskaþjálfinn gert 

 

Eins og komið hefur fram starfa þroskaþjálfar víðsvegar í samfélaginu þar sem 

sérstakrar faglegrar íhlutunar er þörf og með tilkomu skóla án aðgreiningar ber að líta 

svo á að þörfin sé þar eins og víðar. Starf með fólki krefst þess ávallt að fundnar séu 

leiðir sem henta hverjum og einum, hver og einn er sérstakur og það ber að virða. 

Þróaðar hafa verið fjölmargar leiðir til að efla félagsfærni barna og bæta líðan þeirra í 

skólanum. Dæmi um það er markviss vinna með tilfinningar/ tilfinningastjórnun og 

samskipti og þroskaþjálfar hafa faglega þekkingu og eru vel í stakk búnir til að sinna 
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því. Ýmist er hægt að vinna einstaklingslega eða í hópum. Félagsfærni þarf að æfa við 

raunverulegar aðstæður, samhliða því að vinna einstaklingslega. Eftirfarandi dæmi sýna 

nokkrar gagnlegar aðferðir sem hægt er að nota, í vinnu með  tilfinningar, líðan og 

félagsfærni.   

Hugræn atferlismeðferð er ein af þessum aðferðum. Bent hefur verið á að hún sé ein 

gagnlegasta leiðin sem farin er í vinnu með börnum sem glíma við áráttu- og 

þráhyggjuröskun og er algengasta meðferðarúrræðið sem sálfræðingar nota í dag. Gefin 

hefur verið út handbók í hugrænni atferlismeðferð fyrir börn og unglinga á íslensku sem 

ber titilinn „Bætt hugsun betri líðan“, sem gerir aðferðina aðgengilega fyrir alla sem 

starfar með börnum og unglingum og hafa áhuga á hugrænni atferlismeðferð með börn 

og unglinga.  

Hugræn atferlismeðferð byggir á aðferð við að skilja tengslin á milli hugsana, 

tilfinninga og hegðunar. Börn sem eiga við erfiðleika að stríða mistúlka oft aðstæður 

eða hafa órökréttar eða bjagaðar hugsanir og eru sjálfsgagnrýnin eða eiga erfitt með 

sjálfsstjórn. Þetta er gjarnan nefnt hugsanavillur eða bjagaðar hugsanir og hugræn 

atferlismeðferð gengur í grófum dráttum út á að kenna barninu að skilja þessar 

hugsanavillur, stöðva þær og setja nýjar jákvæðar hugsanir inn í staðin. Að skilja að 

hugsun okkar  stjórnar því hvernig okkur líður og hvernig við hegðum okkur. Barnið er 

aðstoðað við að þekkja mismunandi hugsanir sínar og tala um þær. Meðferðin er ekki 

hugsuð sem langtímameðferð heldur er lögð áhersla á að taka fyrir ákveðið vandamál, 

sett markmið, fundin leið að markmiðinu, barnið gert virkt í ferlinu með því að taka 

ábyrgð á sjálfu sér og æfa aðferðina sem valin var. Ekki er reynt að finna orsakir fyrir 

erfiðleikunum heldur er eingöngu verið að finna gagnlega leið út úr þeim. Megin 

tilgangurinn með hugrænni atferlismeðferð er að auka sjálfsskilning eða sjálfsvitund 

barnsins og bæta sjálfsstjórn þess með því að styrkja færni í hugrænni úrvinnslu og 

hegðun. Lögð er mikil áhersla á samvinnu, að barnið eða unglingurinn setji sér markmið 

með aðstoð meðferðaraðilans og lögð er áhersla á að einstaklingurinn stjórni eigin 

gerðum (Stallard, 2002/2006).  

Cat kassinn - Hugræn tilfinningaleg þjálfun, á rætur að rekja til hugrænnar 

atferlismeðferðar. Hann var þróaður sem samtalsmeðferð til að auðvelda börnum að 

skilja hugsanir sínar, athafnir og  tilfinningar. Markmiðið er að styðja samræður við 

börn og unglinga frá sex ára aldri sem eiga í erfiðleikum við að tjá sig um tilfinningar 

og upplifanir. Cat kassinn er mappa sem inniheldur mikið af sjónrænum vísbendingum 
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sem auðvelda barninu að koma hugsununum sínum á framfæri. Dæmi um það eru  

tímatöflur fyrir sólarhring, viku og ár og á að auðvelda barninu að koma auga á hvaða 

tímar eru auðveldir eða erfiðir hvað varðar tilfinningar og líðan. Tengslahringir sem 

notaðir eru í samræðum um vináttu eða fjölskyldutengsl. Barnið setur sig sem miðdepil, 

gerðir eru hringir utan um barnið og það skrifar nöfn þeirra sem næst því standa í fyrsta 

hringinn næst sér og svo koll af kolli eftir því sem tengslin minka, þeir sem barnið hefur 

minnstu tengslin við lenda í ysta hring. Niðurstöðurnar má svo nota sem 

umræðugrundvöll þegar rætt er um tengsl og samskipti barnsins við aðra. Í kassanum er 

einnig að finna mynd af mæli sem mælir tilfinningar, honum svipar til hitamælis þar 

sem barnið setur myndir af tilfinningum eða orð á viðeigandi stað og sér þá hvort 

tilfinningin er mikil eða lítil,  Mynd af líkama sem sýnir tengsl líkamlegra einkenna og 

tilfinninga. Allt þetta er notað sem stuðningur við samræður (Callesen, Nielsen og 

Attwood,  2005).   

Atferlisþjálfun er talin vera ein gagnlegasta leiðin sem farin er í þjálfun barna með 

einhverfu, en er auk þess ein af mörgum mögulegum aðferðum í vinnu með nemendum 

með námsvanda, hegðunarvanda, skort á félagsfærni eða vanlíðan. Áður en lagt er af 

stað í þjálfunina sjálfa er gerð atferlisgreining þar sem beitt er tækni til að skilja tengsl 

hegðunar og aðstæðna eða afleiðinga. Greinandinn skoðar hegðunina í samhengi við 

umhverfið, kannar hvaða áreiti fór á undan hegðuninni og einnig þau sem á eftir koma. 

Að því loknu eru gerðar breytingar á aðstæðum í umhverfi sem geta valdið áreiti, því 

næst gerð einstaklingsáætlun um inngrip í samráði við foreldra, og atferlisþjálfunin er 

síðan byggð á niðurstöðum athugunar og áætlunar. Aðferðin er svo bein kennsla og 

þjálfun í að framkvæma eitthvað ákveðið eða að takast á við ákveðnar aðstæður. 

Tiltekið verkefni er tekið fyrir aftur og aftur þar til árangur næst hjá barninu og þá er 

veitt einhver viðurkenning strax. Þegar svo árangurinn virðist vera orðinn varanlegur er 

dregið úr áþreifanlegu verðlaununum, en að sama skapi verður barnið meðvitaðra um 

þau ánægjulegu áhrif sem hegðun þess hefur á aðra. Atferlisþjálfun fer alltaf fram í 

einstaklingstímum, en lögð er mikil áhersla á að foreldrar séu í samvinnu og beiti sömu 

aðferð heima til að sem bestur árangur náist (Robledo og Kucharski, 2005/2008).  

Félagsfærnisögur eru þróaðar af Carol Gray forstöðumanni The Gray Center for Social 

Learning and Understanding í Bandaríkjunum. Hún er kennari og ráðgjafi um kennslu 

barna með einhverfu. Hún  þróaði aðferð, Social Stories eða félagsfærnisögur sem  

hefur reynst vel í þjálfun einhverfra, en einnig annarra sem glíma við námsörðugleika, 
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tilfinningalega eða vitræna erfiðleika. Þetta eru stuttar sögur sem lýsa aðstæðum í 

daglegu lífi einstaklingsins og útskýra aðstæður eða til hvers er ætlast. Sögurnar eru 

skrifaðar á ákveðinn hátt, sérsniðnar fyrir hvern og einn einstakling þar sem hans 

vandamál er skilgreint og fundin lausn á því. Félagshæfnisögurnar eru alltaf jákvæðar 

og gjarnan ríkulega myndskreyttar, til að barnið muni þær frekar, þær eru lesnar eins oft 

og þurfa þykir, jafnvel daglega. Margir eiga auðveldara með að skilja það sem þeir sjá 

en heyra og því eru sögurnar skrifaðar á því máli sem viðkomandi skilur, ritmáli og/eða 

myndmáli, allt eftir getu hvers og eins. Markmið með gerð félagshæfnisögu er að gera 

tungumálið skiljanlegra, útskýra og kenna til dæmis reglur, að auðvelda einstaklingnum 

að sætta sig við breytingar á reglum eða venjum og að takast á við erfiða hegðun svo 

sem árásargirni, kvíða, hræðslu eða áráttuhegðun (Halla Steinunn Hinriksdóttir, 2005).   

Fræðsla er nauðsynleg vegna þess að fordómar sökum vanþekkingar finnast víða í 

samfélaginu en það má vel draga úr þeim með fræðslu og með því að tala af hlýhug um 

minnihlutahópa eins og börn með geðraskanir. Fordómar geta auðveldlega virkað sem 

hindrun á bata fólks og því mikilvægt að henni sé rutt úr vegi. Börn með geðraskanir 

eiga oft erfitt uppdráttar í náminu sem og félagslega og til þess að þau fái notið sín og 

geti unnið sig út úr vandamálum sínum verða þau að geta mætt skilningi og hlýhug bæði 

af starfsfólki skólans og samnemendum. Þroskaþjálfinn í grunnskólanum getur spilað 

stórt hlutverk í að ryðja þessari hindrun úr vegi til dæmis með því að koma kennurum 

og nemendum í skilning um að raskanir á borð við áráttu og þráhyggju er 

taugalíffræðilegt ástand en ekki viljastýrð óþekkt. Það er því afar mikilvægt að 

þroskaþjálfinn sé sjálfur vel upplýstur um geðraskanir eins og gefur að skilja. Oft gerir 

það gæfumuninn að umhverfið skilji rót hegðunar sem iðulega getur verið mjög erfið og 

kemur þá samhugur í stað dóma. Eins ber að hafa í huga að þekking og fín vísindaleg 

orð um sálarástand og líðan hafa ekkert gildi ef þau eru ekki borin upp af væntumþykju 

á manneskjunni. 

6.4.  Samantekt 

 

Eins og komið hefur fram eru margar leiðir færar í vinnu með nemendum með 

kvíðaraskanir og erfitt er að segja að ein sé betri eða gagnlegri en önnur. Gjarnan má 

vinna með fleiri  en eina aðferð með hverjum nemanda en aðalatriðið er að finna þær 

leiðir sem hentar hverju sinni. Öll erum við ólík og því skiptir miklu máli að prófa sig 

áfram.  Eitt af því mikilvægasta sem þroskaþjálfum ber að beita sér fyrir er að uppræta 
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fordóma,  fræðsla til starfsfólks ætti að vera fastur liður í skólastarfinu því að eins og 

kom fram í kafla tvö „Viðhorf til ólíkra nemenda“, er þekkingarleysi eitt stærsta 

vandamálið varðandi viðhorf annarra til áráttu- og þráhyggjuraskana en jafnframt kemur 

fram að sú þróun sem hefur orðið undanfarin ár sé af hinu góða, sífellt fleiri þora að 

koma fram og segja sögu sína og eftir því sem fleiri opna sig breytast þessi neikvæðu 

viðhorf í upplýstan skilning almennings. Að fræða aðra nemendur skiptir líka mjög 

miklu máli, án hennar eiga þeir ekki auðvelt með að sýna skilning eða setja sig í spor 

annarra.  

Kafli 7: Umræður og niðurstöður  

 

Meginmarkmið þessa verkefnis er að vekja athygli á nemendum með áráttu-og 

þráhyggjuröskun og sérstöðu þeirra í skólaumhverfinu, við leituðumst við að svara  

spurningunum: Hver er félagsleg staða og líðan nemenda með áráttu- og 

þráhyggjuröskun í grunnskólanum?  Og hvernig geta þroskaþjálfar aðstoðað nemendur 

með áráttu- og þráhyggjuröskun í grunnskólanum?  

Fyrri spurningunni er einfalt að svara út frá niðurstöðum heimildavinnunnar, en þær 

sýna afdráttarlaust að þessir nemendur standa höllum fæti hvað varðar félagslega stöðu 

innan skólans. Félagsþroski þeirra er slakari en hjá öðrum nemendum, skólavandamál 

eru algengari og almenn líðan svo sem kvíði og þunglyndi er einkennandi. Við leituðum 

heimilda í bókum um áráttu-og þráhyggju og aðrar kvíðaraskanir, lásum rannsóknir á 

þessum röskunum og áhrifum þeirra á þroska barna. Einnig skoðuðum við rannsóknir á 

mismunandi meðferðarleiðum og lásum greinar á innlendum og erlendum heimasíðum.  

Seinni spurningunni er ekki svarað eins afdráttarlaust og fyrri spurningunni, heldur 

leitum við leiða sem við teljum að geti gagnast vel til að efla félagsþroska barna og bæta 

líðan þeirra. Skoðun okkar er sú að  fagleg þekking þroskaþjálfa sé góður grunnur að 

því að byggja upp færni og bæta lífsgæði einstaklinga með slaka félagslega stöðu, 

tilfinningaleg vandamál og vanlíðan. Þroskaþjálfanámið er krefjandi, gjöfult og mjög 

fjölbreytt og teygir sig inn á svið heilbrigðisvísinda, menntavísinda, uppeldisfræði, 

félagsfræði, sálfræði, siðfræði og fleira. Með þessa víðtæku þekkingu í farteskinu teljum 

við þroskaþjálfa vel í stakk búna til þess að sinna börnum með kvíðaraskanir í 

grunnskólum í samvinnu við sálfræðinga, geðlækna og aðra fagmenn. Við bendum á 
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nokkrar viðurkenndar leiðir sem hafa gagnast vel í félagsfærniþjálfun, uppbyggingu 

sjálfsmyndar og skilnings á samspili hugsunar, tilfinninga og hegðunar.  

Í stuttu máli þá er áráttu- og þráhyggjuröskun kvíðasjúkdómur sem hefur oft mjög 

hamlandi áhrif á börn en mismunandi er hversu mikil einkennin eru. Röskunin getur 

verið mjög hamlandi  og getur komið í veg fyrir að börnin geti notið eðlilegs lífs hvort 

sem er félagslega, í námi eða starfi. Því miður er sjúkdómurinn oft misgreindur og því 

allt of fáir sem hljóta viðeigandi meðferð, en hafi röskunin mikil og truflandi áhrif er 

mikilvægt að greina vandann og veita viðeigandi meðferð í kjölfarið.  

Skólaumhverfið reynist nemendum með áráttu-og þráhyggjuraskanir erfitt, 

námsaðstæður geta verið flóknar, því teljum við mikilvægt að nemandinn fái stuðning 

við þær aðstæður sem reynast honum hvað erfiðastar. Því skiptir máli að frjálsir tímar 

og frímínútur verði ekki þær stundir sem valda mestum kvíða og vanlíðan, þar myndast 

til dæmis tilvaldar stundir til að æfa félagsfærni og upplagt er að nýta þær stundir 

markvisst. Komið hefur fram að mismunandi sé með hvaða hætti skólar veiti nemendum 

stuðning og að langan tíma taki að fá greiningu en hún er forsenda fjárveitingar fyrir 

stuðningi í skóla. Þetta er hægt að bæta meðan beðið er, með því að fagfólk innan 

skólans komi auga á frávikin og hefji íhlutun hið fyrsta án þess að gerð sé krafa um að 

formleg greining liggi fyrir. Þroskaþjálfar hafa faglega þekkingu til að koma auga á 

hinar ýmsu skerðingar og hafa færni til að hefja stuðning og skipulega íhlutun, því ættu 

þroskaþjálfar að vera sjálfsagðir innan skólakerfisins, þar sem skólinn er fyrir alla og án 

aðgreiningar. Hugmyndafræði þroskaþjálfunnar einkennist af því að efla fólk til 

sjálfshjálpar og skapa þeim aðstæður til að lifa eðlilegu lífi, eins og það kallast í daglegu 

tali. Með því að riðja hindrunum úr vegi og hagræða umhverfinu má auka lífsgæði fólks 

sem býr við skerðingar og auka líkur á þvi að allir geti tekið þátt á eigin forsendum. 

Hugmyndafræði skóla án aðgreiningar byggir að einhverjum leiti á sömu áherslum en 

þær eru meðal annars þær að allir geti stundað nám við hæfi, allir hafi jafnan rétt til 

náms, þörfum allra nemenda sé mætt og allt námið sé einstaklingsmiðað.  

Það var ómetanlegt að heyra frásögn af skólagöngu þess einstaklings sem sagði okkur 

sögu sína á einlægan hátt. Hann er fæddur árið 1966 en fékk ekki greiningu fyrr en 20 

árum síðar og vissi ekki hvað það var sem hafði truflað líf hans frá barnsaldri. Hann 

lýsti því hvernig árátta-og þráhyggja gerðu hann frábrugðinn öðrum nemendum og því 

hvernig þær hafa truflað líf hans og gera enn. Skólinn brást ekki við, þekking hefur 

sennilega ekki verið til staðar á þessum vanda en sem betur fer hefur hún aukist mikið 
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síðan, við verðum þó að vera vakandi fyrir því að halda áfram að afla okkur vitneskju 

og miðla af þekkingu og reynslu. Við gerum okkur grein fyrir því að skólinn og 

skólastarfið hefur tekið gríðarlegum stakkaskiptum undanfarin ár og með tilkomu 

hugmyndafræði skóla án aðgreiningar, sem gert var skil hér að ofan, hefur staða barna 

sem búa við skerðingar lagast til muna. Það er þó okkar tilfinning að börn með 

kvíðaraskanir séu í mörgum tilfellum ekki að fá þá aðstoð sem þau þurfa á að halda í 

skólanum. Kannski er það vegna þess að vandi þeirra kemur fyrst og fremst fram í 

félaglegum samskiptum en hefur ekki endilega neikvæð áhrif á námsárangur.  
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Lokaorð 

 

Áráttu-og þráhyggjuröskun er flókið frávik sem  hefur hamlandi áhrif á nemendur og 

kemur í veg fyrir að þeir geti notið bernsku sinnar á sama hátt og aðrir. Án íhlutunar 

getur hún gert líf þeirra mjög erfitt og aukið líkur á fleiri vandamálum.  

Eins og fram kom í þeim viðtölum sem við tókum þarf að huga vel að nemendum  með 

áráttu-og þráhyggjuröskun, koma auga á og þekkja einkenni hennar. Fylgjast vel með 

félagslegri stöðu nemendanna grípa til íhlutunar og um leið að leitast við að koma í veg 

fyrir einelti og stríðni.  

Þar sem oft er um fleiri raskanir að ræða samfara áráttu-og þráhyggjuröskun getur 

greining og íhlutun verið býsna flókin, en það skiptir miklu máli að gripið sé inn í mál 

nemendanna eins fljótt og frekast er unnt og að fagleg þekking þeirra sem sinna þeim 

málum sé byggð á breiðum grunni. Starfskrafta skóla ber að nýta sem best en fræðileg 

þekking þarf að vera til staðar til að sem bestur árangur náist og öflug teymisvinna 

fagfólks leiðir til vænlegra úrbóta. Margir fagaðilar hafa sterkan bakgrunn til að sinna 

nemendum með kvíðaraskanir, þar á meðal þroskaþjálfar, mikill metnaður hefur verið 

lagður í að byggja upp víðtækt nám á þroskaþjálfabraut í HÍ. sem reist er á fræðilegum 

grunni sálar-, uppeldis-, heilbrigðis-, félags- og siðfræðum.  Því teljum við að sú 

þekking sem þroskaþjálfar búa yfir falli afdráttarlaust að starfi með nemendum með 

kvíðaraskanir sem og önnur frávik.  

Markviss stuðningur og þjálfun nemenda með kvíðaraskanir á borð við áráttu-og 

þráhyggjuröskun mun skila sér með ánægðari nemendum, kennurum og fjölskyldum 

sem skilar sér í  ávinningi fyrir samfélagið allt. Það er einlæg trú okkar að öflugt 

skólaumhverfi sem býr yfir víðtækri þekkingu ólíkra fagstétta sem starfa saman, miðla 

hver öðrum af þekkingu og reynslu getur aðeins gert góðan skóla betri og nemendur 

hamingjusamari.   
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