ESTER

Handbók
MAT Á ÁHÆTTU- OG VERNDANDI ÞÁTTUM TENGDUM
FRÁVIKSHEGÐUN BARNA

Útgáfa 2.2
© Andershed & Andershed, 2014
www.ester-bedomning.se

2

www.ester-bedomning.se

ESTER-handbók Útgáfa 2.2 © Andershed & Andershed, 2014.

3

Formáli sænsku útgáfunnar
Flera personer har under utvecklingen av ESTER kommit med värdefulla synpunkter och
kommentarer. Tack till Marianne Cederblad, professor emeritus i barn- och ungdomspsykiatri,
Pia Enebrink, med.dr.; leg. psykolog, Karolinska Institutet, Stockholm, Lars Gelander, med.dr.;
leg. läkare; skolläkare; ordförande i Svenska skolläkarföreningen; specialist i barn- och
ungdomsmedicin, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg, Marie Gustafsson,
fil.mag. i socialt arbete, utvecklingledare, FoU Välfärd, Regionförbundet Örebro, Christina
Kadesjö, socionom; med.dr.; leg. psykoterapeut; Institutionen för Barn och Ungdomspsykiatri,
Umeå Universitet, Martin Karlberg, lärare; doktorand i utbildningsvetenskap, Uppsala
Universitet, Ingemar Nilsson, fil.dr.; leg. psykolog; UPP-centrum vid Socialstyrelsen, Lena
Nordh, socionom; kurator, Memeologen, Västerbottens läns landsting, Ylva Söderlind och Eva
Westerling, Sveriges Kommuner och Landsting, Kristin Marklund och Ulla Jergeby, IMS, AnnKristin Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention, Bo Edvardsson, docent i psykologi,
Örebro universitet, samt Anna Forssell, doktorand i socialt arbete vid Örebro universitet. Stort
tack också till alla er ESTER- användare runtom i Sverige som bidragit med värdefula förslag
inför denna version 2.2 av ESTER.

Formáli íslensku útgáfunnar
Barnaverndarstofa hefur undanfarin ár skoðað leiðir til að samræma mat á verndandi- og
áhættuþáttum hjá börnum og fjölskyldum þeirra. Á ráðstefnu um snemmtæka íhlutun fyrir
fjölskyldur sem haldinn var á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar í Norrænahúsinu 8. október
2013 flutti Henrik Andershed, annar höfunda ESTER, erindi um matstækið. Hann flutti síðan
erindi daginn eftir í fundarsal Barnaverndarstofu þar sem hann fjallaði um hvernig ESTER
matstækið nýtist í barnaverndarstarfi. Í kjölfarið kannaði Barnaverndarstofa áhuga
barnaverndarnefnda á að taka þátt í tilraunaverkefni um innleiðingu ESTER í barnaverndarstarfi
hér á landi. Með tilkomu styrks frá „Evrópu unga fólksins“ er innleiðinginn
barnaverndarnefndum að kostnaðarlausu. Starfsfólki á skrifstofu Evrópu unga fólksins er
þökkuð aðstoð við umsókn um styrk í ERASMUS+ verkefnið. Tilraunaverkefnið nær frá 1.
febrúar 2015 – 31. janúar 2017 og inniber þýðingu á öllu efni vegna ESTER, handbók, matsbók,
skimunarlista og tölvukerfi. Haldin verða þrjú námskeið í ESTER samtals 15 dagar ásamt
ráðstefnu í lok janúar 2017. Barnaverndarstofa stendur fyrir innleiðingunni á ESTER í samstarfi
við Henrik Andershed og Önnu Karen Andershed, höfunda ESTER. Barnaverndarstofa þakkar
starfsfólki félagsþjónustunnar í sveitarfélaginu Hudiksvall aðstoð við innleiðinguna en farið var
í heimsókn þangað til að fræðast um reynslu af því hvernig ESTER er notað. Við þýðingu efnis
var farin sú leið að fá þrjá sérfræðinga til að þýða matsbókina og skimunarlistana. Þeir þýddu
hver fyrir sig og komust svo að samkomulagi um lokaútgáfu efnisins. Þessir sérfræðingar eru
Hildur Sveinsdóttir félagsráðgjafi, Sigrún Ólafsdóttir sálfræðingur og Páll Ólafsson
félagsráðgjafi. Við þýðingu handbókar var farin sú leið að fá löggiltan skjalaþýðanda, Jón
Thordarsson til að þýða efnið sem var síðan lesið yfir af Sigrúnu Ólafsdóttur og Þórarni V.
Hjaltasyni sálfræðingi. Ritstjóri þýðinga er Páll Ólafsson. Stofnað var innleiðingarteymi með
fulltrúum Barnaverndarstofu, þeim Páli Ólafssyni og Steinunni Bergmann, höfundum ESTER
Henrik og Önnu Karen ásamt fulltrúum frá þremur sveitarfélögum, Ólínu Birgisdóttur
félagsráðgjafa í Hafnarfirði, Elínu Klöru Bender félagsráðgjafa í Kópavogi og Erlu Björgu
Sigurðardóttur félagsráðgjafa hjá velferðarsviði Reykjavíkurborgar. Barnaverndarstofa þakkar
ofangreindum aðilum vinnuframlagið. Einnig ber að þakka öllum þeim starfsmönnum sem
mættu á fyrsta ESTER- námskeiðið og komu með fjölda góðra tillagna við gerð þessarar útgáfu
af Handbók ESTER.
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Um höfundana
ESTER var þróað af Henrik Andershed, prófessor í sálfræði og dósent í afbrotafræði, og
Anna-Karin Andershed, dósent í sálfræði. Þau starfa bæði við rannsóknir og kennslu við
háskólann í Örebro og hafa samtals um 30 ára reynslu af rannsóknum, kennslu og þróun
matstækja.

Um þýðendur handbókar
Þýðing: Jón Thordarson, Sigrún Ólafsdóttir, Þórarinn Viðar Hjaltason
Ritstjórn: Páll Ólafsson
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Hvað er ESTER?
ESTER er samræmt mats-, eftirfylgni-, og skráningarkerfi fyrir einstaklingsbundið mat á
börnum(0-18 ár) sem sýna af sér eða eru í hættu á að þróa með sér frávikshegðun. Í ESTER er
lögð áhersla á meta áhættu- og verndandi þætti sem sýnt hefur verið fram á, með rannsóknum,
að hafi tengsl við frávikshegðun. Einnig er lögð áhersla á að tekið sé tillit til bæði áhættu- og
verndandi þátta í mati á barninu og foreldrum þess. ESTER má nota bæði við meðferð og
fyrirbyggjandi meðferð og hentar vel við eftirfylgni þegar fylgjast þarf með breytingum á
áhættu- og verndandi þáttum til lengri tíma. ESTER-kerfið skiptist í þrjá hluta:
1. ESTER-handbók. Þú heldur á henni. Mikilvægt er að kynna sér hana vel áður en byrjað
er að nota ESTER. Í handbókinni er hugmyndinni á bak við ESTER lýst, bæði hvað
snertir ESTER-skimun og ESTER-mat. Í handbókinni kemur fram hvernig skuli nota
matstækið, hvernig heppilegast er að vinna að mati og íhlutunum, hvaða rannsóknum
matstækið byggir á og hvaða áhættu- og verndandi þætti verið er að mæla. Einnig er
fjallað um þau viðmið um inngrip sem þykja almennt góð samkvæmt rannsóknum.
2. ESTER-skimun. ESTER-skimun er stuttur spurningalisti í mismunandi útgáfum fyrir;
(i) foreldra/forsjáraðila, (ii) fagfólk og (iii) barnið sjálft. Auk stuttrar kortlagningar á
áhættuþáttum er farið yfir hvaða verndandi þættir/styrkleikar og áhættuþættir/veikleikar
eru til staðar hjá barninu og fjölskyldu þess og svarandi listans spurður hvort hann telji
þau þarfnast aðstoðar eða stuðnings. Nota má niðurstöður skimunarinnar til að ákveða
hvort þörf er á ítarlegra ESTER mati. Einnig er hægt að nota skimunina samhliða
ítarlegra mati til þess að safna yfirlitsupplýsingum um barnið og foreldra/forsjáraðila
þess.
3. ESTER-mat. ESTER-mat felur í sér samræmt mat á áhættu- og verndandi þáttum ásamt
möguleika á að skrá áformuð og veitt úrræði. ESTER-mat er notað við mat á áhættu- og
verndandi þætti hjá barninu og fjölskyldu sem hægt er að styðjast við þegar tekin er
ákvörðun um inngrip. ESTER-mat má einnig nota við eftirfylgni og skráningu. Notkun
ESTER-mats útilokar á engan hátt notkun annarra tækja eða skráningaraðferða.
Vefviðmót er til fyrir ESTER-mat þar sem hægt er að geyma gögnin stafrænt á öruggum
netþjóni og viðmótið býður upp á bæði texta- og grafískar samantektir á niðurstöðum.

ESTER-handbók Útgáfa 2.2 © Andershed & Andershed, 2014.

8

Mikilvægar upplýsingar fyrir notendur ESTER
 Þetta er útgáfa 2.2 af ESTER-handbókinni og í henni er útgáfu 2 af ESTER-skimun og
ESTER-mati lýst. ESTER byggir eingöngu á gagnreyndum áhættu- og verndandi
þáttum og er áreiðanleika milli matsmanna (samræmi milli mats tveggja mismunandi
matsmanna á sama barni/fjölskyldu) góður þegar matsmennirnir hafa sótt námskeið í
ESTER og framkvæma matið eins og því er lýst í handbókinni (Andershed o.fl., 2010;
Bond o.fl., 2013).
 Nauðsynlegt er að kynna sér handbókina vel áður en byrjað er að nota ESTER-skimun
og ESTER-mat. Krafa er gerð á að notendur ESTER sæki grunnnámskeið í ESTER en
boðið er upp á eins dags námskeið í notkun mælitækisins. Á www.ester-bedomning.se
má finna nýjustu upplýsingar m.a. um námskeið.
 Stundum, eftir að hafa notað vissa aðferð um tíma byrjar fólk að nota hana á sinn eigin
hátt sem getur verið frábrugðinn því sem höfundar aðferðarinnar ætluðust til. Þetta er
stundum kallað meðferðarflökt (metoddrift). Til að koma í veg fyrir þetta við notkun
ESTER ættu notendur að fara reglulega í gegnum handbókin til að tryggja að ESTERmatið sé notað eins og ætlast er til. Það eykur þar að auki líkur á góðum áreiðanleika á
milli matsmanna (þ.e. að tveir matsmenn sem meta sama einstakling komist nokkurn
veginn að sömu niðurstöðu). Gott samræmi milli matsmanna er að sjálfsögðu mikilvægt
í öllu mati sem taka á alvarlega.
 Engin svarlykill fylgir ESTER heldur byggir matið á faglegri þekkingu, áliti og mati
notandans.
 Það er ætíð notandinn sem ber ábyrgð á notkun ESTER.
 ESTER var þróað af Henrik Andershed og Anna-Karin Andershed. Við þiggjum með
þökkum tillögur um hvernig bæta megi ESTER.

Henrik Andershed
Netfang: henrik.andershed@oru.se
Sími: 0046 19-30 33 97

Anna-Karin Andershed
Netfang: anna-karin.andershed@oru.se
Sími: 0046 19-30 38 96
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Skilgreiningar
 Börn = 0 til 18 ára, þ.e. ólögráða einstaklingar.
 Barndómur = 0 til og með 12 ára.
 Unglingsár = 13 til 18 ára.
 Foreldrar = Áhættu- og verndandi þættir í fjölskyldunni sem metnir eru í ESTER
snerta foreldra barnsins á ýmsan hátt. Venjulega er hér átt við kynforeldra. Aðeins er
átt við annan forsjáraðila þegar samband barns og kynforeldra hefur alveg verið rofið.
Þetta geta t.d. verið ættleidd börn eða börn sem komið hefur verið fyrir á fósturheimili
(án sambands við kynforeldra). Í þessum tilvikum er í mati á áhættu- og verndandi
þáttum fjölskyldunnar átt við þá einstaklinga sem eru forsjáraðilar barnsins.
 Íhlutun = Hvers konar inngrip, fyrirbyggjandi aðgerð eða meðferð.
 Svarandi = Sá sem svarar spurningalista (t.d. ESTER-skimun).
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Um ESTER-námskeið*
ESTER-grunnnámskeið
Notendur verða að hafa lokið grunnnámskeiði til að fá að nota mælitækið. Ætlast er til að allir
notendur ESTER ljúki námskeiðinu. Námskeiðið tekur heilan dag og er gert ráð fyrir að
þátttakendur hafi kynnt sér handbókina fyrir námskeiðið. Að námskeiðinu loknu fá
þátttakendur skírteini sem staðfestir þátttöku. Engin krafa er gerð um forkunnáttu.
ESTER-leiðbeinendanámskeið
Mælt er með því að tveir einstaklingar frá hverri vinnustað/teymi verði gerðir að ESTERleiðbeinendum. Þeir verða sérfræðingar vinnustaðarins í ESTER og taka við spurningum frá
öðrum ESTER-notendum. Leiðbeinendurnir hafa aðgang að aðstoð í gegnum tölvupóst.
ESTER-leiðbeinendur fara í gegnum sérstakt leiðbeinendanámskeið og geta einnig fengið
ESTER-símenntun.
Leiðbeinendanámskeiðið tekur hálfan dag og er alla jafna haldið daginn eftir
grunnnámskeiðið. Í því er lögð áhersla á hlutverk leiðbeinendans, stuðningshlutverkið og
ítarlegar farið í gegnum handbókina og vefviðmótið. Skírteini er gefið út að námskeiðinu
loknu.
ESTER-símenntun
Símenntunarnámskeið eru fyrst og fremst fyrir leiðbeinendur en aðrir eru velkomnir á meðan
húsrúm leyfir að því tilskyldu að þeir hafi lokið grunnnámskeiðinu. Fyrsta
símenntunarnámskeiðið er haldið um 2-3 mánuðum eftir grunnnámskeiðið og
leiðbeinendanámskeiðið. Einnig er boðið upp á símenntun þegar ný útgáfa af ESTER er gefin
út.
Aðstoð við ESTER-leiðbeinendur milli símenntunarnámskeiða á sér aðallega stað í gegnum
tölvupóst: info@ester-bedomning.se.
Upplýsingar um hvenær námskeið eru haldin sjá www.ester-bedomning.se eða á www.bvs.is

*ESTER námskeiðin á Íslandi verða þrjú og fimm dagar hvert þar sem þau eru felld inn í frekari fræðslu um
vinnslu barnaverndarmála.
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Bakgrunnur
Hvað er átt við með frávikshegðun?
Með frávikshegðun er átt við hegðun sem brýtur gegn þeim viðmiðum og reglum sem gilda í
umhverfi einstaklingsins. Þetta getur verið allt frá broti á reglum svo sem hnupl, veggjakrot og
skróp úr skóla yfir í mun alvarlegri hegðun svo sem slagsmál (líkamlegt ofbeldi) kynferðisleg
áreitni og ill meðferð á dýrum (Andershed & Andershed, 2005).
Börn, sem sýna áberandi frávikshegðun, eiga frekar á hættu að leiðast út í afbrot sem veldur
bæði þeim og öðrum miklum vanda. Hættan á langvarandi fráviks- og afbrotahegðun og annars
hegðunar- og félagslegs vanda á fullorðinsárum, svo sem neyslu og atvinnuleysi, er meiri þegar
frávikshegðunin kemur fram í barndómi (0-12 ára) heldur en þegar hún kemur fram fyrst á
unglingsárum (Andershed & Andershed, 2005; Moffitt, 1993; Frick & Loney, 1999).
Frávikshegðun á unglingsárunum felur þó einnig í sér aukna hættu á afbrotum og öðrum
félagslegum vandamálum á fullorðinsárum og er því mikilvægt að veita henni athygli þó
áhættan sé minni. Það er með öðrum orðum full ástæða til að grípa inn í hjá börnum sem eru
með eða eru í hættu á að þróa með sér frávikshegðun óháð því hvenær hún kemur fyrst fram.
Áhætta og vernd
Áhættuþáttur ákveðinnar hegðunar þarf ekki endilega að vera ástæða eða orsök hegðunarinnar.
Áhættuþáttur er eitthvað – eiginleiki, atvik, kringumstæður eða hegðunarmynstur– sem eykur
líkur áfrávikshegðun. Þetta felur í sér að áhættuþættir fyrir frávikshegðun eru eitthvað sem hefur
fylgni við slíka hegðun þ.e. eitthvað sem oft er til staðar samtímis eða áður en frávikshegðun
kemur fram. Þrátt fyrir að við vitum hvaða þættir fari saman við frávikshegðun segir það okkur
ekkert um hvort þeir þættir valdi hegðuninni eða ekki. Verndarþáttur er eitthvað – hegðun,
eiginleiki, geta eða kringumstæður – sem getur dregið úr áhættu, með því að gefa vernd gegn
áhættuþáttum eða vinna gegn þeim áhrifum sem áhættuþættir kunna að hafa. Verndandi þáttur
getur hindrað þróun frávikshegðunar hjá barni þótt áhættuþættir séu til staðar. Það er því mjög
mikilvægt að horfa til verndandi þátta við gerð mats og val á inngripum. Hægt væri að gera
mjög langan lista yfir öll þau atriði sem sýnt hefur verið fram á að séu áhættu- eða verndandi
þættir fyrir frávikshegðun barna. Allt bendir til þess að venjulega sé það samspil margra
mismunandi þátta sem ýtir undir að barn þrói með sér frávikshegðun og að það sé
einstaklingsbundið hvaða þættir skipta mestu máli. Taka þarf
tillit til atriða sem snerta hegðun barnsins, eiginleika þess og reynslu, sem og atriða í umhverfi
þess svo sem hegðun foreldra. Áhættu- og verndandi þætti er að finna á mismunandi sviðum:
hjá einstaklingnum þ.e. hegðun og eiginleikar barnsins, hjá fjölskyldunni og í nærsamfélaginu
(sjá Andershed & Andershed, 2005). Í Í ESTER er lögð áhersla á þá áhættu- og verndandi þætti
sem eru mikilvægir fyrir inngrip, sem hægt er að breyta og sem virðast meira eða minna
beintengdir áhættu á frávikshegðun.
Almennt séð hefur verið borin kennsl á nokkurn veginn sömu áhættuþætti frávikshegðunar hjá
strákum og stelpum. Fleiri og sterkari áhættuþættir virðast þó oft vera til staðar að hjá strákum
en stelpum þrátt fyrir að áhættuþættirnir sjálfir séu svipaðir (sjá Moffitt o.fl., 2001).
Mikilvægast er að gert sé einstaklingsbundið mat á því hvaða áhætta og vernd sé til staðar í
hverju tilviki fyrir sig óháð kyni barnsins.
Mikilvægi snemmtækrar greiningar og inngripa
Inngripa er þörf þegar börn sýna eða eru í hættu á að þróa með sér frávikshegðun. Vitað er að
því fyrr sem hægt er að stöðva neikvæða þróun þeim mun minni er hættan á því að alvarleg
vandamál festi rætur og þróist. Snemmtæk greining er forsenda snemmtækra inngripa. Þess
vegna á að taka mark á viðvörunarmerkjum frá barninu sjálfu og umhverfi þess. Allt bendir til
þess að snemmtækt mat og íhlutun feli í sér sparnað til lengri tíma litið (sjá Bremberg, 2007;
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Skolverket, Socialstyrelsen, & Statens Folkhälsoinstitut, 2004). Grípa á til íhlutana eins
snemma og hægt er, helst á leikskólaaldri eða snemma á skólagöngunni.
Svigrúm til umbóta þegar unnið er með börn með eða í hættu á að þróa með sér
frávikshegðun
Í Svíþjóð hefur verið mikil þörf er á því að bæði bæta, efla og auka vinnu við að greina,
kortleggja, fyrirbyggja og meðhöndla börn með frávikshegðun (sjá t.d. Andersson, 2001;
Sociala barn- och ungdomsvårdskommittén, 2005; Svensk BUP-förening, 2003). Ekki er
óeðlilegt að ætla að á Íslandi gildi svipað um. Sennilega hefur viljann ekki skort hér á landi eða
í Svíþjóð heldur frekar þekkingu á rannsóknum á áhættuþáttum og þeim samræmdu
matsaðferðum og vinnulagi sem eru nauðsynleg til að geta greint, kortlagt, fyrirbyggt og
meðhöndlað frávikshegðun á skilvirkan hátt. Enn einn mikilvægur liður í því að bæta þjónustu
við umrædd börn er að samhæfa betur þau inngrip sem beitt er af mismunandi stofnunum (t.d.
mæðravernd, barnavernd, leikskóli/skóli, skólaheilsugæsla, félagsþjónusta, BUGL,
Barnaverndarstofa). Þessar stofnanir geta gripið inn í með ólíkum hætti sem í öllum tilfellum
getur skipta máli við að aðstoða barnið og fjölskylduna. Vandi barna með frávikshegðun nær
oft yfir margvíslegar aðstæður; fjölskylduna, skólann, frístundir og nærsamfélagið. Stundum
getur verið erfitt að skera úr um hver eigi að bera aðalábyrgð á inngripum og þar með hver eigi
að nota takmarkaðar fjárveitingar sínar í barnið og fjölskyldu þess. Farsælt samstarf milli
stofnana skiptir miklu máli til að koma megi í veg fyrir að mál vissra barna og fjölskyldna týnist
eða gleymist í kerfinu en það er talið vera umtalsvert vandamál víða í Svíþjóð (sjá t.d. Sociala
barn- och ungdomsvårdskommittén, 2005).
Þær stofnanir sem koma að málum verða að þekkja ábyrgðar- og hæfnissvið hverra annara til
að geta skipulagt sig og unnið saman. Að samræma vinnulag og notast við sömu skilgreiningar
og greiningar- og matstæki er mikilvægur þáttur í því að gera stofnanasamstarf betra og
skilvirkara þegar unnið er með börn og fjölskyldur þeirra. Samstarf stofnana og sameiginlegt
matstæki útilokar ekki á neinn hátt að einstakar stofnanir hafi auk þess eigin kerfi t.d. fyrir
skipulag og skráningu. Sem dæmi má taka BBiC* hjá félagsþjónustunni þar sem ESTER-matið
beinir sérstaklega að áhættu- og verndandi þáttum andfélagslegrar hegðunar en BBiC lítur
breiðar á málið. Í þessu tilviki má t.d. nota skráningartækið BBiC við grunnrannsóknina og
bæta ESTER-mati við. Í handbók sem Socialstyrelsen gaf út fyrir félagsþjónustuna um börn og
unglinga sem fremja afbrot (Socialstyrelsen, 2009), er t.d. lagt til að við áhættumat eigi að
leggja áherslu einmitt á þá gagnreyndu áhættu- og verndandi þætti sem teknir eru fyrir í ESTERmati. Í handbókinni segir einnig að: “BBiC er ekki staðlað matstæki heldur einkennist það af
sveigjanleika hvað snertir bæði uppbyggingu og inntak. Þess vegna getur verið mikils virði við
BBiC-rannsókn að nota einnig staðlað matstæki til viðbótar ef slík tæki eru til”. ESTER-matið
er slíkt matstæki.
*BBiC = Barnets Behov i Centrum
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Bakgrunnur ESTER og tilgangur
Bakgrunnur
ESTER-mat er notað til að meta og fylgja eftir börnum með eða í hættu á að þróa með sér
frávikshegðun og sem send eru í mat/rannsókn af t.d. leikskóla/skóla, skólaheilsugæslu,
félagsþjónustu, BUGL eða Barnaverndarstofu.
ESTER var þróað m.a. vegna þess að víða í Svíþjóð virðast vera miklir gallar á samstarfi
barnaverndar, leikskóla/skóla, skólaheilsugæslu, félagsþjónustu, BUGL og SiS (Statens
instutionsstyrelse). Þessar stofnanir höfðu ekki aðgang að sameiginlegri og kerfisbundinni
aðferð til að meta og fylgja börnum eftir sem hætta var á að þróuðu með sér langvarandi
frávikshegðun. ESTER er matstæki sem ætlað er öllum þeim stofnunum sem hafa afskipti af
börnum með eða í hættu á að þróa með sér frávikshegðun, til að hægt sé finna þau börn sem
þurfa inngrip eins fljótt og unnt er og til að hægt sé kerfisbundið að fylgja inngripum og
breytingum á áhættu- og verndandi þáttum eftir. Með ESTER er hægt að ræða, skilgreina og
nefna áhættu- og verndandi þætti og er mælitækinu ætlað að auðvelda tengsl og samskipti milli
stofnana. ESTER var þróað með það að markmiði að hægt væri að nota það af öllu fagfólki
innan allra fagstétta sem vinnuna með börnum, bæði innan tiltekinna stofnanna og í samstarfi
milli stofnanna.
ESTER-mat er sérstaklega útfært til að hægt sé að fylgja málum eftir. Með notkun ESTER má
sjá hvort áhættu- og verndarþættir barnsins breytast með tímanum. Gagnlegt getur verið að nota
ESTER áður en inngrip er hafið, á meðan á því stendur og eftir að því er lokið en hægt er að
nota ESTER á fjögurra vikna fresti sé þess óskað. Engin krafa er gerð á að metið sé svo oft
heldur ætti skipulagning inngripa í hverju tilfelli fyrir sig ætti að ráða því hversu oft er metið.
Markmið inngripa, áformuð inngrip og þegar framkvæmd inngrip er einnig hægt að skrá
jafnóðum í ESTER-matsbókina.
Tilgangur ESTER-mats
ESTER-mat felur í sér samræmt mat, eftirfylgni og skráningu gagnreyndra áhættu- og
verndarþátta og inngripa vegna barna sem eru með eða eiga í hættu á að þróa með sér
frávikshegðun. Því er ætlað til að vera tæki fyrir það fagfólk, sem sér um að meta börn og
fjölskyldur þeirra, taka ákvarðanir um inngrip, fylgja málum eftir og meta áhættuþætti,
verndandi þætti og áhrif veittra inngripa. Nota má ESTER-mat til að vinna skilvirkar að því:
1.
Að koma í veg fyrir að börn (í áhættuhópi) þrói með sér frávikshegðun.
2.
Að vinna gegn eða stöðva áframhaldandi frávikshegðun hjá börnum sem þegar
sýna slíka hegðun.
 ESTER-mat má nota bæði í fyrirbyggjandi skyni og í meðferðarskyni þegar barnið
sýnir frávikshegðun og inngripum er ætlað draga úr, milda eða ráða bót á hegðuninni.
 ESTER-mat er aðferð til að koma gagnreyndri, kerfisbundinni matsaðferð inn í vinnu
með börn sem sýna eða eiga í hættu á að þróa með sér frávikshegðun.

Í ESTER-mati er lögð áhersla á gagnreynda áhættu- og verndandi þætti, þ.e. þætti sem sýnt
hefur verið fram á að séu mikilvægir varðandi þróun og viðheldni frávikshegðunar hjá börnum.
ESTER-kerfið er ætlað fyrir börn: 0-18 ára.
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Til eru fleiri matstæki en ESTER-mat þar sem lögð er áhersla á gagnreynda áhættu- og
verndandi þætti hjá börnum og börn sem eru í hættu á að þróa með sér (áframhaldandi)
frávikshegðun, t.d. EARL-20B (Augimeri o.fl., 2001), EARL-21G (Levene o.fl., 2001) og
SAVRY (Borum o.fl., 2002). Þessum þremur tækjum er ætlað að vera svo kölluð
áhættumatstæki, þ.e. þau eiga að segja til um hættuna á framtíðar/áframhaldandi frávikshegðun.
Það hefur sýnt sig að mjög erfitt er að spá fyrir um slíkt. Í rannsóknum hafa tækin þrjú sýnt sig
hafa takmarkaða getu til að spá fyrir um frávikshegðun/afbrotahegðun (sjá t.d. Dolan & Rennie,
2008; Enebrink, Långström, Gumpert, 2006) þótt þau mæli þætti sem að fela í sér hættu á
frávikshegðun samkvæmt rannsóknum. Þetta hefur einnig átt við mat á fullorðnum (sjá t.d. Hart,
Michie & Cooke, 2007) og hefur það leitt til þess að við áhættumat er í minna mæli mælt með
að matið beinist að því að reyna að spá fyrir um frávikshegðun í heldur fremur að mat á áhættuog verndandi þáttum einstaklinga sé notaði til þess að leggja til og þróa inngrip til þess að draga
megi úr áhættuþáttunum og styrkja verndandi þættina (sjá t.d. Hart o.fl., 2003). Í samræmi við
þetta er aðaltilgangur ESTER-mats ekki að reyna að segja fyrir um hvaða börn muni sýna
frávikshegðun í framtíðinni heldur á ESTER-mat fyrst og fremst að virka sem stuðningur við
ákvörðunartöku fagfólks við val á inngripum og ákvarðanir um hvaða úrræði skuli veita barni.
Annar mikilvægur tilgangur með ESTER er að nota skal matstækið til að fylgja íhlutunum eftir
til að sjá hvernig áhættu- og verndandi þættir breytast með tímanum.
• Tilgangur ESTER-mats er að virka sem samræmdur og gagnreyndur
stuðningur við ákvarðanatöku fagfólks við val á og ákvörðun um hvaða inngrip
skuli veita barninu.
• Annar mikilvægur tilgangur ESTER er að nota skal matið til að fylgja
íhlutunum eftir til að sjá hvernig áhættu- og verndandi þættir breytast með
tímanum.
ESTER-matið var þróað til að hægt sé að gera endurtekið mat á eftirfylgni en þannig er hægt
að fylgjast með breytingum í hverju tilviki fyrir sig sem ekki er hægt að gera með öðrum
tækjum. Einn af kostum ESTER er því að nota má mælitækið til að meta árangur starfseminnar.
Enn einn kostur ESTER-matsins er að því er ætlað að hentar vel til notkunar í klínísku starfi
frekar en við rannsóknir og nýtist við ákvarðanir um og árangursmat á inngripum.
Það er sem sé fyrst og fremst þróað til að aðstoða fagfólk við að gera gagnreynt, samræmt mat
og taka vel ígrundaðar ákvarðanir um íhlutanir á grundvelli þess. ESTER-mat gefur einnig
möguleika á kerfisbundinni skráningu og eftirfylgni varðandi úrræði sem eru áformuð og á þeim
úrræðum sem þegar eru komin til framkvæmdra. Önnur tiltæk matstæki fela ekki sér slíka
skráningarmöguleika. Allar stofnanir, sem fást við íhlutunarúrræði fyrir börn og fjölskyldur
þeirra, hljóta því að hafa áhuga á þannig samræmdri skráningu á þeim úrræðum sem verið er
að beita. Önnur ástæða til að nota ESTER-kerfið er sú staðreynd að það var þróað til þess að
fagfólk allra fagstétta sem vinna með börnum geti notað tækið í sínu eigin starfi eða í samstarfi
við aðra. Til þess að tryggja að það sé mögulegt þá hafa fagorð tengd tilteknum fagsviðum verið
notuð eins lítið og mögulegt er í ESTER, en slík orð geta verið illskiljanleg þeim sem tilheyra
öðrum fagstéttum. Þess vegna beinist matið á áhættu- og verndandi þáttum eins og hægt er að
sýndri/merkjanlegri hegðun fremur en eiginleikum sem verður að túlka eða meta. Í mati á
ofbeldisfullri frávikshegðun er t.d. notað “slær og hótar öðrum” fremur en “er ofbeldisfullur”.
Það getur verið auðveldara að mæla raunverulega hegðun á áreiðanlegan hátt heldur en
eiginleika.
Í ESTER-kerfinu er að finna skimunarkerfi – ESTER skimun- sem er ekki hluti af öðrum
sambærilegum matskerfum. Skimunin felur í sér að stuttur spurningalisti er lagður fyrir
foreldra, fagfólk eða barnið sjálft (10 ára og eldri) sem síðan má nota til að ákveða hvort þörf
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sé á ítarlegra ESTER mati. Þannig er hægt að lágmarka þann fjölda barna og fjölskyldna, sem
fara í ítarlegt ESTER-mat “að óþörfu” og gefa þeim sem hafa mesta þörf á að fara í gegn um
ítarlegt mat meiri tíma. Ólíkt öðrum svipuðum tækjum er ESTER-matið með vefviðmóti. Þegar
búið er að gera matið á pappírsformi (í ESTER-matsbókinni) eru upplýsingarnar færðar inn í
tölvu. Með hjálp vefviðmótsins er síðan hægt að fá samantekt á samspili áhættu- og verndandi
þátta barnsins og skýra mynd af því hvernig áhættu- og verndarþátta breytast til yfir tíma.
Tölvuvinnslan einfaldar túlkun og framsetningu niðurstaðna og gerir hana skilvirkari,
sérstaklega þegar gerðar eru margar eftirfylgnimælingar.
Áhættu- og verndandi þættir sem mældir eru í ESTER-mati
Í ESTER-mati eru mældir 19 áhættu- og verndandi þættir sem skiptast í fjóra flokka:
 Áhættuþættir hjá barninu
 Áhættuþættir hjá fjölskyldunni
 Verndandi þættir hjá barninu
 Verndandi þættir hjá fjölskyldunni.
ESTER-matinu er ætlað að mæla þá áhættu- og verndandi þætti sem skipta mestu máli fyrir
íhlutun handa börnum sem eru með eða eiga á hættu að þróa með sér frávikshegðun. Þess vegna
er lögð áhersla á þá þætti sem hægt er að breyta og talið er að tengist beint hættunni á að barnið
þrói með sér frávikshegðun. Það eru eingöngu breytanlegir áhættu- og verndandi þættir sem eru
kortlagðir og ræddir við barnið og fjölskyldu þess en ekki þeir þættir í hegðun, aðstæðum og
umhverfi sem ógjörningur er að breyta. Þetta gefur fjölskyldunni til kynna að gengið sé út frá
því að hægt sé að vinna með, bæta og jafnvel leysa vandamálið .
Óbreytanlegir áhættu- og verndandi þætti, t.d. aldur, kyn, þjóðerni og líffræðilegir þættir eru
ekki skoðaðir sérstaklega í ESTER þar sem þeir skipta litlu máli fyrir inngrip. Ekki er heldur
lögð áhersla á gagnreynda áhættu- og verndandi þætti, sem tengjast félagslegum aðstæðum svo
sem t.d. þröngt húsnæði, einstæðir foreldrar, fjölskyldan býr í hverfi með hárri glæpatíðni eða
lítið um félagslegt taumhald. Þessir þættir skipta einnig minna máli við val á inngripum heldur
en aðrir gagnreyndir þættir ,sem trúlega tengjast beint hættunni á að barnið þrói með sér
frávikshegðun svo sem uppeldisaðferðir foreldra.
 ESTER-mati er ætlað að mæla þá áhættu- og verndandi þætti sem skipta mestu máli
varðandi íhlutun fyrir börn sem eru með eða eiga á hættu að þróa með sér
frávikshegðun.
 Þess vegna leggur ESTER-matið mesta áherslu á áhættu- og verndandi þætti sem;
- hægt er að breyta frekar en óbreytanlega þætti t.d. það að vera strákur;
- eru hugsanlega beintengdari hættunni á að barnið þrói með sér
frávikshegðun frekar en þá sem eru aðeins óbeinir svo sem þröngt húsnæði,
einstæða foreldra, lítið félagslegt taumhald í hverfinu
- hægt er að vinna með því að veita inngrip. Þetta þýðir að allir þeir áhættuog verndandi þættir sem metnir eru í ESTER-matinu hafa áhrif á hvers konar
íhlutunin er valin.
 ESTER-matið er mjög hentug að nota við mat á árangri íhlutunar til að sjá hvort
íhlutun hafi haft tilætluð áhrif, þ.e. tókst að draga úr áhættuþáttum og styrkja
verndandi þætti.

ESTER-handbók Útgáfa 2.2 © Andershed & Andershed, 2014.

16
Tafla 1 sýnir nöfn og skilgreiningar þeirra áhættuþátta sem ESTER-mat mælir og Tafla 2
sýnir samsvarandi upplýsingar um verndandi þættina.
Tafla 1 Metnir áhættuþættir í ESTER-mati.

Barnið

Foreldrar

Mótþrói, reiði eða fífldirfska

Erfiðleikar foreldra

Sýnir óskum eða leiðeiningum foreldra eða annarra
mótþróa, er óhlýðið eða verður auðveldlega reitt og
pirrað. Virðist óttalaust, tekur áhættur eða gerir
hættulega hluti.

Foreldrarnir eiga í fjárhagserfiðleikum eða eru
daprir, leiðir eða þunglyndir. Foreldrarnir drekka oft
eða mikið áfengi í einu eða eru í afbrotum.

Ofvirkni, hvatvísi eða einbeitingarerfiðleikar

Erfiðleikar í samskiptum foreldra og barns

Er mikið á hreyfingu og er eirðarlaust. Er fljótfært og
á erfitt með að bíða þar til röðin kemur að því,
hugsar ekki áður en það framkvæmir. Á erfitt með að
halda athygli og að einbeita sér í lengri tíma.

Foreldrum semur illa við barnið eða sýna því lítinn
áhuga. Þeir eiga erfitt með að sýna kærleika og
væntumþykju, eiga erfitt með að sætta sig við barnið
og mynda tilfinningatengsl við það.

Takmörkuð samkennd, sektarkennd eða
eftirsjá

Erfiðleikar foreldra með uppeldisaðferðir

Sýnir litla samkennd eða er sama um aðra, hvað
þeim finnst og hvernig þeim líður. Virðist ekki fá
samviskubit eða sjá eftir þegar það hefur meitt
einhvern eða gert eitthvað rangt.

Foreldrarnir sýna slæmri hegðun barns ekki næga
vanþóknun eða vita lítið um hegðun þess eða hvað
það hefur fyrir stafni. Þeir eru ekki samkvæmir
sjálfum sér í viðbrögðum við hegðun barnsins eða
nota of strangar uppeldisaðferðir.

Málörðugleikar eða slakur námsárangur
Á í erfiðleikum með tal, lestur, skrift. Gengur illa í
skóla.

Neikvæðar lausnir, túlkanir eða viðhorf
Tekst á við ólíkar aðstæður með neikvæðri/skaðlegri
hegðun, beitir neikvæðum/skaðlegum aðferðum við
lausn vandamála eða hefur tilhneigingu til að túlka
ætlun og hegðun annarra á neikvæðan hátt. Hefur
andfélagsleg viðhorf og gildi sem einkennast af
efnishyggju og mikilvægi eigin stöðu.

Depurð eða sjálfsskaðandi hegðun
Er dapurt, leitt, þunglynt eða skaðar sjálf sig.

Frávikshegðun
Brýtur gegn viðteknum venjum, reglum eða lögum á
ofbeldisfullan máta eða með hætti sem ekki felur í sér
ofbeldi.

Áfengis eða vímuefnaneysla
Drekkur áfengi eða neytir annarra efna til að komast
í vímu.

Slæmur félagsskapur
Á erfitt með að viðhalda vinskap eða hefur ekki
áhuga á að eiga vini með heilbrigð viðhorf og sem
hegða sér á félagslega viðurkenndan hátt. Umgengst
félaga sem haga sér andfélagslega, hafa andfélagsleg
viðhorf eða nota áfengi eða önnur vímuefni
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Tafla 2 Metnir verndandi þættir í ESTER-mati

Barnið
Jákvæð upplifun af skóla og velgengni í námi

Fjölskyldan
Geta, stuðningur og þátttaka foreldranna

Hefur jákvæða upplifun af skóla og námi, líður vel í
skólanum, finnst skemmtilegt að læra og líður vel
með skólafélögum og kennurum. Árangur er a.m.k. í
meðallagi í öllum námsgreinum.

Foreldrarnir hafa nægan tíma og orku til að taka
þátt í lífi barnsins eða sýna lífi þess almennt áhuga
og athygli. Foreldrar hafa stuðningsnet eða hafa getu
til þess að nýta þann stuðning sem samfélagið hefur
uppá að bjóða.

Jákvæð viðhorf eða góð færni í lausn
vandamála

Jákvæð viðhorf foreldranna og góðar
uppeldisaðferðir

Barnið er glatt, hjálpsamt, kurteist eða notar
jákvæðar og uppbyggilegar leiðir til að leysa
vandamál og takast á við erfiðar aðstæður.

Foreldrarnir gefa barninu skýrt til kynna andstöðu
sína gegn óæskilegri hegðun og neyslu og hvetja til
uppbyggilegra tómstunda. Þeir eru samkvæmir
sjálfum sér í viðbrögðum við hegðun barnsins eða
fylgjast vel með lífi þess og hvað það hefur fyrir
stafni.

Góður félagsskapur og uppbyggileg áhugamál

Innsæi og vilji foreldra

Er í góðum og uppbyggilegum félagsskap og á góða
að. Tekur reglulega þátt í skipulögðu starfi eða ver
stórum hluta frítíma í uppbyggilegar athafnir sem
ekki brjóta gegn félagslegum viðmiðum.

Foreldrarnir gera sér grein fyrir hegðunarvanda
barnsins og mögulegum eigin vanda sem getur haft
áhrif á hegðun þess. Foreldrarnir vilja takast á við
vandann.

Innsæi og vilji barns
Gerir sér grein fyrir eigin hegðunarvanda og vill
takast á við hann.

ESTER-handbók Útgáfa 2.2 © Andershed & Andershed, 2014.

Í eftirfarandi kafla er farið í gegnum þá áhættu- og verndandi þætti sem metnir eru í ESTERmati hvern fyrir sig. Lögð er áhersla á að útskýra hvers vegna tiltekinn þáttur felur í sér áhættu
eða vernd. Hugmyndin með þessum vangaveltum um hugsanlegar skýringar er m.a. sú að það
auðveldi mögulega matsaðila við val á inngripum og þannig megi í einstökum tilvikum koma í
veg fyrir að einn áhættuþáttur leiði til þróunar annarra áhættu- eða frávikshegðunar. Athugið að
margir þeirra 19 áhættu- og verndarþátta sem mældir eru í ESTER-mati mæla tiltölulega breitt,
þ.e. mæla hver um sig í raun marga áhættu og verndandi þættir. Þetta er gert til að fækka þáttum
og gera tækið notendavænna. Samantekt á rannsóknum á þeim áhættu- og verndandi þáttum
sem ESTER mælir er að finna í nokkrum yfirlitsgreinum sem við höfum valið að safna saman
og vísa í í stað þess að vísa í ógrynni einstakra greina. Yfirlitsgreinarnar eru;: Andershed &
Andershed, 2005; Andrews o.fl., 2006; Connor, 2002; Farrington, 2005; Farrington & Welsh,
2007; Hawkins o.fl., 1990; Loeber, & Dishion, 1983; Loeber & Farrington, 2000; Morrison
o.fl., 2002; Seifer o.fl., 1992. Ef ekki er fjallað um einhvern þátt á fullnægjandi í þessum
yfirlitum er í textanum vísað í ákveðnar greinar.
Áhættuþættir hjá barninu
1. Mótþrói, reiði eða fífldirfska
Skilgreining: Sýnir mótþróa við óskum eða leiðbeiningum foreldra eða annarra, hlýðir ekki eða
verður auðveldlega reitt og pirrað. Virðist óttalaust, tekur áhættur eða gerir hættulega hluti.
Lundarfar er samansafn tilfinningaviðbragða og hegðunar sem helst nokkuð stöðugt milli ólíkra
aðstæðna og yfir tíma. Sumir þættir lundarfars hafa sterkari tengsl við frávikshegðun barna en
aðrir þættir: óstýrilæti, vanstjórn, fífldirfska og skert tilfinningastjórn. Þessir þættir falla undir
hugtökin mótþrói, reiði og fífldirfska. Börn með óstýrilátt lundarfar eru oft virkari en önnur
börn og eiga oft erfitt með að einbeita sér í lengri tíma. Þau eru oft uppstökkari, tjá oftar
neikvæðar tilfinningar og eru ófyrirsjáanlegri í hegðun og viðbrögðum, draga sig í hlé eða eiga
erfitt með að aðlagast nýjum aðstæðum eða breytingum í umhverfinu. Einstaklingar með
vanstjórn á lundarfari eru oft eirðarlausari, missa athyglina frekar, eru hvatvísari og meira
örgeðja og tjá frekar neikvæðar tilfinningar en aðrir. Einstaklingar sem sýna fífldirfsku eru
óhræddari við að gera hluti sem aðrir hræðast og hika ekki við að nálgast nýjar aðstæður eða
óþekkt fólk. Einstaklingar með skerta tilfinningastjórn eiga oft erfitt með að hemja viðbrögð
sín við neikvæðum tilfinningum svo sem reiði eða ergelsi, t.d. gagnvart því sem olli
viðbrögðunum og hve sterk viðbrögðin eru. Þegar mótþrói, óhlýðni, reiði og ergelsi leiða til
mikilla vandræða og skertrar færni falla þau undir greininguna Mótþróa- þrjóskuröskun
(Oppositional Defiant Disorder; ODD; American Psychiatric Association, 2000).
Erfitt getur verið að eiga við og ala upp börn með þessa hegðun. Hegðunin getur valdið því að
aðrir bregðist illa við barninu og það eigi erfitt með að viðhalda vinasamböndum (við börn sem
ekki sýna frávikshegðun). Barnið fer því ef til vill að umgangast önnur börn sem einnig sýna
mótþróa og slæma hegðun, sem er áhættuþáttur í sjálfu sér (sjá Slæmur félagsskapur). Hegðun
barnsins getur valdið erfiðleikum í samskiptum þess við foreldra sína og kallað fram neikvæð
viðbrögð og uppeldisaðferðir hjá þeim sem teljast í sjálfu sér til áhættuþátta frávikshegðunar
(sjá Erfiðleikar í samskiptum foreldra og barns og Erfiðleikar foreldra með uppeldisaðferðir).
2. Ofvirkni, hvatvísi eða einbeitingarerfiðleikar
Skilgreining: Er mjög líkamlega virkt og eirðarlaust. Er hvatvís og á erfitt með að bíða þar til
kemur að því og að hugsar oft ekki áður en það framkvæmir. Á erfitt með að halda athyglinni
og einbeita sér lengi í einu.
Ofvirk börn eiga oft erfitt með að vera kyrr og að gera hluti í rólegheitum, þau hlaupa um, eru
eirðarlaus “á hlaupum” eða “á fullu”. Þeir sem eru hvatvísir eiga erfitt með að fylgja reglum,
gefast fljótt upp á verkefnum og gera hluti án þess að hugsa sig um. Þeir sem glíma við
einbeitingarörðugleika taka síður eftir smáatriðum, gera frekar klaufavillur og eiga erfitt með
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að halda athygli, fylgja leiðbeiningum og skipuleggja verkefni. Þeir forðast gjarnan eða mislíkar
við að reyna á hugann lengi í einu, missa auðveldlega athyglina, gleyma oft og tína hlutum sem
þeir þurfa á að halda. Þegar þessir erfiðleikar valda fólki miklum vanda og færniskerðingu falla
þeir undir geðgreininguna ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder; American
Psychiatric Association, 2000). Ofvirkni og einbeitingarörðugleika geta valdið erfiðleikum í
námi og vanlíðan í skóla sem einnig teljast til eru áhættuþátta frávikshegðunar (sjá
Málörðugleikar eða slakur námsárangur). Hvatvísi getur gert það að verkum að barnið á erfitt
með að hemja sig í krefjandi aðstæðum og getur það leitt til ofbeldisfullrar frávikshegðunar.
Barnið nær ekki að hugsa út í önnur möguleg viðbrögð áður en það bregst við. Erfitt getur verið
að eiga við ala upp börn með slíka hegðun. Ofvirkni og hvatvísi barnsins getur valdið
erfiðleikum í samskiptum þess við foreldra sína og kallað fram neikvæð viðbrögð og
uppeldisaðferðir hjá þeim sem eru áhættuþættir frávikshegðunar í sjálfu sér (sjá Erfiðleikar í
samskiptum foreldra og barns og Erfiðleikar foreldra með uppeldisaðferðir).
3. Takmörkuð samkennd, sektarkennd eða eftirsjá
Skilgreining: Sýnir litla samkennd eða er sama um aðra, hvað þeim finnst og hvernig þeim
líður. Virðist ekki fá samviskubit eða sjá eftir því þegar það hefur meitt einhvern eða gert
eitthvað rangt
Börn sem skortir samkennd eða samúð, sýna hvorki sektarkennd né iðrun þegar slíkar
tilfinningar eiga við. Nærtækasta lýsingin á tilfinningalífi þeirra er „kaldlyndi“ en. tilfinningalíf
þeirra virðist flatt, yfirborðskennt og blæbrigðalaust . Börn sem sýna takmarkaða samkennd,
samúð og iðrun átt erfitt með að taka til sín og skilja þær neikvæðu afleiðingum sem slæm
hegðun þeirra getur haft á aðra. Þessir getur valdið því aðrir bregðist illa við barninu og það
eigi erfitt með að mynda varanleg sambönd (við þá ekki sýna frávikshegðun). Þetta getur leitt
til að barnið umgangist mest aðra með mótþróafull viðhorf og hegðun sem eru á skjön við reglur
samfélagsins sem telst í sjálfu sér vera áhættuþáttur (sjá Slæmur félagsskapur).
4. Málörðugleikar eða slakur námsárangur
Skilgreining: Á í erfiðleikum með tal, lestur eða skrift. Gengur illa í skóla.
Málörðugleikar eða slakur námsárangur stafa í sumum tilvikum af hugrænum erfiðleikum hjá
barninu, þar sem hugtakið hugrænt vísar í ferlið að taka við, vinna úr, túlka og svara
upplýsingum frá umhverfinu. Almennt virðist lægri greind o g námserfiðleikar hafa fylgni við
frávikshegðun. Skert hugræn geta getur birst í skertum málskilningi og minni getu til að tjá sig
í tali og skrift. Börn með frávikshegðun hafa einnig tilhneigingu til að standa sig verr í skóla en
búast mætti við út frá vitsmunalegri getu þeirra. Þetta getur bent til þess að slakur námsárangur
stafi í sumum tilvikum af vandamálum tengdum ofvirkni, hvatvísi, einbeitingarerfiðleikum (t.d.
ADHD) eða slakri aðlögun í skóla og áhugaleysi frekar en frávikshegðun eða skertri
vitsmunalegri getu. Málörðugleikar geta valdið því að erfiðara kenna barninu viðeigandi
hegðun á uppbyggilegan hátt þar sem það á erfitt með að skilja og taka til sín tilsögn og
leiðbeiningar frá t.d. foreldrum eða kennurum. Slakur námsárangur kann að valda vanlíðan í
skóla og frávikshegðun svo sem skrópi. Skróp og vanlíðan í skóla getur leitt til þess að barnið
sækist eftir félagsskap annarra barna í sömu stöðu og sem hafa sams konar frávikshegðun sem
telst vera áhættuþáttur í sjálfu sér (sjá Slæmur félagsskapur). Slakur námsárangur getur einnig
til lengri tíma litið verið ástæða brottfalls úr skóla sem síðan veldur erfiðleikum á vinnumarkaði
sem getur svo aukið líkurnar á frávikshegðun á unglings- eða fullorðinsárum. Slakur
námsárangur barnsins getur einnig valdið erfiðleikum í samskiptum þess við foreldra sína og
getur kallað fram neikvæða hegðun og uppeldisaðferðir hjá foreldrunum. Þetta er áhættuþættir
frávikshegðunar í sjálfu sér (sjá Erfiðleikar í samskiptum foreldra og barns og Erfiðleikar
foreldra með uppeldisaðferðir).
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5. Neikvæðar lausnir, túlkanir eða viðhorf
Skilgreining: Tekst á við ýmsar aðstæður með neikvæðri/skaðlegri hegðun, beitir
neikvæðum/skaðlegum aðferðum við lausn vandamála eða hefur tilhneigingu til að túlka
ætlun og hegðun annarra á neikvæðan hátt. Hefur viðhorf og gildi sem víkja frá viðmiðum
samfélagsins og einkennast af efnishyggju og mikilvægi eigin stöðu.
Vandamál tengd neikvæðum lausnum og túlkunum eru tengd því sem kallað er félagsskilningur
(social kognition). Félagsskilningur felur í sér að viðkomandi skynjar og túlkar félagslegar
vísbendingar og velur svo viðeigandi viðbrögð út frá túlkuninni. Börn með þessi vandamál geta
illa áttað sig á hvernig þau ættu að bregðast við og endar það oft með ofbeldisfullum
viðbrögðum. Þau eiga einnig erfitt með að átta sig á að öðrum finnist viðbrögð þeirra
ofbeldisfull eða óviðeigandi. Þar að auki hafa mörg þessara barna tilhneigingu til að túlka
hegðun og ætlun annarra á versta veg þ.e. ætla öðrum illan ásetning. Börn sem beita
neikvæðum/skaðlegum aðferðum við lausn vandamála nota oft frávikshegðun til að leysa
erfiðar/þrúgandi aðstæður. Vegna tilhneigingar sinnar til að túlka hegðun og ásetning annarra á
neikvæðan hár finnst þessum börnum sér oftar ögrað og þau reiðast frekar en önnur börn. Þessar
erfiðu tilfinningar auka síðan líkurnar á ofbeldisfullri frávikshegðun. Vitað er að viðhorf og
gildi hafa áhrif á hegðun. Þess vegna er meiri hætta á frávikshegðun hjá börnum sem hafa
viðhorf og gildi sem víkja á neikvæðan hátt frá viðmiðum samfélagsins og einkennast af
efnishyggju og hugmyndum um mikilvægi eigin stöðu. Neikvæðar lausnir, túlkanir eða viðhorf
geta valdið erfiðleikum í samskiptum barnsins við foreldra sína og kallað fram neikvæða
hegðun og uppeldisaðferðir hjá foreldrunum sem teljast í sjálfu sér vera áhættuþættir fyrir
frávikshegðun (sjá Erfiðleikar í samskiptum foreldra og barns og Erfiðleikar foreldra með
uppeldisaðferðir).
6. Depurð eða sjálfsskaðandi hegðun
Skilgreining: Er dapurt, leitt, þunglynt eða sýnir sjálfsskaðandi hegðun.
Töluverður samsláttur (fylgni) er á milli depurðar og þunglyndis annars vegar og
frávikshegðunar hins vegar. Ekki er þó ljóst hvort kemur á undan frávikshegðunin eða depurðin
þ.e. hvort frávikshegðun sé afleiðing þunglyndisins eða þunglyndið afleiðing
frávikshegðunarinnar. Vísbendingar eru um að þessi tengsl skýrist að hluta af þeim deilum,
mistökum og streitu sem frávikshegðun hefur í för með sér. Á sama tíma bendir ýmislegt til
þess að depurð komi á undan frávikshegðuninni. Mögulega skýring á því er að depurð eykur
líkurnar á áfengis- og vímuefnavanda sem síðan felur í sér aukna áhættu á frávikshegðun.
Einnig er hugsanlegt að ekkert orsakasamband sé á milli þunglyndis og frávikshegðunar heldur
skýrist tengslin af sameiginlegum orsakavöldum og áhættuþáttum (sjá Wolff & Ollendick,
2006). Þegar depurð og þunglyndiseinkenni valda miklum vanda og getuskerðingu falla þau
undir geðgreiningarnar þunglyndi eða óyndi (meðaldjúp en langvarandi geðlægð) (American
Psychiatric Association, 2000). Sjálfsskaðandi hegðun er algengari hjá börnum sem grípa oft
til ofbeldis eða frávikshegðunar heldur en hjá öðrum börnum. Sjálfskaðandi hegðun gæti í
einhverjum tilfellum verið óheppileg og ógagnleg leið til að tjá reiði og ýgi. Tilgangur
hegðunarinnar gæti einnig verið að hafa áhrif á erfiðar tilfinningar svo sem depurð, streitu eða
kvíða. Sjálfsskaðandi hegðun hefur fylgni við marga áhættuþætti frávikshegðunar svo sem
ofbeldishneigð, slæman félagsskap, erfiðleikum í samskiptum foreldrum og barns og það að
verða fyrir ofbeldi (sjá Frávikshegðun, Slæmur félagsskapur, Erfiðleikar í samskiptum foreldra
og barns og Erfiðleikar foreldra með uppeldisaðferðir).
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7. Frávikshegðun
Skilgreining: Brýtur gegn viðteknum venjum (normum), reglum eða lögum á ofbeldisfullan
eða ekki ofbeldisfullan hátt..
Frávikshegðun er einn sterkasti áhættuþátturinn sem við þekkjum fyrir framtíðar
frávikshegðun. Börn sem sýna frávikshegðun í eitt skipti eru í meiri hættu á að sýna slíka
hegðun í framtíðinni. Þetta á bæði við um frávikshegðun eins og hún var skilgreind hér á undan
og um ýmsar gerðir ofbeldis. Fyrri hegðun spáir oft fyrir um samskonar hegðun í framtíðinni.
Auknar líkur eru á frávikshegðun hjá þeim sem hafa sýnt af sér ofbeldisfulla frávikshegðun
áður. Frávikshegðun barns kallar á neikvæð viðbrögð frá öðrum og getur gert barninu erfitt fyrir
að mynda varanleg jákvæð tengsl (við aðra sem ekki sýna frávikshegðun). Það getur síðan ýtt
undir að barnið sækist eftir umgengni við aðra sem sýna mótþróa og frávikshegðun sem er einn
áhættuþáttur frávikshegðunar í sjálfu sér (sjá Slæmur félagsskapur). Hegðun barnsins getur
valdið erfiðleikum í samskiptum þess við foreldra sína og kallað fram neikvæð viðbrögð og
uppeldisaðferðir hjá þeim sem teljast í sjálfu sér til áhættuþátta frávikshegðunar (sjá Erfiðleikar
í samskiptum foreldra og barns og Erfiðleikar foreldra með uppeldisaðferðir). Þegar
frávikshegðun veldur miklum erfiðleikum og skerðir getu getur hún fallið undir greininguna
hegðunarröskun (Conduct Disorder; CD; American Psychiatric Association, 2000).
8. Áfengis- og vímuefnaneysla
Skilgreining: Drekkur áfengi eða neytir vímuefna til að komast í vímu.
Vitað er með vissu að áfengis- og vímuefnaneysla tengist frávikshegðun þó deilt sé um hvernig
sambandinu er háttað. Flestar rannsóknir benda til þess að frávikshegðun komi á undan áfengisog vímuefnavanda þó einnig séu til vísbendingar, mun færri, um að áfengis- og vímuefnaneysla
sé undanfari frávikshegðunar. Einnig eru til vísbendingar um að tengslin séu í báðar áttir. þ.e.
að áfengis- og vímuefnaneysla og frávikshegðun hafi áhrif hvor á aðra. Annar möguleiki er að
fylgni vímuefnaneyslu og frávikshegðunar hafi að hluta sömu undirliggjandi orsakir og
áhættuþætti. Áfengi og vímuefni losa um hömlur (hvatvísi eykst), slæva dómgreind og valda
breytingum á athyglisgetu og hverju er tekið eftir sem síðan eykur líkurnar á frávikshegðun. Ef
áfengis- og vímuefnaneyslan verður tíð og veldur vandamálum eykur það líkurnar á
frávikshegðun með því að auka líkurnar á öðrum áhættuþáttum svo sem slæmum félagsskap
(sjá Slæmur félagsskapur) og slökum námsárangri (sjá Málörðugleikar og slakur námsárangur).
Áfengis- og vímuefnaneysla geta einnig valdið erfiðleikum í samskiptum við foreldra og kallað
fram neikvæð viðbrögð og uppeldisaðferðir hjá foreldrunum sem teljast vera áhættuþættir
frávikshegðunar í sjálfu sér (sjá Erfiðleikar í samskiptum foreldra og barns og Erfiðleikar
foreldra með uppeldisaðferðir). Áfengis- og vímuefnaneysla sem orsakar vandamál og
getuskerðingu getur fallið undir geðsgreiningar í flokknum fíkniefnaraskanir (American
Psychiatric Association, 2000).
9. Slæmur félagsskapur
Skilgreining: Á erfitt með að viðhalda vinskap eða hefur ekki áhuga á að eiga vini með
heilbrigð viðhorf sem hegða sér á félagslega viðurkenndan hátt. Umgengst félaga sem haga
sér andfélagslega, hafa andfélagslegar viðhorf eða nota áfengi eða önnur vímuefni.
Vandamál barna í slæmum félagsskap geta verið af tvennum toga: annars vegar að þeim sé
hafnað af börnum sem hegða sér á félagslega viðurkenndan hátt eða þau vilji ekki sjálf
umgangast þau og hins vegar að þau sækist frekar eftir eða eigi ekki kost á öðru en að umgangast
félaga sem hafa viðhorf eða hegðun sem víkja frá viðmiðum samfélagsins. Barnahópar sem
almennt hegða sér á félagslega viðurkenndan hátt hafa tilhneigingu til að útiloka eða hafna
börnum með frávikshegðun. Barn með frávikshegðun getur þannig orðið af þeirri jákvæðu
félagsmótun sem umgengni við þessi börn annars gæfi sem leiðir til þess að það lærir ekki
hvernig það á að haga sér í samskiptum við aðra. Börn með frávikshegðun velja oft þess í stað
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að umgangast önnur börn með hegðunarvanda sem getur leitt til þess að barnið læri nýja
frávikshegðun og sé hvatt til að hegða sér óæskilega. Því eldra sem barnið er því sterkari tengsl
eru milli frávikshegðunar þess og hegðun félaganna. Börn sem geta ekki eða hafa ekki áhuga á
að umgangast börn með félagslega viðurkennda hegðun verða fyrir minni jákvæðum áhrifum.
Þetta eykur líkurnar á neikvæðum áhrifum, slakri félagsmótun og frávikshegðun. Börn sem
umgangast önnur börn sem hegða sér og hafa viðhorf sem eru á skjön við samfélagsleg viðmið
eru í meiri hættu á að þróa með sér frávikshegðun.
Áhættuþættir hjá fjölskyldunni
10. Erfiðleikar foreldra
Skilgreining: Foreldrarnir eiga í fjárhagserfiðleikum eða eru daprir, leiðir eða þunglyndir.
Foreldrarnir drekka oft eða mikið áfengi eða eru í afbrotum.
Fjárhagserfiðleika foreldra tengjast frávikshegðunar barna með óbeinum hætti.
Fjárhagserfiðleikar geta til dæmis tengst eða stuðlað að atvinnuleysi, vanrækslu á
foreldrahlutverkinu eða vandamálum tengdum skorti á félagslegum og tilfinningalegum
stuðningi. Þetta getur svo í sjálfu sér aukið hættuna á frávikshegðun barnsins. Hætta er á að
depurð og þunglyndi foreldra spilli samskiptum þeirra við börn sín. Þunglyndir foreldrar hafa
tilhneigingu til að vera minna aðgengilegir tilfinningalega, ósamkvæmari sjálfum sér,
uppstökkari, harðari og meira hafnandi (þ.e. ýta barninu frá sér eða tengjast því ekki
tilfinningalega). Þeir megna síður að sýna því sem barnið gerir áhuga og hafa oft ekki nægilegt
eftirlit með barninu (sjá Erfiðleikar í samskiptum foreldra og barns og Erfiðleikar foreldra með
uppeldisaðferðir). Ýmislegt bendir til þess að tengslin milli þunglyndis foreldra og
frávikshegðunar barns séu í báðar áttir. Það þýðir að þunglyndi foreldra getur aukið hættuna á
að barnið þrói með sér frávikshegðun en einnig að frávikshegðun barns geti haft áhrif á það
hversu þunglyndir foreldrarnir eru. Tengslin milli neyslu foreldra og frávikshegðunar barna
virðist að hluta til vera óbein . Það er, neysla foreldranna hefur í för með sér aðrar neikvæðar
afleiðingar sem síðan leiða til frávikshegðunar barnsins frekar en að neyslan sjálf hafi bein áhrif
á hegðun þess. Ef annað foreldranna misnotar áfengi eða önnur vímuefni getur það haft
margvísleg slæm áhrif á barnið. Í fyrsta lagi er bein hætta á fósturskaða ef móðirin neytir
vímuefna á meðgöngunni sem hefur áhrif á tilfinningalíf og hugræna færni barnsins. Þetta getur
svo í sjálfu sér aukið líkurnar á frávikshegðun (sjá Mótþrói, reiði eða fífldirfska). Í öðru lagi
eykur neysla foreldra líkurnar á því að daglegt líf fjölskyldunnar fari úr skorðum, að barnið
verði fyrir eða horfi upp á vanrækslu eða ofbeldi innan fjölskyldunnar og að foreldrarnir séu
þunglyndir eða í afbrotum. Þessir þættir auka síðan líkurnar á frávikshegðun hjá barninu.
Líklega eru það afleiðingar neyslu foreldra fremur en neyslan sjálf sem veldur slakari aðlögun
barnsins. Ef foreldrarnir sýna frávikshegðun eða eru í afbrotum virðist það tengjast fráviks
hegðun barnsins. Tengslin milli fráviks hegðunar foreldra og barns virðist háð því hve slakar
uppeldisaðferðir þeir nota. Þetta felur í sér að yfirfærslu frávikshegðunar milli kynslóða skýrist
oft, að minnsta kosti, að hluta til af slæmum samskiptum foreldra og barns og notkun óskilvirka
uppeldisaðferða. Þetta eykur síðan líkurnar á frávikshegðun hjá barninu (sjá Erfiðleikar í
samskiptum foreldra og barns og Erfiðleikar foreldra með uppeldisaðferðir). Yfirfærsla
frávikshegðunar milli kynslóða getur líklega einnig stafað af arfgengum veikleika fyrir
áhættuþáttum sem síðan auka líkurnar á frávikshegðun.
11. Erfiðleikar í samskiptum foreldra og barns
Skilgreining: Foreldrum semur illa við barnið eða sýna því lítinn áhuga. Þeir eiga erfitt með
að sýna kærleika og væntumþykju, eiga erfitt með að sætta sig við barnið og mynda
tilfinningatengsl við það.
Foreldrar gegna mikilvægu hlutverki í lífi barna sinna. Góð og kærleiksrík tengsl foreldra og
barns þar sem barninu er tekið eins og það er, eru á allan hátt jákvæð fyrir þroska barnsins. Ef
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tengslin einkennast hins vegar af deilum og skorti á hlýju, væntumþykju, stuðningi eða áhuga
test það vera einn helsti áhættuþáttur frávikshegðunar á barnsaldri. Samskipti barna með
frávikshegðun við foreldra sína eru oft á miður jákvæðum nótum. Deilur foreldra og barns
tengjast aukinni frávikshegðun en ekki er fullljóst í hvora áttina tengslin eru. Það getur hvort
tveggja verið að deilur leiði til frávikshegðunar og að frávikshegðun valdi auknum deilum. Það
að foreldrar sýni barni lítinn áhuga, það er taki ekki þátt í eða eru áhugalaus um það sem gerist
í lífi barnsins hvort sem er í skóla eða í frístundum, telst einnig vera veigamikill áhættuþáttur
frávikshegðunar. Börn, sem alast upp hjá foreldrum sem ekki sýna þeim ást, hlýju og
væntumþykju og né taka þeim eins og þau eru, eru í meiri hættu en önnur börn á að þróa með
sér frávikshegðun. Það að foreldrar sætti sig illa við barnið og sýni því ekki væntumþykja heldur
ýti frá sér, getur meðal annars orsakast af ógagnlegum viðbrögðum þeirra gagnvart barninu og
eðlilegum þroskabreytingum þess. Þetta getur t.d. verið tímabundin aukning á reiði- og
ofbeldisköstum hjá barninu sem er mjög algeng hjá 2-3 ára börnum. Samband foreldra og barns
er oft útskýrt með hugtakinu tengsl (attachment) sem venjulega er skilgreint sem tengsl barna
og foreldra ásamt þeirri öryggistilfinningu sem tengslunum fylgir. Ef tengsl barns við foreldra
eru ótrygg eykur það líkurnar á frávikshegðun hjá barninu. Ótrygg tengsl geta stuðlað að deilum
milli foreldra og barns og að vítahringur myndist í samskiptum þeirra sem síðan eykur neikvæða
hegðun þeirra á milli enn frekar. Þetta gerir foreldrunum erfiðara um vik að taka barninu og
sýna því alltaf væntumþykju. Ef samskiptin einkennast af deilum getur það kallað fram
neikvæða hegðun og uppeldisaðferðir hjá foreldrunum sem svo er áhættuþáttur frávikshegðunar
(sjá næsta kafla Erfiðleikar foreldra með uppeldisaðferðir).
12. Erfiðleikar foreldra með uppeldisaðferðir
Skilgreining: Foreldrarnir sýna slæmri hegðun barns ekki næga vanþóknun eða vita lítið um
hegðun þess eða hvað það hefur fyrir stafni. Þeir eru ekki samkvæmir sjálfum sér í
viðbrögðum við hegðun barnsins eða nota of strangar uppeldisaðferðir.
Hegðun og viðhorf foreldra gagnvart börnum sínum og þær reglur sem gilda á heimilinu hafa
áhrif á hegðun barnanna. Ef foreldrar gefa börnum sýnum ekki skýrt til kynna að þeir séu á móti
frávikshegðun og neyslu eða ef foreldrarnir hvetja hreinlega til slíkrar hegðunar er meiri hætta
á að börnin sýni frávikshegðun eða neyti vímuefna. Frávikshegðun og áfengis- og
vímuefnaneysla barns eykur síðan líkurnar á frekari frávikshegðun (sjá Frávikshegðun og
Áfengis- eða vímuefnaneysla). Það að foreldrar vita lítið um hvað barnið hefur fyrir stafni, t.d.
hvar barnið er, hvað það gerir og hverja það umgengst, hefur fylgni við frávikshegðun barna.
Hugsanlega er erfitt að skapa fjölskylduanda sem ýtir undir að fjölskyldumeðlimir ræði það
sem gerist í daglegu lífinu sín á milli eða að foreldrarnir hafi kerfisbundna stjórn og eftirlit með
börnum sínum (sjá Erfiðleikar í samskiptum foreldra og barns). Áhættuþátturinn, sem felst lítilli
þekkingu foreldra á lífi barnsins, hvað það hefur fyrir stafni, og foreldrarnir bregðast við þeim
upplýsingum sem þeir fá um barnið, hefur meira vægi því eldra sem barnið er. Það að foreldrar
hafa tilhneigingu til að vera ósamkvæmir sjálfum sér og harkalegir þegar þeir aga barnið virðist
hafa sérlega alvarleg áhrif á frávikshegðun yngri barna. Hugsanlega gerir ósamkvæmni foreldra
barninu erfiðara um vik að túlka það sem foreldrarnir eru að reyna að koma á framfæri. Í stað
þess að stuðla að jákvæðri þróun geta foreldrarnir fyrir mistök styrkt slæma hegðun barnsins,
(sjá Mótþrói, reiði eða fífldirfska og Neikvæðar lausnir, túlkanir eða viðhorf). Harkalegar
uppeldisaðferðir geta orðið til þess að barnið einblínir á afleiðingar hegðunarinnar en ekki þau
gildi og þann boðskap sem foreldrarnir vilja koma til skila. Á heildina litið geta ósamkvæmar
og harkalegar uppeldisaðferðir meðal annars leitt til þess að börn læri ekki eða skilji hvað sé
rétt og rangt sem kemur í veg fyrir góða félagsmótun (sjá Takmörkuð samkennd, sektarkennd
eða iðrun og Neikvæðar lausnir, túlkanir eða viðhorf). Foreldrar sem eru fastir í þvingandi
(coercive) samskiptum við börn sín beita sjaldnar refsingum fyrir minni háttar slæma hegðun
en aðrir foreldrar. Þeir bregðast einnig oft við á ósamkvæman hátt með því að bregðast ýmist
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ekki eða harkalega við hegðuninni. Eitt af stærstu vandamálunum við það að börn venjist
þvingandi samskiptum er að þau læra hegðun sem er óæskileg en árangursrík. Slík hegðun getur
leitt til þess að barnið fær sínu framgengt (t.d. í samkeppni við önnur börn um leikfang) en getur
leitt til þess að barninu sé hafnað af vel félagsmótuðum félögum sem líða ekki ofstopafulla
hegðun barnsins. Það getur svo leitt til þess að barnið byrjar í staðinn að umgangast önnur börn
með frávikshegðun sem telst vera áhættuþáttur frávikshegðunar (sjá Slæmur félagsskapur).
Verndandi þættir hjá barninu
13. Jákvæð upplifun af skóla og velgengni í námi
Skilgreining: Hefur jákvæða upplifun af skóla og námi, líður vel í skólanum, finnst
skemmtilegt að læra og líður vel með skólafélögum og kennurum. Árangur er a.m.k. í
meðallagi í öllum námsgreinum.
Samkvæmt niðurstöðum fjölda rannsókna hafa jákvæðar breytingar á upplifun barna af
skólanum fylgni við minnkaða frávikshegðun. Jákvæð upplifun af skóla er mögulega
mikilvægari heldur en námsárangurinn til að vinna gegn þróun frávikshegðunar. Jákvæð
upplifun af skóla og velgengni í námi geta unnið gegn neikvæðri þróun til skamms eða langs
tíma litið. Góð tengsl við skólann geta einnig aukið líkurnar á því að barnið umgangist góða
félaga þar sem það fær möguleika á að umgangast félaga sem einnig hafa jákvæða upplifun af
skólanum. Þetta getur svo verið verndarþáttur (sjá Góður félagsskapur og uppbyggileg
áhugamál). Velgengni í námi getur verið vísbending um betri vitsmunalega færni svo sem meiri
greind, góða getu til að leysa vandamál eða betri einbeitingarhæfni en allt eru þetta þættir sem
rannsóknir hafa sýnt að eru verndandi.
14. Jákvæð viðhorf eða góð færi í lausn vandamála
Skilgreining: Barnið er glatt, hjálpsamt, kurteist eða notar jákvæðar og uppbyggilegar leiðir
til að leysa vandamál og takast á við erfiðar aðstæður.
Jákvæðir eiginleikar og hegðun barns gerir að það getur höndlað ýmiss konar aðstæður á
félagslega jákvæðan hátt án þess að brjóta gegn félagslegum viðmiðum. Jákvæð viðhorf og
færni í að leysa vandamál á jákvæðan og uppbyggilegan hátt geta haft margs konar góð áhrif á
barnið. Þetta getur aukið líkurnar á góðum félagsskap, jákvæðri upplifun af skólanum og
velgengi í námi sem einnig eru verndandi þættir (sjá Jákvæð upplifun af skóla og Góður
félagsskapur og uppbyggileg áhugamál). Þetta getur einnig dregið úr líkunum á neikvæðum
samskiptum við foreldra (sjá Geta, stuðningur og þátttaka foreldranna og Jákvæð viðhorf
foreldranna og góðar uppeldisaðferðir)
15. Góður félagsskapur og uppbyggileg áhugamál
Skilgreining: Er í góðum og uppbyggilegum félagsskap og á góða að.
Tekur reglulega þátt í skipulögu starfi eða ver stórum hluta frítíma í uppbyggilegar athafnir
sem ekki brjóta gegn félagslegum viðmiðum.
Margt bendir til þess að félagsskapur barna geti haft áhrif á hegðun þeirra bæði til skamms og
langs tíma litið. Góður félagsskapur eykur líkurnar á því að barn hegði sér vel. Ýmiss konar
tómstundastarf getur einnig skipt máli. Börn, sem taka þátt í reglulegu tómstundastarfi sem
stjórnað er af fullorðnum, eru í minni hættu á að þróa með sér frávikshegðun en börn sem ekki
gera það. Þetta skýrist meðal annars af því að börn, sem taka þátt í reglulegu tómstundastarfi
sem stjórnað er af fullorðnum, verða fyrir jákvæðum félagslegum áhrifum bæði frá félögunum
og þeim fullorðnu. Það eru ekki bara góð áhrif frá jafnöldrum sem geta dregið úr líkum á
frávikshegðun barna. Sýnt hefur verið fram á að góður félagslegur og tilfinningalegur
stuðningur umhverfisins, hvort sem hann kemur frá félögum, nágrönnum, kennurum, öfum og
ömmum eða tengsla- eða stuðningsfólki, getur haft verndandi áhrif.
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16. Innsæi og vilji barns
Skilgreining: Gerir sér grein fyrir eigin hegðunarvanda og vill takast á við hann.
Það að gera sér grein fyrir eigin vandamálum er forsenda þess að barn hafi áhuga á að takast á
við þau en vilji barnsins til breytinga er mikilvægur svo hægt sé að breyta hegðuninni
(Drieschner o.fl., 2004).
Verndandi þættir hjá fjölskyldunni
17. Geta, stuðningur og þátttaka foreldra
Skilgreining: Foreldrar barnsins hafa nægan tíma og orku til að taka þátt í lífi barnsins eða
sýna lífi þess almennt áhuga og athygli. Foreldrar hafa stuðningsnet eða getu til þess að nýta
þann stuðning sem samfélagið hefur uppá að bjóða
Það er nauðsynlegt að foreldrar hafi nægan tíma og orku til að taka þátt í lífi barns síns og sýni
því almennt áhuga til þess að hægt sé að skapa og viðhalda hlýjum, öruggum og kærleiksfullum
tengslum við barnið. Það er einnig grundvöllur þess að geta verið samkvæmur sjálfum sér
gagnvart barninu og með árangursríkum hætti höndlað og haft jákvæð áhrif á hegðun barnsins
(sjá Jákvæð viðhorf foreldranna og góðar uppeldisaðferðir). Það að fá eða geta fengið stuðning
frá eigin tengslaneti ásamt því að geta nýtt sér stuðningsúrræði samfélagsins svo sem
fjárhagsaðstoð eða heilbrigðisþjónustu o.s.frv. er mikilvægt til að fjölskyldan fái þann stuðning
og aðstoð sem hún þarf á að halda.
18. Jákvæð viðhorf foreldranna og góðar uppeldisaðferðir
Skilgreining: Foreldrarnir gefa barninu skýrt til kynna andstöðu sína gegn óæskilegri hegðun
og neyslu og hvetja til uppbyggilegra tómstunda. Þeir eru samkvæmir sjálfum sér í
viðbrögðum við hegðun barnsins eða fylgjast vel með lífi þess og hvað það hefur fyrir stafni.
Hegðun og viðhorf foreldra og þær reglur sem gilda innan fjölskyldunnar og settar eru barninu
hafa áhrif á hegðun barnsins. Börn foreldra, sem taka skýra afstöðugegn frávikshegðun og
vímuefnum, eiga minna á hættu að þróa með sér frávikshegðun og leiðast út í neyslu. Dæmi um
slík viðhorf er að barnið fái alls ekki að neyta áfengis fyrir 20 ára aldur og foreldrarnir hvetji í
staðinn til jákvæðrar tómstunda. Mikilvægur liður í jákvæðum uppeldisaðferðum er að
foreldrarnir séu samkvæmir sjálfum sér í viðbrögðum við hegðun barnsins en það hefur líklega
jákvæð áhrif á hegðunina. Þetta felur í sér að foreldrarnir bregðast alltaf jákvætt við æskilegri
hegðun og alltaf neikvætt eða með vanþóknun við óæskilegri hegðun. Vitað er að það að
umbuna eða hrósa fyrir ákveðna hegðun eykur líkurnar á þeirri hegðun í framtíðinni en það að
refsa fyrir eða fordæma hegðun minnkar líkurnar. Samband er á milli þess hversu mikið
foreldrar vita um líf barns síns og hvað það hefur fyrir stafni og minnkuðum líkum á
frávikshegðun. Sambandið skýrist trúlega (a.m.k. að hluta til) af því að ástæðurnar fyrir því að
foreldrarnir vita mikið um líf barnsins stuðla beint að því að barnið læri góða hegðun. Til dæmis
geta góð og traust tengsl barns og foreldra valdið því að barnið segi foreldrunum sjálft frá því
sem það hefur fyrir stafni (sjá Geta, stuðningur og þátttaka foreldra).
19. Innsæi og vilji foreldra
Skilgreining: Foreldrarnir gera sér grein fyrir hegðunarvanda barnsins og mögulegum eigin
vanda sem hefur áhrif á hegðun þess. Foreldrarnir vilja takast á við vandann.
Það að gera sér grein fyrir eigin vanda og/eða vanda barnsins er forsenda þess að vilja takast á
við þau en vilji til breytinga skiptir miklu máli til að hægt sé að breyta hegðuninni (Drieschner
o.fl., 2004; Miller & Prinz, 2003; Nock & Photos, 2006).
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ESTER-skimun og ESTER-mat
einskorðast við ákveðið afmarkað tímabil.
Í ESTER er ekki lagt mat á hvernig allt líf barnsins hefur verið fram að matsdegi heldur er
einblínt á ákveðið tímabil. Fagmaðurinn, sem sér um matið (ESTER-skimun, eða ESTERmat), ákveður í hverju tilviki fyrir sig hvaða tímabil eigi best við. Hann getur sjálfur valið
tímabil sem nær 1-36 mánuði aftur í tímann. Til að matið verði sem best er mikilvægt að
barnið, foreldrarnir og allir þeir aðilar og stofnanir, sem upplýsingar eru fengnar frá, séu vel
upplýst um hvaða tímabil er að ræða.
Hvaða tímabil á þá að velja? Almennt má hugsa sér að við fyrsta mat sé æskilegt fá
upplýsingar um barnið sem ná nokkuð langt aftur (marga mánuði, jafnvel ár) en við
eftirfylgjandi mat séu skemmri tímabil skoðuð. Ef til dæmis þriggja mánaða langt inngrip
hefur verið veitt að loknu fyrsta mati getur verið gagnlegt að gera nýtt mat að þeim tíma
liðnum þar sem litið væri til þessara þriggja mánaða eða síðastliðins mánaðar til þess að fá
mynd af núverandi stöðu mála.
Um ESTER-skimun
Í ESTER-skimunar er stuttur spurningalisti lagður fyrir foreldra, fagfólk og barnið sjálft í
þeim tilgangi komast að því hvort þörf sé á ítarlegra ESTER-mati. Skimunin tryggir að meiri
tíma er varið í þau mál þar sem þörfin er mest og lágmarkar fjölda þeirra tilfella þar sem
ítarlegt mat er gert að óþörfu. ESTER-skimun má einnig nota sem eina af mörgum aðferðum
við að safna upplýsingum um barnið þegar gera á ítarlegra mati.

Nota má ESTER-skimunar á tvo vegu:
1. Til þess að komast að því hvort áhættuþættir séu til staðar hjá barni og hvort þörf sé á
ESTER-mati. Leggja má spurningalistann fyrir foreldra, fagfólk eða barn þegar grunur
leikur á að þörf sé á ESTER mati og einhvers konar inngripi. Einnig er hægt að nota
spurningalistann til þess að skima fyrir áhættuþáttum hjá hópi barna til að kanna hvort
eitthvert þeirra þarfnist nánara mats. Þetta má t.d. gera með því að leggja listann fyrir
alla nemendur eins bekkjar (fyrir foreldra, kennara og/eða börnin eldri en 10 ára) Með
ESTER-mati er hægt að safna nákvæmari upplýsingum um hvers konar aðstoð barnið
og fjölskylda þess þarfnast.
2. Sem ein af mörgum aðferðum til að afla upplýsinga í upphafi ESTER-mats. Hægt er
leggja spurningalistana fyrir í upphafi hvers ESTER-mats og nota niðurstöður þeirra
sem einn hluta af matinu.

Notkun ESTER-skimunar
Hægt er að nálgast og prenta út ESTER- spurningalistana í ESTER vefviðmótinu undir
flipanum “Skjöl”.
ESTER-skimun er stuttur spurningalisti sem til er í sex útgáfum:
 Fyrir foreldra/forsjáraðila (með eða án fjölskylduhlutans)
 Fyrir fagfólk (t.d. starfsfólk leikskóla, kennara, námsráðgjafa, skólafélagsráðgjafa,
skólahjúkrunarfræðinga, starfsfólk félagsþjónustu eða BUGL) (með eða án
fjölskylduhlutans)
 Fyrir barnið sjálft (frá 10 ára aldri) (með eða án fjölskylduhlutans)
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Allar sex útgáfur spurningalistans eru mjög líkar og eiga það sameiginlegt að lögð er áhersla á
áhættuþætti hjá barninu (og fjölskyldu þeirra í þeim útgáfum þar sem þeir áhættuþættir eru hafið
með). Sums staðar (t.d. í leikskóla og skóla) getur fagfólki (t.d. leikskólakennurum og
kennurum) fundist það ógagnlegt og óviðeigandi að spyrja um áhættuþætti tengda
fjölskyldu/foreldrunum í fyrstu skimun. Þess vegna eru spurningalistarnir til bæði með og án
fjölskylduhlutans. Það er fagmannsins að ákveða hvaða útgáfu er heppilegast er að nota í hverju
tilviki fyrir sig. Allir áhættuþættirnir tengdir barninu sem eru teknir með ESTER-matinu eru
með í ESTER-skimuninni en sumir þeirra eru þó á nokkuð breiðara og grófara formi þar. Best
er að leggja ESTER-skimun fyrir alla aðilana þrjá sé þess kostur (þ.e. fagfólk, foreldra og
barnið). Þannig fást upplýsingar frá mörgum heimildarmönnum en það telst almennt gott til að
upplýsingarnar verði eins áreiðanlegar og hægt er. Við skimun lýsir svarandinn (þ.e. foreldri,
fagfólk eða barnið) skriflega í stuttu máli styrkleikum og úrræðum barnsins og getur þar á eftir
lýst veikleikum og erfiðleikum þess stuttlega. Að því loknu er skimað fyrir áhættuþáttum í fullu
samræmi við þá áhættuþætti sem metnir eru ítarlegar í ESTER-mati. Svarendur eru spurðir
hvort þeir hafi tekið eftir ýmis konar hegðun á ákveðnu tímabili eða upplifað hana sem
vandamál á tímabilinu.
Áður en svarendur fá spurningalistana skrifar fagmaðurinn um hvaða tímabil ræðir á
viðeigandi staði á listanum (hægt að velja 1-36 mánuði). Svör í skimuninni eru gefin á
þriggja þrepa kvarða (auk ”Veit ekki”) , sjá hér að neðan.

Í síðasta /á síðustu ___ mán.
Hefur eftirfarandi hegðun verið til staðar eða valdið
vanda?
1. Mótþrói, reiði eða fífldirfska
a Sýnt mótþróa, ekki sýnt samstarfsvilja, verið
þvermóðskufullt, þrætt, “rifið kjaft”.

Nei eða
hefur ekki
valdið
vanda

0

Stundum eða
Oft eða
hefur valdið hefur valdið
nokkrum
verulegum
vanda
vanda

1

2

Veit ekki

Veit ekki

Lýsing á skalanum:
Nei eða hefur ekki valdið vanda = Kom ekki eða aðeins lítillega fyrir og hefur ekki valdið vanda
Stundum eða valdið nokkrum vanda = Hefur stundum komið fyrir eða hefur valdið vissum afmörkuðum
vanda (t.d. leitt til vanda aðeins í leikskóla/skóla)
Oft eða hefur valdið verulegum vanda = Hefur komið oft fyrir eða hefur valdið verulegum vanda (vandinn er
alvarlegur eða umfangsmikill)
Veit ekki = Hef ekki nægar upplýsingar.

ATH! Eitthvað gæti hafa komið oft fyrir en ekki valdið neinum vanda eða eitthvað gæti
hafa valdið miklum vanda en ekki komið oft fyrir. Í báðum tilvikum ætti að merkja við
“Oft eða hefur valdið verulegum vanda“.
Þar sem svörin í þessum í þessum hluta skimunarinnar eru töluleg (sjá að ofan) er hægt að
leggja saman stigin sem svörin gefa og fá út heildarstig fyrir áhættuþætti hjá barninu annars
vegar og fjölskyldunni hins vegar. Þegar listunum hefur verið skilað inn leggur þú,
fagmaðurinn, saman stigin og skráir niðurstöðuna á viðeigandi stað á listanum (skráið einnig
niður fjöldi “Veit ekki” svara). Heildarstigin má einnig færa inn í ESTER-matið á síðunni
“Upplýsingar um matið”. Tilgangurinn með stigatalningunni er að gefa fagaðilum grófa mynd
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af því hve margir áhættuþættir eru til staðar tengdir barninu sem verið er að meta. Almennt
gildir að því hærri sem heildarstigafjöldinn er (þ.e. því fleiri áhættuþættir) því meiri hætta er á
að barnið þrói með sér frávikshegðun. Ef stigin fást bæði vegna áhættuþátta hjá barninu og hjá
fjölskyldu þess telst almennt vera meiri ástæða til að gera ESTER-mati og veita inngrip heldur
en ef sömu heildarstig fengjust vegna áhættuþátta sem aðeins væru til staðar hjá barninu sjálfu
eða einungis hjá fjölskyldu þess.

Eftirfarandi þumalputtareglur gilda um svör við spurningum með föstum svarmöguleikum í
ESTER-skimun.
 Því hærri sem heildarstigafjöldinn er (þ.e. því fleiri áhættuþættir) því meiri hætta er á
að barnið þrói með sér frávikshegðun og því meiri ástæða er til að gera ESTER-mat og
grípa inn í. Íhuga ætti að gera ESTER-mat hjá börnum sem fá meira en tvö stig
samtals á ESTER-skimun (þ.e. samanlagðir áhættuþættir hjá barni og fjölskyldu þess)
þar sem umtalsverð hætta er á frávikshegðun þegar fleiri en einn áhættuþáttur er til
staðar.
 Þegar stig fást bæði vegna áhættuþátta hjá barni og áhættuþátta hjá fjölskyldu þess
telst almennt meiri ástæða fyrir ESTER- mati og íhlutunum heldur en ef sömu
heildarstig fengjust hjá barninu einu eða hjá fjölskyldunni einni og sér.
 Ekki eru til nákvæm mörk um hvenær heildarstig gefa til kynna að vandi sé til staðar
eða umtalsverða líkur séu á áframhaldandi vanda. Ólíklegt er að niðurstöður ESTERskimunar nægi til átta sig að fullu á vandamálum barns. Því hærri sem heildarstigin eru
því meiri er þörfin á ítarlegra mati, ESTER-mati.
 Það er á ykkar ábyrgð, fagfólksins, að ákveða hvenær niðurstöðum ESTER-skimunar
er fylgt eftir með ítarlegra ESTER-mati.

Í lok ESTER-skimunar er svarandinn spurður um hvort hann telji barnið og/eða fjölskylda
þess þarfnast aðstoðar eða stuðnings. Ef svarandinn telur að slík þörf sé til staðar getur hann
skrifað niður hvers konar stuðningur eða aðstoð hann telji að komi barninu eða fjölskyldunni
að bestum notum. Þessar upplýsingar má gjarnan nota í ESTER-matinu sem ef til vill fylgnir
skimuninni og þá sérstaklega hlutann um fyrirhugaðar íhlutanir. Þetta er einnig leið til að fá
fram væntingar svarandans um hvers konar inngrip gætu verið viðeigandi eða æskileg.

*** Mikilvægt er að hafa í huga að upplýsingar úr ESTER-skimun ætti ekki að nota sem
matstæki þannig að ákvarðanir um inngrip séu eingöngu byggðar á niðurstöðum
skimunarinnar. Ef niðurstöður ESTER-skimunar gefa til kynna að þörf sé á frekari mati og
íhlutun á að framkvæma ítarlegra mat, t.d. ESTER-mat.

ESTER-handbók Útgáfa 2.2 © Andershed & Andershed, 2014.

29

Um ESTER-mat
Hvernig ESTER-mat er byggt upp og hvers vegna
Tilgangur ESTER-matsins er að gera mat á áhættu- og verndandi þáttum og íhlutunum hjá
börnum, sem sýna eða eiga á hættu að þróa með sér frávikshegðun, auðveldara, kerfisbundnara
og samræmdara. ESTER-mat er nákvæmara mælitæki en ESTER-skimun. Með ESTER-matinu
er gert samræmt, faglegt mat á áhættu- og verndandi þáttum og skráð er niður hvaða inngrip
eru notuð til að bregðast við þeim og hvert umfang inngripana er. Lögð er áhersla á að meta
gagnreynda áhættu- og verndandi þætti frávikshegðunar sem þykja bæði mikilvægir og hægt
er að vinna með. ESTER-mat hentar einnig fyrir eftirfylgnimat á áhættu, vernd og íhlutunum.
ESTER-mati er ætlað að vera nægjanlega næmt til að greina breytingar á hegðun og má því
nota það til að meta breytingar á áhættu og vernd, t.d. til að meta árangur íhlutanna. Allar
stofnanir og fagfólk sem vinna með börnum með eða í hættu á að þróa með sér frávikshegðun
geta notað ESTER-mat. Það er hvorki tímafrekt né erfitt að læra að nota ESTER-mat heldur
nægir að fara á eins dags námskeið. ESTER er ætlað að auðvelda samskipti og samstarf milli
mismunandi stofnana og fagfólks. ESTER-mat felur í sér mat á og eftirfylgni með
áhættuhegðun barna, verndandi þáttum og íhlutunum sem byggjast á rannsóknum. Innihald
mælitækisins var valið á grundvelli rannsóknarniðurstaðna á því hvaða þættir spá fyrir um og
vernda gegn frávikshegðun. Notkun ESTER útilokar á engan hátt notkun annarra
skráningaraðferða eða matstækja svo sem BBIC (Barns behov i centrum) sem notað er af
félagsþjónustunni víða í Svíþjóð. Ekkert mælir gegn því að ESTER-mat sé tekið í notkun en
haldið sé áfram að nota önnur matstæki, skráningaraðferðir eða formsatriði samhliða þegar þess
er þörf eða þess óskað. Nota má ESTER-mat til að fylgja ítarlegar og nákvæmar eftir þeim
málum þar sem frávikshegðun eða hættan á henni telst vera aðalvandamál barns í því skyni að
bæta við og varpa skýrara ljósi á þær upplýsingar sem fengist hafa með öðrum matsaðferðum.
Sú eftirfylgni sem byggð er inn í ESTER-mat einfaldar stofnunum að meta mál barna
kerfisbundið og auðveldar árangursmat og áframhaldandi þróun íhlutana.
ESTER-mat felur í sér samræmt mat.
Hár áreiðanleiki milli matsmanna (þ.e. að tveir matsmenn sem meta sama einstakling komist
að sömu niðurstöðu) er mikilvægur alls staðar þar sem skipulagt mat fer fram. Samræmt
vinnulag eykur líkur á góðu samræmi milli matsmanna að því tilskildu að þeir hafi fengið
þjálfun í þeim matsaðferðum (mælitækjum) sem notaðar eru og noti þær eins og ætlast er til,
samanborið við óskipulegt mat (Miller, 2001) þar sem hugtök eru óskráð og óskilgreind
(matsmenn geta þá haft ólíkan skilning á sama hugtaki). Samræmt mat felur í sér að það sem er
metið er vel skilgreint og að metið sé kerfisbundið og oft í fyrir fram ákveðinni röð. Niðurstöður
matsins eru alltaf eins skráðar, á kerfisbundinn og samræmdan hátt. Hugmyndin er að allir
notendur/matsmenn meti á sama hátt og komist þegar best lætur að sömu niðurstöðu. Það ber
að athuga að það að tækið sé samræmt felur ekki í sér allur sveigjanleiki hverfi úr matinu.
ESTER-mati er samræmt þar sem skýrt er skilgreint hvaða áhættu- og verndandi þætti hjá
barninu og fjölskyldunni eigi að meta og hvað þeir þýði. Matsmaðurinn hefur hins vegar meira
frelsi til að ákveða hvernig upplýsingum um barnið og fjölskyldu þess er safnað. Reynsla og
hæfni matmannsins fær þar vægi og skiptir máli til að matið verði sem réttast. Það er þó ætíð
mikilvægt að skrá sé niður hvaðan þær upplýsingar sem notaðar eru koma. Uppruni þeirra
upplýsinga sem eru notaðar eru skráðar kerfisbundið í ESTER-mati í matshlutanum
„Upplýsingar um matið“. Þótt skilgreint sé í ESTER-mati hvaða áhættu- og verndandi þætti
eigi að meta og hvað þeir fela í sér nákvæmlega, er það skilningur, þekking, greining og mat
fagmannsins sem ræður hverjar endanlegar niðurstöðum matsins eru. ESTER-mati
fylgir
ekkert staðlað viðtal. Hugmyndin er að fagfólk sem vinnur með börnum geti, að fenginni þjálfun
í ESTER, notað mælitækið sem tékklista hafi það upplýsingar um hegðun barnsins á
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matstímabilinu. Nota má ESTER-matið sem nokkurs konar tékklista til að styðjast við þegar
rætt er við börn og foreldra þeirra.
ESTER-mat felur í sér mat á ákveðnu tímabili til að hægt sé að nota það við eftirfylgni. Í
ESTER-mati er ekki lagt mat á hvernig líf barnsins hefur verið fram að matsdegi heldur er
lögð áhersla á ákveðið tímabil. Fagmaðurinn sem gerir matið ákveður í hverju tilviki fyrir sig
hvaða tímabil skuli nota. Hann getur sjálfur valið tímabil, 1-36 mánuði aftur í tímann.
Almennt má hugsa sér að við upphafsmat vilji matsmaður fá mynd af barninu sem nær
nokkuð langt aftur (marga mánuði, jafnvel ár) en vilji svo við eftirfylgjandi mat leggja mat á
skemmra tímabil. Ef gripið hefur verið inn í mál eftir upphafsmat og inngripið stendur yfir í
þrjá mánuði þá getur verið heppilegt að gera nýtt mat að þeim mánuðum liðnum og sem tekur
til þessara þriggja mánaða.
Í ESTER-mati eru metnir áhættu- og verndandi þættir á margþrepa skala til að hægt sé að
sjá breytingar sem verða með tímanum.
Matið á bæði áhættu- og verndandi þáttum er gert á 5-þrepa kvarða (0-1-2-3-4). Kvarðinn á að
vera nógu næmur og með nægjanlegan þrepafjölda til að þýðingarmiklar breytingar mælist
jafnvel þótt þær séu tiltölulega litlar.
ESTER er með skráningu og leiðbeiningar við val á íhlutun.
Fylgja ber mati (á áhættu- og verndandi þáttum), eftir með íhlutun sýni matið að þörf sé á því.
Það er tilgangslaust að meta áhættu- og verndandi þætti hjá barni og fjölskyldu þess ef ekki á
að fylgja því eftir með íhlutunum eftir þörfum. Í ESTER-mati er hægt að skrá innihald og
umfang þeirra inngripa sem beita skal eða þeirra sem þegar hafa verið notuð. Eitt af
meginmarkmiðum ESTER-mats er að gera íhlutanir skilvirkari með því að bera kennsl á og
vinna með „rétta“ áhættu- og verndandi þætti hjá barni og fjölskyldu þess þ.e. þá þætti sem
rannsóknir hafa sýnt fram á að skipti máli og hægt er að vinna með. Í ESTER-mati er gert ráð
fyrir að mati á áhættu- og verndandi þáttum hjá börnum sé fylgt eftir með íhlutunum þar sem
unnið er með þá þætti sem koma fram í matinu. Niðurstöður ESTER-mats gefa til kynna á
hvaða sviðum vandi barns sem hægt er að vinna með liggur (áhættuþættir) og á hvaða sviðum
koma fram veikleikar sem þarf að bæta úr (verndandi þættir). Byggja ætti þau inngrip sem
veita á barninu og fjölskyldu þess á þessum niðurstöðum. Af þessum ástæðum eru ekki
eingöngu skráð hvaða áhættu og verndandi þættir koma fram í matinu heldur einnig hvaða
inngrip hafa verið veitt og hvernig þau tengjast þeirri einstöku mynd áhættu og verndandi
þátta sem komu fram í matinu.
Markmiðið er að samfélagslegt- eða meðferðarlegt notagildi (social eða treatment utility)
ESTER sé hátt, þ.e. að notkun matstækisins stuðli að skilvirkni inngripa (sjá Hayes o.fl., 1987).
ESTER-matið getur og gefið til kynna hvaða almennu inngrip séu ólíkleg til virka fyrir barnið.
Til dæmis telst skilar það líklega litlu að veita barni inngrip sem miðar að því að draga úr ofbeldi
ef það að grípa til ofbeldis er ekki hluti af meginvanda barnsins.
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Hinir ýmsu hlutar ESTER-matsins
ESTER-matsbók
Auk þessarar handbókar er til svo kölluð “ESTER-matsbók.” Líklegra er þægilegra að nota
pappírsmatbókina í samtölum við börn og foreldra þeirra í stað þess að slá allt inn jafnóðum í
tölvuna. Sama á líklega við þegar fagmenn eiga í samskiptum fyrir mat eða meðan á því stendur.
Við mælum þess vegna með því að sá sem er ábyrgur fyrir matinu færi upplýsingarnar af pappír
á tölvu í ró og næði að loknum þeim viðtölum og fundum sem liggja til grundvallar matinu. Ef
matið byggir á reynslu matsmanns eða málsgögnum er þetta þrep að sjálfsögðu óþarft, þ.e. að
nota pappír og penna, nema notandanum sjálfum þyki það þægilegra. Notuð er ný ESTERmatsbók fyrir hvern skjólstæðing sem metinn er og fyrir hvert nýtt mat. Farið er skipulega í
gegn um matsbókina og niðurstöður matsins skráðar ásamt upplýsingum um þau inngrip sem
ef til vill eru notuð. Í þessum kafla er farið í yfir einstaka liði matsbókarinnar og þeir útskýrðir
nánar. Sams konar liði er að finna í ESTER vefviðmótinu.
Upplýsingar um barn og foreldra
Hér eru skráðar grunnupplýsingar um barnið og fjölskyldu þess svo sem nafn, heimilisfang og
upprunaland.
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Ástæður fyrir mati
Hér er tilgreint hvers vegna matið er gert. Tekið er fram hvers vegna og hver/hverjir töldu
þörf á mati. Einnig eru skráðar félagslegar aðstæður barnsins og hugsanlegar aðrar
upplýsingar sem skipta máli fyrir mat og inngrip, t.d. geðsjúkdómagreining o.s.frv..
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Upplýsingar um matið
Blaðsíðan „Upplýsingar um matið“ er fyllt út við hvert mati. Hér er skráð nöfn matsmanna
skráð og hvaðan upplýsingar voru fengnar. Byggir matið á eigin reynslu af barninu og
fjölskyldunni, á frásögnum annarra eða á málsgögnum? Ef gerð var ESTER-skimun eru
heildarstig skimunarinnar skráð hér. Hér er einnig skráð hvaða tímabil matsmaðurinn valdi að
miða við í þessu mati (1-36 mán.).

Mat á áhættu- og verndandi þáttum
Nýtt mat á áhættu- og verndandi þáttum er gert við hvert mat.
Í ESTER eru skoðaðir 19 þætti sem skiptast í fjóra flokka: Áhættuþættir hjá barninu,
Áhættuþættir hjá fjölskyldunni, Verndandi þættir hjá barninu og Verndandi þættir hjá
fjölskyldunni. Eins og áður var sagt er markmið ESTER að meta þá áhættu- og verndandi þætti
sem skipta mestu máli fyrir inngrip hjá börnum með eða í hættu á að þróa með sér
frávikshegðun. Þess vegna er aðaláherslan lögð á þætti sem hægt er að breyta og talið er að
tengist hættunni á frávikshegðun með beinum þætti. Óbreytanlegir áhættu- og verndandi þættir,
svo sem aldur, kyn, þjóðerni og ýmsir líffræðilegir þættir eru ekki skoðaðir sérstaklega þar sem
þeir skipta litlu máli með tilliti til inngripa. Þekktir áhættu og verndandi þættir sem tengjast
félagslegum aðstæðum, svo sem þröngt húsnæði, einstæðir foreldrar, fjölskyldan býr í hverfi
þar sem glæpatíðni er há og félagslegt taumhald er lágt eru heldur ekki skoðaðir sérstaklega.
Þegar forgangsraða á mati og inngripum á grundvelli áhættu- og verndandi þátta teljast þessir
þættir skipti minna máli en aðrir þekktir þættir, svo sem uppeldisaðferð foreldra, sem tengjast
hættunni á frávikshegðun með beinni hætti.
Meginreglur við mat á áhættu- og verndarþáttunum 19.
Skilgreining á hverjum einstökum áhættu- og verndandi þætti er efst á hverri matssíðu
matsbókarinnar. Skilgreiningunni fylgnir listi þá hegðun sem þátturinn, eins og hann er
skilgreindur, lýsir sér í. Merkt er við þá hegðun sem var til staðar (var merkjanleg) á því
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tímabili sem matsmaðurinn ákvað að matið skyldi beinast að (1-36 mánuðir), óháð því hversu
sjaldan eða oft hegðunin kom fyrir á tímabilinu. Ef hegðunin kom fyrir á umræddu tímabili
ætti að merkja þá hegðun. Við matið eru notaðar allar fyrirliggjandi upplýsingar um hegðun
barns og hvernig barni/fjölskyldu gengur á umræddu tímabili. Ef einhver ákveðin hegðun
innan tiltekins áhættuþáttar, kom fyrir á umræddu tímabili er metið hversu tíðhegðunin var og
hve miklum vanda hún olli. Þetta er metið fyrir áhættuþættina á eftirfarandi kvarða.
HVERSU ÁBERANDI?
Hversu áberandi mikið eða alvarlegt hefur þetta verið á matstímabilinu?
- Metið samkvæmt meginreglum í ESTER-handbók bls. 38-39 X
Ekki vitað

Upplýsingar
vantar eða eru of
litlar um
hegðunina á
tímabilinu.

0
Ekki til staðar

Hegðunarinnar
var ekki vart á
tímabilinu.

1
Vægt

Kom ekki oft
fyrir eða olli
mjög
takmörkuðum
vanda fyrir
barnið eða
umhverfið.

2
Greinilegt

Kom þó nokkuð
oft fyrir eða olli
að vissu marki
vanda fyrir
barnið eða
umhverfið.

3
Áberandi

Kom oft fyrir
eða olli miklum
vanda fyrir
barnið eða
umhverfið

4
Mjög áberandi

Kom mjög oft
fyrir eða olli
miklum og
alvarlegum
vanda fyrir
barnið eða
umhverfið.

Ef einhver ákveðin hegðun innan tiltekins verndarþáttar, kom fyrir á umræddu tímabili er
metið hve víðtækt, mikið eða áberandi hegðunin var á tímabilinu. Þetta er metið fyrir
verndandi þættina með kvarðanum hér að neðan. Athugið að hér er jákvætt að fá fleiri stig
þvert á það sem gildir fyrir áhættuþættina. Takið einni eftir því að skilgreiningar á
svarmöguleikum eru aðrar en þegar verið var að meta áhættuþættina.

HVERSU ÁBERANDI?
Hversu víðtækt, mikið eða áberandi hefur þetta verið á matstímabilinu?
- Metið samkvæmt meginreglum í ESTER-handbók bls.35-36 –
X
Ekki vitað

Upplýsingar
vantar eða eru of
litlar um
hegðunina á
tímabilinu.

0
Ekki til staðar

Hegðunarinnar
var ekki vart á
tímabilinu.

1
Vægt

Er til staðar en
mjög takmarkað
eða alls ekki
mikið eða
áberandi.

2
Greinilegt

Er til staðar en
er ekki
sérstaklega
víðtækt, mikið
eða áberandi.

3
Áberandi

Er til staðar og
er víðtækt,
mikið eða
áberandi.
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Mjög áberandi

Er til staðar og
er mjög víðtækt,
mikið eða
áberandi.
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Meginregla 1. Metið hvern áhættu- og verndandi þátt sérstaklega, óháð öðrum þáttum.
Sjáðu til þess að mat þitt á tilteknum áhættu- eða verndandi litist ekki af upplýsingum sem þú
hefur um aðra slíka þætti. Til dæmis grunar mann ef til vill að foreldrar barns beiti slökum
uppeldisaðferðum ef maður veit að þeir misnota báðir áfengi. Þetta þarf þó alls ekki að vera
satt. Þess vegna er mikilvægt að allir áhættu- og verndandi þættir séu metnir óháð hver öðrum.
Meginregla 2. Metið áhættu- og verndandi þætti eins nákvæmlega og lýsandi og hægt er.
Þetta snýst um að LÝSA hegðuninni á áhættu- og verndandi sviðunum eins nákvæmlega og
hægt er.
1. Hversu algeng er hegðunin?
2. Hversu miklum vandræðum veldur hún barninu og/eða umhverfinu.
Þegar þú metur hve miklum vanda áhættuþáttur veldur ættirðu til dæmis ekki að taka með í
reikninginn HVERS VEGNA áhættuþátturinn er til staðar að þessu sinni. Til dæmis ef þú telur
að áhættuþáttur sé til staðar af sérstakri ástæðu ættir það ekki að hafa áhrif á matið. Greiningin
á því HVERS VEGNA áhættuþáttur er til staðar er gerð eftir að matinu er lokið.
Meginregla 3. Ef ósamræmi er innan eða milli heimilda skaltu miða matið við mestu
veikleikana eða það sem veldur mestum vanda
Um áhættuþætti: Miðaðu matið við þær upplýsingar sem gefa til kynna hæstu tíðni og/eða
alvarlegustu vandamálin (skráið, undir „glósur“ í hvaða umhverfi tíðnin er hæst eða
erfiðleikarnir mestir). Ef ákveðin hegðun er tíð og veldur miklum vanda samkvæmt einhverri
trúverðugri heimild (t.d. foreldrum) er metið samkvæmt því þó svo að umrædd hegðun sé t.d.
hvorki tíð né valdi vandræðum í skólanum/leikskólanum. Ef ósamræmi er innan sömu heimildar
eða í upplýsingum frá sama heimildarmanni skal miða matið við þær upplýsingar sem gefa til
kynna hæstu tíðnina eða alvarlegasta vandann.
Um verndandi þætti: Í matinu er miðað við þær upplýsingar sem gefa til kynna minnsta vernd
(skráið, undir „glósur“ í hvaða umhverfi verndin er minnst). Ef ákveðin hegðun er mjög
sjaldgæf samkvæmt einhverri trúverðugri heimild (t.d. foreldrum) er metið samkvæmt því
jafnvel þú sú hegðun sé meira áberandi (þ.e. jákvæðari) í öðru umhverfi (t.d. skólanum). Ef
ósamræmi er innan sömu heimildar eða í upplýsingum frá sama heimildarmanni skal matið
miðast við þær upplýsingar sem gefa til kynna minnsta vernd.
Um bæði áhættu- og verndandi þætti: EKKI er gert meðaltalsmat út frá upplýsingum úr
mismunandi heimildum/umhverfi (t.d. skóla og heimili) heldur er metið út frá þeim
upplýsingum sem gefa til kynna hæstu tíðni/ mestan vanda við mat á áhættuþáttum og minnsta
vernd við mat á verndandi þáttum. Meðaltalsmat getur verið misvísandi þar sem það getur sýnt
að mjög alvarleg vandamál barns séu einungis í meðallagi þar sem þau eru bundin við tilteknar
aðstæður t.d. heimilið.
Meginregla 4. Meta skal hve áberandi ákveðin hegðun er, óháð hversu áberandi önnur
hegðun innan sama áhættu- eða verndandi þáttar er.
Hverjum áhættu- og verndandi þætti fylgja lýsingar á 2-4 gerðum hegðunar (innan. Mótþrói,
reiði eða fífldirfska er t.d. nefnd þrenns konar hegðun). Meta skal þessar gerðir hegðunar óháð
hverri annarri.
Áhættuþættir: Metið áhættuna út frá því hvaða hegðun er tíðust/erfiðust (skráið undir „glósur“
hvaða hegðun er tíðust/velur mestum vanda).
Ef t.d. ofbeldisfull frávikshegðun (sem er hluti af áhættuþættinum „Frávikshegðun“) er til staðar
og veldur miklum vandamálum þá er vandinn engu minni þótt annars konar hegðun sem fellur
undir sama áhættuþátt (þ.e. frávikshegðun sem ekki er ofbeldisfull) sé ekki til staðar. Áhættan
er metin út frá því hve tíð erfiðasta hegðunin er eða hver miklum vandamálum hún veldur og
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það dregur EKKI úr áhættunni þótt önnur hegðun innan sama þáttar sé hvorki algeng né valdi
vandamálum.
Verndandi þættir: Verndandi þátt á að meta út frá þeirri hegðun sem sýnir minnsta vernd
(skráið undir „glósur“ hvaða vernd er minnst). Ef t.d. námsárangur er slakur og langt fyrir neðan
meðaltal (á verndandi þættinum „Jákvæð upplifun af skóla og velgengni í námi“) þá verður
hann ekki betri þótt upplifunin af skólanum sé góð (sem er hinn liðurinn á þessum verndandi
þætti). Verndandi þátturinn er sem sé metinn út frá því hve veik minnst áberandi hegðunin er
og telst verndin EKKI meiri þó önnur hegðun á sama sviði sé sterkari.
Meginregla 5. Ef margs konar hegðun, innan sama áhættuþáttar, er tíð og veldur vanda
getur hegðunin samanlagt talist alvarlegri –sem hún telst þó ekki sjálfkrafa.
Ef til dæmis við höfum komist að þeirri niðurstöðu allar gerðir hegðunar innan áhættuþáttarins
„, reiði eða fífldirfska“ séu „Vægar“, en þó til staðar, þarf að athuga hvort vandamálin séu í
heild sinni alvarlegri þ.e. að hvort áhættan sé metin meiri en „Væg“ þar sem vandamálin eru
fleiri en eitt.
Meginregla 6. Þegar krossað er við „Ekki vitað”.
Merkt er við „Ekki vitað“ þegar heimildir eru ónógar um einhverjar þær 2-4 tegundir hegðunar
á tilteknum áhættu- eða verndandi þætti. Einnig er merkt við þetta þegar þær 24 tegundir hegðunar sem eru nefndar eiga ekki við vegna lágs aldurs barnsins. Sumir áhættuog verndandi þættirnir eiga ekki við um leikskólabörn t.d. áfengis- og vímuefnaneysla, upplifun
af skóla og námsárangur. Engir áhættu- eða verndandi þættir eiga við um ungabörn en þeir geta
aftur á móti átt við um foreldra þeirra.
Um mat sem snertir foreldra
 Þeir áhættu- og verndandi þættir hjá fjölskyldunni sem metnir eru í ESTER
snerta foreldra barnsins á mismunandi hátt. Venjulega er hér átt við
kynforeldra. Aðeins er átt við aðra forsjáraðila þegar samband barns og
kynforeldra hefur alveg verið rofið. Þetta geta t.d. verið ættleidd börn eða börn
sem komið hefur verið fyrir á fósturheimili (án sambands við kynforeldra). Í
þessum tilvikum er í mati á áhættu- og verndandi þáttum fjölskyldunnar átt við
þá einstaklinga sem eru forsjáraðilar barnsins eða fara með umsjá þess.

Glósur fyrir hvern áhættu- og verndandi þátt. Hægt er að skrifa niður glósur fyrir hvern
áhættu- og verndandi þátt. Ef vandamál eru til staðar er t.d. hægt að skrá hvaða hegðun er
erfiðust, við hvaða aðstæður/umhverfi hegðunin kemur upp, hve lengi hegðunin hefur varað
og hugmyndir um hugsanlega íhlutun til að ráða bót á vandamálinu.
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Fyrirhugaðar íhlutanir – Stutt skráning/lýsing á fyrirhuguðum íhlutunum
Fyllt er í þessa síðu við hvert mat. Hér er skráð fyrirhuguð inngrip og hvernig þau tengjast
þeim áhættu- og verndandi þáttum sem þau beinast að. Umfang inngripanna er skráð, hvar
þau munu eiga sér stað (heimili, tómstundir, skóli) og hverjir munu koma að þeim. Vísað er í
hvað finna megi ítarlegri gögn um inngripin. Einnig er hægt að skrá skammtímamarkmið og
lokamarkmið (sjá hér að neðan).
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Framkvæmdar íhlutanir – Stutt skráning/lýsing á framkvæmdum íhlutunum.
Fyllt er í þessa síðu við hvert mat. Hér er skráð hvaða inngrip voru veitt og hvaða áhættu og
verndandi þætti var lögð var áhersla á. Umfang inngripanna er skráð, hvar þau áttu sér stað
(heimili, tómstundir, skóli) og hverjir komu að þeim. Skráð er hvort talið er að markmið hafi
náðst eða ekki.
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Greinargerð vegna eftirfylgni – Stutt skráning/lýsing á breytingum og árangri íhlutana.
Fyllt er í þessa síðu í lok fyrsta eftirfylgnimats og við hvert mat þar á eftir. Hér er skráð og
greint hvaða inngrip hafa virkað og hver ekki ásamt því hvaða markmið sem hafa náðst og
hver ekki. Hvar sjást jákvæðar breytingar og hvers vegna? Hvar sjást engar eða neikvæðar
breytingar og af hverju?
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Hvernig er ESTER-mat framkvæmt?
Lykillinn að notkun ESTER er sveigjanleiki. Þeir geta notað ESTER sem fengið hafa ESTER
grunnmenntun og hafa reynslu af barni og fjölskyldu þess eða geta safnað áreiðanlegum
upplýsingum um hagi þeirra og hegðun á því tímabili sem matið beinist að. Það sem ræður því
hvernig ESTER er notað í hverju tilfelli fyrir sig er það sem telst best fyrir gæði matsins, þ.e.
að matið á áhættu- og verndandi þáttunum verði eins rétt og mögulegt er. Það er ekki flókið að
gera ESTER-mat en það krefst þó mikillar nákvæmni.

Að gera ESTER-mat snýst um:
 Að beita nákvæmum vinnubrögð við að komast að raun um að hve miklu leyti
þættirnir 19 séu til staðar
 Að safna af nákvæmni saman upplýsingum úr ólíkum áttum til að geta fyllt í ESTERmatsbókina
 Að meta alltaf alla 19 áhættu- og verndandi þættina hjá börnum og fjölskyldum þeirra.
Ef allir þættirnir eru ekki teknir með er hætta á að mikilvægir áhættu- og verndandi
þættir verði útundan.

Mjög mikilvægt er að afla upplýsinga um hegðun barnsins í mismunandi umhverfi þar sem
hegðun þess getur verið ólík eftir aðstæðum. Umhverfi barnsins má t.d. skipta niður í (1)
leikskóla/skóla, (2) fjölskyldu, (3) tómstundir. Matið verður almennt betra þegar upplýsinga er
aflað frá eins mörgum heimildum og hægt er.

 ESTER-mat á aldrei að byggja á skoðun eins einstaklings á barninu og fjölskyldu
þess (sjá mynd hér að neðan).
 Þær upplýsingar sem matið byggir á þurfa að koma frá að minnsta kosti tveimur
heimildum/einstaklingum sem hafa reynslu af barninu á því tímabili sem miðað er við.
 Þessir einstaklingar eiga helst að hafa reynslu af barninu í mismunandi umhverfi (t.d.
heimili og skóla). Það geta t.d. verið kennari í skólanum og annað foreldri barnsins.
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Upplýsingar fengnar :
• Úr viðtali við barnið
• Með því að fylgjast með
barninu

Mat á 19 þáttum
ESTER - mats

Upplýsingar fengnar:
• Úr samtali/viðtali við
leikskólakennara- /kennara

- Gert af þér sem fagaðila • Matið á að byggja á eins mörgum heimildum
og eins fjölbreyttu umhverfi og hægt er
• Skráð í ”Upplýsingar um matið” hvaðan og
hvenær upplýsingar fengust
Upplýsingarfrfengnar:
Information
å n:
Akt/journal
málsgögnum
• Úr
Annan/Annat
staðar frá
• Annars

Upplýsingarfrúr:
Information
å n:
screening
• ESTER -skimun

Áformuðav
inngrip
Planering
insatser
Doku í áenteras
i ”Planerade
insatser ”
Skráð í “áformuð
inngrip”

Mynd 1. Dæmi um heimildir sem nota má við gerð ESTER-mats. ATH! Ekki þarf að nota
allar þessar heimildir. Finnið aðferð til að safna upplýsingum frá a.m.k. tveimur
einstaklingum (t.d. foreldrum og kennurum eða foreldrum og barninu) sem gengur upp
á ykkar stofnun/vinnustað.

Nokkur dæmi um hvernig hægt er að nota ESTER-mat:
 Fagmenn með grunnþjálfun í ESTER geta, einir eða í samstarfi, gert ESTER mat..
Hann/þeir safna saman upplýsingum t.d. með samtölum við foreldra og barnið (sé það
nógu gamalt). Einnig er t.d. tekið viðtal við leikskólakennara/kennara og tekið tillit til
málsgagna séu þau til. (Til þess að ná góðum tökum á ESTER-mati finnst sumum
gagnlegt að vinna sitt fyrsta mat í samstarfi við einhvern annan með ESTER-þjálfun.
 Sami notandi þarf ekki að vinna alla hluta/þætti matsins sér í lagi ef margir koma að
máli barnsins. Deila má ábyrgðinni á mati mismunandi þátta milli notenda.
Ef aðeins er hægt að meta áhættu- og verndandi þætti hjá barninu, t.d. af kennara í
skólanum, má gera það þó ekki sé hægt að meta áhættu- og verndandi þætti hjá
foreldrunum. Aldrei ætti þó gera mat á ákveðnum áhættu- eða verndandi þáttum ef
engar upplýsingar liggja fyrir um þá tilteknu hegðun sem meta á. Þetta getur átt við
einn eða fleiri þættir í sama mati. Hafa ætti það sem markmið að gera allt matið
þ.e. að meta alla 19 áhættu- og verndandi þættina.
 Hægt er að gera ESTER-mat á marga vegu. Mikilvægast er að allir áhættu- og
verndandi þættirnir 19 séu metnir á eins nákvæman og réttan hátt og kostur er.
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Tengiliðir vegna ESTER-mats
Gott er að útnefna einn eða fleiri tengiliði vegna hvers máls (þ.e. barns og foreldra) sem bera
ábyrgð á matinu á þeim skjólstæðingi. Hlutverk tengiliðar er að sjá til þess að matið sé gert og
að það verði eins gott og kostur er. Tengiliðnum getur einnig verið falið að bera ábyrgð á
reglulegum samskiptum við foreldrana bæði með því að hafa sjálfur samband við þá og verið
sá sem þeir geta leitað til.
Hlutverk foreldra í mati og inngripum
Foreldrar gegn mikilvægu hlutverki í þroska barnsins. Nauðsynlegt er að vinna með
foreldrunum bæði við gerð matsins og þegar inngrip eru veitt til þess að hægt sé að ná fram
breytingum hjá barninu. Annars vegar búa foreldrarnir yfir einstökum upplýsingum um barnið
og samskipti foreldra og barns og hins vegar sýna rannsóknir að íhlutanir verða skilvirkari ef
foreldrarnir taka þátt í þeim (Drieschner o.fl., 2004; Miller & Prinz, 2003; Nock & Photos,
2006). Af þessum ástæðum er mjög mikilvægt að foreldrarnir taki þátt í bæði mati og íhlutunum
sé þess kostur. Þótt íhlutanir séu t.d. einskorðuð við skólaumhverfið þá er mikilvægt að
foreldrarnir séu vel upplýstir og skilji tilgang, innihald og markmið íhlutananna. Meiri líkur eru
á góðum áhrifum á hegðun og aðlögun barnsins ef þetta er gert þar sem foreldrarnir geta þá
hjálpað til við íhlutunina. Það er því mjög mikilvægt að geta unnið með eða vera í góðum
tengslum við að minnsta kosti annað foreldri barnsins (Meisels & Atkins-Burnett, 2000). Til að
skapa gott samstarf er mjög mikilvægt að gagnkvæmt traust og virðing ríki (Turnbull &
Turnbull, 1996), að brugðist sé við vangaveltum, spurningum og fyrirspurnum foreldra og þeim
sýndur skilningur, að matsmaðurinn sé opinn fyrir sjónarmiði og túlkun foreldranna og að
hreinskilni og heiðarleiki sé í samskiptunum. Einnig er mikilvægt að sýna skilning á styrk
foreldranna, vandamálum, áskorunum og aðferðum þeirra við lausn vandamála (Meisels &
Atkins-Burnett, 2000). Sjá nánar um samskiptin við foreldra í kaflanum “Siðfræði og
samskipti.”

Góðar reglur um huglægi og nákvæmni við mat
Til að hægt sé að gera gott mat, þ.e. mat sem trúverðugt og haldgott, er mjög mikilvægt að höfð séu í
huga og unnið sé eftir ákveðnum grundvallarreglum. Ef lélegum upplýsingum er safnað verður (“rusl
inn”) þá verður niðurstaðan léleg (“rusl út”). Fylgja verður vissum reglum um huglægi og nákvæmni.
Nokkrar þeirra eru listaðar hér á eftir (sjá einnig Edvardsson, 2003):
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•

•

•

•
•

•

•

•

Skýrleiki. Tilgangur matsins og þær spurningar sem því er ætlað að svara þurfa að vera skýrar.
o Í ESTER-mati er megintilgangurinn að meta hvort vissir, vel skilgreindir og
gagnreyndir áhættu- og verndandi þættir frávikshegðunar hafi verið merkjanlega til
staðar á því tímabili sem matið beinist að.
Miðið athuganir og mat við tilgang matsins. Það sem ekki tengist þeim spurningum sem matinu
er ætlað að svara ætti á hvorki að kanna né hafa með í matinu. Einungis er stuðst við þær
athuganir sem koma þessum spurningunum við.
o Í ESTER-mati er lögð áhersla á að skrá upplýsingar um vissa, vel skilgreinda og
gagnreynda áhættu- og verndandi þætti. Hægt er að skrá aðrar upplýsingar en þær eru
ekki hluti af þeirri mynd af samspili áhættu- og verndandi þátta sem fæst með matinu.
Skráning fyrirhugaðra inngripa og þeirra inngripa sem þegar hefur verið beitt er hluti
ESTER-mati.
Skráið af nákvæmni. Til að upplýsingarnar komi að gagni verða þær að vera nákvæmar og hafa
tilvísun í tiltekna hegðun/atburði/aðstæður. Óljósar upplýsingar eru tilgangslausar. Fullyrðingin
“NN er ofbeldisfullur” segir ekkert um NN en kannski eitthvað um heimildarmanninn. Lýsing
á nokkrum ákveðnum atvikum þar sem hegðun og atburðarás er lýst (og e.t.v. umhverfi og því
sem gerðist áður) getur skýrt hvað um hvað málið snýst (t.d. „NN sló skólafélaga sinn í
frímínútunum. NN segir að sá sem hann sló hafi strítt sér.”) Mikilvægt getur verið að skoða
frásögn NN sjálfs og e.t.v. einnig frásagnir annarra.
o ESTER-mat mælir eins og hægt er áhættu- og verndandi þætti út frá ákveðinni hegðun
frekar en eiginleika sem getur verið erfiðara að mæla á öruggan hátt. Hægt er að skrá
samhengið í “Glósur” sem fylgja hverjum áhættu- og verndandi þætti.
Athugið samhengið. Oft þarf að taka tillit til og gera grein fyrir samhengi hegðunar við athugun.
o Hægt er að skrá þýðingu samhengis í “Glósur” sem fylgja hverjum þætti í matsbókinni.
Skráning og gert grein fyrir heimildum. Gera á grein fyrir heimildum (einstaklingum,
málsgögnum o.s.frv.) það ítarlega að hægt sé að nálgast málsgögn eða hafa samband við
viðkomandi heimildarmann. Upplýsingar án heimilda sem hægt er að sannreyna eru einskis
virði. Það á að skrá og vera hægt að gera grein fyrir því á hvaða upplýsingum matið byggir og
hvaðan þær koma. Hægt þarf að vera að gefa opinberlega upp á hverju matið byggir.
Heimildarmenn eiga að geta fengið staðfestingu á því að rétt sé haft eftir þeim.
o Í ESTER-mati er þetta gert á skipulegan hátt í hlutanum “Upplýsingar um matið”.
Gangið reglulega úr skugga um trúverðugleika mats. Þó upplýsingar séu oft óáreiðanlegar má
bæta úr því með reglulegu eftirliti. Tveir einstaklingar geta t.d. fylgst óháð með sömu atburðarás
eða sama einstaklingi og gefið upplýsingar um það hvor fyrir sig án þess að hafa áhrif hvor á
annan.
o Óháðir matsmenn ættu að hafa reglubundið eftirlit hversu góður áreiðanleika er milli
matsmanna í ESTER-matinu. Hár áreiðanleiki milli matsmanna þýðir að tveir
mismunandi matsmenn komast að sömu niðurstöðu við mat á sama skjólstæðingi.
Greina á frá óvissu. Ef matsmaður óviss um áreiðanleika upplýsinga eða matið þá á að greina
frá því á viðeigandi hátt. Ef óvissan er talin of mikil á matið ekki að fara fram.
o Í ESTER er hægt að krossa við þegar maður telur að ekki sé hægt að gera matið vegna
þess að upplýsingar vanti eða þær séu of óáreiðanlegar.
Einstaklingar sem eru metnir eiga að fá tækifæri til að svara. Einstaklingar sem verið er að meta
eiga að fá færi á því að svara kerfisbundið því sem aðrir hafa haldið fram, áður en endanlegt mat
er gert. Sé rökstuddur grunur fyrir því að upplýsingar séu rangar ber að hafna þeim. Ekki þarf
að sanna að upplýsingar séu rangar til að þeim sé hafnað. Við eftirlit er stundum er hægt að sýna
fram á að upplýsingar eru rangar og þá á að leiðrétta þær. Mikilvægt er að upplýsingar um fólk
séu réttar eða að trúverðugleiki þeirra hafi verið studdur með viðunandi hætti. Fara skal yfir
niðurstöður matsins með skýrum og skiljanlegum hætti og með barninu sjálfu hafi það aldur og
þroska til. Mögulegt á að vera að gera athugasemdir við matið.
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Almennt ætti að hafa eftirfarandi í huga þegar mat er gert og niðurstöður dregnar út frá þeim
áhættu- og verndandi þáttum sem fram koma:








Forðist að hafa áhrif á heimildarmenn. Ekki má hafa áhrif á heimildarmenn t.d. með
leiðandi fullyrðingum eða spurningum í viðtölum. Orðróm á ekki taka sem sannleika.
Heimildarmenn greina sjálfir frá (t.d. skriflega, skimunarlista) reynslu sinni en ekki í
gegnum aðra. Skrá á hvenær og hvar samtöl/atvik áttu sér stað.
Forðist túlkanir. Þegar gerð er grein fyrir athugunum á að forðast túlkanir, þ.e. gerð
er grein fyrir því sem sást og heyrðist. Hugleiðingar um merkingu þess sem tekið var
eftir og hvernig má túlka það, á sér stað í öðru samhengi. Ekki má heldur blanda
alhæfingum, viðhorfum eða hugleiðingum saman við athuganir (sem eiga að vera
öruggari en túlkanir). Matsmenn ættu að forðast að nota huglæg orð eins og “finnast,
halda, skynja, upplifa, virðast”. Hægt er að finnast eða upplifa hvað sem er.
Verið vakandi fyrir misvísandi upplýsingum. Upplýsingar geta verið rangar eða
misvísandi af mörgum ástæðum. Algengt er að fólk misskilji (sjái/heyri) eða
mistúlki. Atburðaminni (þ.e. minningar um atburði þ.m.t. samtöl) getur oft verið
bjagað þar sem vantað getur mikilvæga hluta í minninguna, hún getur virkið frá
raunverulegri atburðarás eða falið í sér viðbætur sem ekki áttu sér stað. Svo kölluð
væntingaráhrif geta einnig komið fram, þ.e. þegar matsmaður hefur áhrif á viðfangið
eða verður sjálfur fyrir áhrifum af fyrirframskoðun sinni á viðfangsefninu. Meinlokur
og ranghugmyndir koma einnig fyrir hjá bæði heimildarmönnum og matsmönnum.
Margs konar hugsanaskekkjur, t.d. yfirsjónir, einhliða þörf á staðfestingu, oftrú á
eigin minni eða dómgreind og vanhugsað mat, geta komið fyrir.
Góður grundvöllur mats og greininga. Greiningu, túlkun og mat verður að byggja á
hlutlægum gögnum og taka verður tillit annarra möguleika. Hvern valkost verður að
rökstyðja, með og á móti, en ekki einhliða.
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Siðfræði og samskipti
Við mat og skráningu í ESTER eru meðhöndlaðar viðkvæmar upplýsingar um barn og
fjölskyldu þess. Þær siðfræðilegu og lagalegu reglur sem gilda hjá viðkomandi stofnunum gilda
að sjálfsögðu einnig við notkun ESTER. Mikilvægt er að matið sé gert með samþykki
foreldra/forsjáraðila, þeir séu látnir vita hvað matið felur í sér og að markmið þess sé að hægt
verði að aðstoða barnið og fjölskylduna betur. Að sjálfsögðu er mikilvægt að láta foreldrana og
barnið (ef það er nógu gamalt) vita um niðurstöður matsins eins og við á um alla
greiningarvinnu.













Fyrstu samskipti við foreldrana um vandamál barns eiga að vera á jákvæðum nótum
og taka fram að bera þurfi kennsl á það sem má styrkja hjá barninu til að leysa það
sem talið er vandamál.
Hreinskilni, heiðarleika og skilning ætti að hafa að leiðarljósi.
Notið gjarnan verndandi þætti matsins sem jákvæðan kraft í samskiptum við foreldra.
Hvernig er hægt að vinna saman að því að ná fram jákvæðum breytingum hjá barninu?
Bæði mat og inngrip ætti, eins og mögulegt er, að vinna í samstarfi við foreldra.
Útskýra þarf fyrir foreldrunum með skýrum hætti hver tilgangur matsins er og leggja
ber áherslu á að það sé gert í því skyni að hægt verði að aðstoða og styðja barnið og
fjölskylduna sem allra best. Sumir foreldrar geta verið mjög órólegir eða hræddir
vegna matsins, þeir geta t.d. óttast að barnið verði tekið af þeim.
Foreldrarnir verða að bera traust til þeirra inngripa sem beitt er og því fólki sem sér
um þau. Sem fagmaður vill maður að foreldrarnir vilji þiggja aðstoð og vinni með en
ekki á móti inngripunum. Þess vegna er mjög mikilvægt hvernig rætt er við
foreldra/forsjárhafa og aðra um áhættu- og verndandi þætti barnsins.
Foreldrarnir gegna mikilvægu hlutverki bæði við fyrsta mat og íhlutun en ekki síst við
eftirfylgjandi mat. Nota má ESTER-mat sem umræðugrundvöll og sem aðferð við að
skipuleggja samtöl við foreldra um styrkleika (verndandi þætti) og veikleika
(áhættuþætti) barnsins og fjölskyldunnar. Eftirfylgjandi mat getur verið góð og
skipulögð aðferð við að hafa reglubundin samskipti við foreldrana um barnið.
Ef ætlunin er að margir hjá einni eða fleiri stofnunum vinni saman að ESTER-mati
þarf að upplýsa barnið og foreldrana um það. Til að samstarfið gagnist barninu og
fjölskyldunni sem best verða þeir sem vinna saman að geta skipst á upplýsingum um
barnið til að þeir geti fengið viðeigandi stuðning og ráð frá hver öðrum.
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Unnið kerfisbundið
Þegar unnið er að mati og inngripum er líklega gagnlegt að til staðar sé almenn vinnuáætlun
sem allir þeir sem koma að málinu og nota ESTER fylgja. Í vinnuáætluninni er tekið fram
hvað þurfi að gera, í hvaða röð og hvernig hægt sé að skrásetja það jafnóðum, sjá Mynd 2 hér
að neðan. Lagt er til að einn eða fleiri tengiliðir séu útnefndir fyrir hvert mál sem síðan bera
ábyrgð á ESTER-mati á viðeigandi barni og fjölskyldu þess og geta sé til þess að
vinnuáætluninni sé fylgt. Mælt er með því að vinnuhópurinn komi sér formlega saman um að
fyrirfram ákveðinni vinnuáætlun sé fylgt.

Mynd 2. Tillaga að vinnuáætlun samkvæmt ESTER.
Með því að fylgja svona vinnuáætlun verður og vinnan við bæði mat og inngrip bæði
skipulögð og kerfisbundin. Allt ferlið er skipulagt, frá fyrstu samskiptunum við
barnið/fjölskylduna til þeirra síðustu þegar vonandi er hægt að slá því föstu lokamarkmiðum
inngripanna hafi verið náð. Hér skýrist til dæmis að gott er setja skýr markmið sem svo er
hægt að meta/mæla í síendurteknu ESTER-mati.
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Vefviðmót ESTER
ESTER er með vefviðmóti sem farið er inn á í gegnum netið. Það er búið samsvarandi öryggi
og bankar nota. Til dæmis eru allar upplýsingar sem sendar eru úr tölvu notanda í netþjóninn
sem hýsir vefviðmótið dulkóðaðar þannig að enginn óviðkomandi getur lesið þær. Upplýsingar
um skjólstæðinga sem notandi færir inn í vefviðmótið getur aðeins notandinn sjálfur, og þeir
sem hann veitir aðgang, komist inn í. Vefviðmót ESTER fylgir viðmiðunum Persónuverndar
um tölvukerfi.
ESTER-vefviðmótið virkar best og hraðast með nýjustu vefvöfrum. Við mælum með Mozilla
Firefox (eins ný útgáfa og kostur er) eða Internet Explorer (eins ný útgáfa og kostur er).

Innskráning
Farið er inn í vefviðmótið í gegnum www.ester-bedomning.se. Notendanafnið er netfangið. Sjá
mynd af innskráningarsíðunni hér að neðan. Þegar búið er að slá inn rétt notandanafn og lykilorð
er einsdagslykilorð (lykilorð fyrir daginn) sent með tölvupósti á netfangið innan fáeinna
mínútna. Tölvupósturinn er frá ester@ester-bedomning.se. Einsdagslykilorðið er slegið inn á
sinn stað. Það gildir allan daginn til miðnættis. Ef notandinn skráir sig inn aftur sama dag er
hægt að taka burt krossinn úr ”Senda einsdagslykilorð” og nota það lykilorð sem sent var fyrr
um daginn. Þannig losnar maður við að fá nýjan tölvupóst með einsdagslykilorði.

Notandanafn skráð hér

Lykilorð slegið inn hér

Alltaf á að skrá sig úr vefviðmótinu þegar það er ekki í notkun. Ef það hefur verið ónotað í
lengri tíma er ekki hægt að halda áfram. Villumelding er send. Þá á að slökkva á vafranum og
opna hann aftur og byrja upp á nýtt með því að skrá sig inn.
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Hjálparbúnaður
Á hverri síðu ESTER-matsins er hjálparbúnaður. Nýir notendur ættu að hafa það fyrir sið að
smella á “Hjálp”. Í textanum er þá hægt að lesa hvernig og hvað hægt er að gera á viðkomandi
síðu.

Hjálparbúnaður á hverri síðu. Nýir
notendur ættu að hafa fyrir sið að
lesa upplýsingarnar á hverri síðu.
Þannig lærist á viðmótið á einfaldan
hátt.

Búa til nýjan skjólstæðing eða leita að og halda áfram með skjólstæðing
Þegar byrjað er með nýjan skjólstæðing er smellt á “Búa til nýjan skjólstæðing”. Ef halda á
áfram með einhvern sem þegar hefur verið búinn til, er leitað að honum í leitarvélinni. Smellið
á “Leita” til að hefja leitina. Sá sem leitað er að er skráður á einhvern listanna Skjólstæðingar
mínir (þ.e. þeir sem viðkomandi notandi hefur skráð í ESTER), Skjólstæðingar sem ég get breytt
(þ.e. skjólstæðingar sem annar notandi hefur veitt þér aðgang að og þú getur breytt) eða
Skjólstæðingar sem ég get skoðað (þ.e. skjólstæðingar sem annar notandi hefur veitt þér aðgang
að og þú getur lesið/skoðað en ekki breytt). Til að fá upplýsingar um skjólstæðinginn er smellt
á nafn hans. Ef smellt er á “Leita” án þess að skrá neitt í leitarvélina koma upp allir aðgengilegir
skjólstæðingar.

Búa til nýjan
skjólstæðing
Leita að skjólstæðingi
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Hvernig á að skrá/færa inn mat í vefviðmótið?
Þegar nýr skjólstæðingur er búinn til (með því að smella á “Búa til nýjan skjólstæðing”, sjá
mynd hér á undan) fær hann upphafssíðu. Frá þeirri síðu (sjá mynd að neðan) er t.d. hægt að
skrá nýtt mat (þ.m.t. upplýsingar um matið). Allt sem skráð er í matsbókina skal skrá í
vefviðmótið.

Skjólstæðingur gerður aðgengilegur öðrum notanda
Notandi getur látið annan fagmann (verður að vera ESTER-notandi) lesa og breyta gögnum
um skjólstæðing sinn. Það er gert með aðgerðinni “Málastjórar” (sjá nánar undir “Hjálp” á
síðunni “Málastjórar”).
Skjólstæðingur fluttur á annan notanda
Hægt er að flytja skjólstæðing alveg yfir á annan notanda. Það er gert með aðgerðinni “Flytja
skjólstæðing” (sjá nánar undir “Hjálp” á síðunni “Flytja skjólstæðing”.).
Skjólstæðingi eytt
Ef fjarlægja á skjólstæðing er leitað að honum með leitarvélinni og smellt á nafnið. Þá opnast
upphafssíða hans og smellt á “Eyða skjólstæðingi”.
Byrjað á nýju mati
Þegar byrjað er á nýju mati er smellt á “Byrja nýtt mat” (sjá mynd hér að ofan). Þá kemur upp
síða eins og hér að neðan. Smellt er á viðkomandi atriði til að byrja skráningu.
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Hér er smellt á viðkomandi fyrirsögn
og skráðar upplýsingar um matið, mat
á þáttunum 19, framkvæmdar
íhlutanir, fyrirhugaðar íhlutanir og
greinargerð vegna eftirfylgni.

Samantektir/skýrslur á PDF-formi
Hægt er að fá mismunandi samantektir/skýrslur á PDF_formi. Allt sem skráð er í matið má fá
fram sem auðlesið og kynningarhæft PDF-skjal. Forritið Adobe Acrobat verður að vera
uppsett í tölvunni. Hægt er að fá það ókeypis á https://get.adobe.com/reader/

Athugið að til að hægt sé að fá samantekt verður matinu að vera lokið. Það þýðir að setja
verður inn dagsetninguna þegar lokið var við matið (það er gert á síðunni “Upplýsingar um
matið”. Einnig verður að taka fram hve langt tímabil (1-36 mánuðir) matið nær yfir. Ekki er
hægt að fá fram PDF-samantekt fyrr en þetta hefur verið gert.
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Ein þeirra PDF-samantekta sem hægt er að fá fram er tafla yfir áhættu- og verndandi þættina
19 þar sem heildarmat (frá 0=Ekki til staðar til 4=Mjög áberandi) fyrir hvern þátt kemur fram
(sjá dæmi hér að neðan). Segja má að þetta sé heildstæð áhættu- og verndarmynd af
skjólstæðingnum. Á þessari töflu koma einnig fram stig fyrir hvern þáttaflokk og heildartalan
fyrir áhættu annars vegar og vernd hins vegar, þ.e. annars vegar Áhættuþættir hjá barninu,
Áhættuþættir hjá fjölskyldunni og Áhættuþættir samtals, og hins vegar Verndandi þættir hjá
barninu, verndandi þættir hjá fjölskyldunni og Verndandi þættir samtals. Fjöldi þeirra þátta
sem fá X = Ekki vitað er færður sem fjöldi „Ekki vitað“ í töflunni (sjá dæmið hér að neðan).
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Til að gera enn greinilegra hvaða hegðun er til staðar innan hvers áhættu- eða verndandi þáttar
birtist einnig ítarlegur texti um hvaða tilteknu hegðun merkt var við í viðkomandi tilviki. Í
dæminu hér að neðan sést sá hluti samantektarinnar sem fjallar um fyrsta áhættuþáttinn í
matinu. Að sjálfsögðu er einnig hægt að fá fram samantekt um áformuð og framkvæmd
inngrip sem og upplýsingar um matið.

Þegar sami skjólstæðingur hefur farið mörgum sinnum í gegnum mat er einnig hægt að fá
fram samantekt á áhættu- og verndandi þáttum yfir lengri tíma (eftirfylgni). Þá fæst fram
línurit yfir hvern einstakan þátt sem sýnir þróunina yfir lengri tíma. Í dæminu hér að neðan
sést áhættuþátturinn “Mótþrói, reiði eða fífldirfska”, sem metinn var fjórum sinnum. Á Xásnum er sýnt hvenær viðkomandi mati var lokið.
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Einnig er hægt að fá fram súlurit sem sýnir heildarstig áhættu- og verndandi þátta yfir lengri
tíma. Annars vegar eru tekin saman stig fyrir Áhættuþættir hjá barninu og hins vegar
Áhættuþættir hjá fjölskyldunni og svo Áhættuþættir samtals, þ.e. samtala beggja.
Samsvarandi er gert við verndandi þættina. Dæmið er að neðan er um skjólstæðing sem fór
þrisvar í gegnum mat.
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Hvernig á að greina myndina eftir ESTER mat?
Niðurstaða hvers ESTER-mats er samantekt á áhættu- og verndandi þáttum. Samantektin
gefur mynd af áhættu- og verndandi þáttum viðkomandi barns. Mikilvægt er hafa í huga að
það eru ekki aðeins einstakir þættir sem skipta máli heldur verður einnig að taka tillit til þess
hvernig samsetning þeirra er.
Skoða á áhættu- og verndandi myndina heildstætt því að:
 hún sýnir hvaða áhættuþættir eru tíðir eða valda vandamálum (á umræddu tímabili) og líklega
þarf að draga úr með íhlutunum
 hún sýnir hvaða verndandi þættir eru veikir eða ekki til staðar (á umræddu tímabili) og líklega
að styrkja með íhlutunum
 hún sýnir samspil eða samsetningu áhættu og verndar í viðkomandi tilviki
 það er þessi áhættu- og verndandi mynd (þ.e. áhætta sem er til staðar og vernd sem ekki er til
staðar) sem er mikilvægust við val á íhlutun. Fjöldi áhættu- eða verndandi stiga sem einnig
koma fram á myndinni skipta minna máli!

Rannsóknir hafa sýnt fram á að íhlutanir, sem ganga út frá reglunum um áhættu, þarfir og
næmi, eru almennt skilverkari en þær sem ekki ganga út frá þeim (sjá t.d. Andershed,
Andershed, & Söderholm-Carpelan, 2010). Þess vegna er best að nota þessar þrjár meginreglur við greiningu á þeim áhættu- og verndandi þáttum sem koma fram í ESTER-mati.
Áhættureglan
Þessi regla segir að umfang íhlutunar skuli taka mið af því á hvaða stigi áhættan á
frávikshegðun er. Öflug, umfangsmikil íhlutun hjá börnum í mikilli hættu á að þróa með sér
frávikshegðun er skilvirkari en þegar þeim er beitt hjá börnum sem eru í lítilli hættu. Börn í
minni hættu þurfa alla jafna ekki eins öfluga og umfangsmikla íhlutun. Mikilvægt er að gera
áhættumat til að hægt sé að fylgja þessari reglu. Það sem stendur hér fyrir neðan má nota sem
stuðning við áhættumat út frá mynd af áhættu- og verndandi þáttum barnsins:










Almennt gildir að því fleiri áhættuþættir eru til staðar þeim mun meiri er hættan á varanlegri
frávikshegðun hjá barninu í framtíðinni.
Mjög mikilvægt er einnig að taka eftir ákveðnum samsetningum áhættuþátta. Þegar áhætta er
til staðar á fleiri en einu sviði (t.d. hjá barninu sjálfu og hjá foreldrunum) er hættan á
frávikshegðun oftast meiri en ef hún er aðeins til staðar á einu sviði (t.d. aðeins hjá barninu).
Sambland af tíðri frávikshegðun sem veldur vandamálum og erfiðleikar tengdir ofvirkni –
hvatvísi - einbeitingu (þ.e. ADHD-einkenni) felur í sér mjög mikla hættu á langvarandi
frávikshegðun.
Einnig má benda á að einn áhættuþáttur (t.d. ofvirkni, hvatvísi eða einbeitingarerfiðleikar)
getur verið áhættuþáttur annarra áhættuþátta (t.d. slaks námsárangurs) frávikshegðunar. Þetta
þýðir að við íhlutun verður maður að vera viðbúinn að vinna að því að koma í veg fyrir að
einn áhættuþáttur leiði til annars. Þetta er sérstaklega mikilvægt þar sem þumalputtareglan
segir að því fleiri sem áhættuþættirnir eru, þeim mun meiri hætta er á (áframhaldandi)
frávikshegðun.
Líkast til eru einnig til mál þar sem einn eða mjög fáir áhættuþættir eru til staðar en sá/þeir eru
svo tíðir eða valda svo miklum vandamálum að barnið ætti að fá forgang varðandi íhlutun. Það
getur því verið svo að einn áhættuþáttur sé ástæða íhlutunnar.
Auk þess á að taka tillit til alvarleika einstakra áhættuþátta og hve miklum vandamálum þeir
valda við mat á því hvort íhlutanir séu nauðsynlegar eða ekki. Í ESTER er vandamálastig
hvers –áhættuþáttar metið á skala frá “Ekki til staðar” til “Mjög áberandi”. Við íhlutun á að
leggja meiri áherslu á þá þætti valda meiri vanda en þá sem valda vægari vanda.
Eru til staðar verndandi þættir sem geta unnið gegn áhættuþáttunum og sem ættu að hafa áhrif
á áhættumatið?
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Hægt er að stigskipa áhættu til dæmis með eftirfarandi hætti: 1) Engin eða lítil áhætta, 2) Aukin
áhætta, 3) Mikil áhætta, 4) Mjög mikil áhætta. Hér er mikilvægast að áhættumatið sé vel
rökstutt. Ef niðurstaða matsins er t.d. Ef „Mikil hætta“ þá er mikilvægt að geta rökstutt það.
Þær viðmiðanir sem nefndar eru hér að ofan um áhættumat má nota sem grundvöll þess háttar
röksemda.
Þarfareglan
Þessi regla segir að þegar íhlutanir séu skilvirkari þegar þær beinast að viðeigandi,
breytanlegum áhættu- og verndandi þáttum (þarfir) sem tengjast frávikshegðun barnsins
ESTER er gagnlegt þar sem það dregur fram, gagnreynda áhættu- og verndandi þætti sem
skipta máli en samkvæmt þarfareglunni skiptir eining máli að greina í hverju tilfelli fyrir sig
hvaða áhættu- og verndandi þættir sem til staðar eru raunverulega valda/viðhalda
(áhættuþættir) eða vinna gegn (verndandi þættir) frávikshegðun barns. Líklega er mikilvægast
að reyna að hafa áhrif á þessa þætti með íhlutunum.
Reglan um móttækileika fyrir meðferð
Þessi regla snýst um að skapa sem bestar forsendur fyrir barnið/fjölskyldu til að bregðast við
íhlutunum. Er eitthvað hjá barninu/fjölskyldunni sem verður að taka tillit til svo sem
námserfiðleikar eða eitthvað annað? Hvað vilja þau? Að tillit sé tekið til sérstakra þarfa og
óska barnsins/fjölskyldunnar getur skipt sköpum um hvort íhlutun takist en þarfirnar og
óskirnar geta falið í sér bæði hindranir og möguleika við íhlutun.

Mat og íhlutun
Notkun á ESTER fylgir engin skuldbinding um að beita ákveðnum íhlutunum eða áætlunum.
Það er ekki markmið handbókarinnar að leggja til ákveðnar íhlutanir eða áætlanir. Hins vegar
er við hæfi að lýsa skilvirkum íhlutunum almennt. Vísbendingar eru um að íhlutanir sem
beinast að gagnreyndum áhættu- og verndandi þáttum séu skilvirkari en íhlutanir sem ekki
einskorðast við þá (Lilienfeld, 2007; Farrington & Welsh, 2005). Þessari þekkingu er beint í
þegar notuð eru svonefnd áhættumiðuð inngrip, þar sem borin hafa verið kennsl á
mikilvægustu gagnreyndu áhættu- og verndandi þættina og inngrip sniðin að þeim. Þetta
skiptir máli við mat, því til að vita hvaða þættir skipta mestu máli fyrir viðkomandi barn í
umhverfi þess þarf að meta bæði áhættu- og verndandi þætti. Rannsóknir sýna að börn með
áhættuþætti bæði á einstaklings- og fjölskyldusviðinu eru almennt líklegri til að þróa með sér
alvarlega viðvarandi frávikshegðun en börn með áhættuþætti aðeins á öðru sviðinu. Þess
vegna verður matið að taka til bæði barnsins og foreldranna. Einnig er vitað að þegar margir
áhættuþættir eru samtímis til staðar hjá barni eða í umhverfi þess er töluverð hætta á
langvarandi frávikshegðun. Í matinu verður þess vegna að taka tillit til fjölda áhættuþátta og
samspils þeirra. Hvað varðar verndandi þætti er mat mikilvægt til þess að bera megi kennsl á
þau svið hjá barninu eða fjölskyldunni sem styrkja ætti með inngripum.
Út frá niðurstöðum matsins má skipuleggja inngrip sem beinast að sérstakri áhættu- og
verndarmynd barnsins. Íhlutanir sem beinast gegn áhættuþáttum eiga að hafa að markmiði að:
(1) draga úr styrk og tíðni þeirra eiginleika eða hegðunar sem áhættuþátturinn felur í sér.
Eiginleikarnir eða hegðunin ættu ekki valda barninu eða öðrum vanda; (2) vinna gegn því að
áhættuþátturinn valdi því að aðrir áhættuþættir þróist; og (3) að vinna gegn því að
áhættuþátturinn leiði til þróunar frávikshegðunar, sem svo er áhættuþáttur áframhaldandi
frávikshegðunar. Íhlutanir ættu að beinast að því að hafa áhrif á þá þætti sem rannsóknir hafa
sýnt að séu áhættu- og verndandi þættir frávikshegðunar. Þær ættu einnig að beinast beint
gegn frávikshegðuninni ef hún er þegar til staðar. Tilgangur íhlutana sem beinast að verndandi
þáttum ætti að vera að: (1) styrkja þá eiginleika eða hegðun sem verndarþátturinn felur í sér
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bæði hvað snertir styrk og tíðni; og (2) viðhalda og styðja við þá verndandi þætti sem eru
þegar til staðar og eru áberandi.
Rannsóknir hafa sýnt að það sem einkennir skilvirk meðferðarinngrip (sjá Frick, 2001, 2004;
Greenberg o.fl., 2001) er að:
 Íhlutanir sem eru gagnreyndar, samræmdar, byggja á handbók og er beitt yfir lengri
tíma hafa jákvæð áhrif sem haldast til lengri tíma litið.
 Grípa á til fyrirbyggjandi íhlutana, ef hægt er, á leikskólaaldri eða snemma á
skólagöngunni.
 Íhlutanir ætti að laga að sérþörfum barns og samspili gagnreyndra áhættu- og
verndarþátta og beinast að mörgum, fremur en einstökum, einstaklingsbundnum eða
umhverfistengdum þáttum.
 Beita ætti íhlutunum í fleira en einu umhverfi á samræmdan hátt (sjá Frick, 2001,
2004; Greenberg o.fl., 2001).
Út frá nýlegri samantekt á rannsóknum á því hvaða íhlutanir eru skilvirkar fyrir unga
afbrotamenn (12-18 ára) er vitað að þær íhlutanir, sem byggja á þeirri grunnhugmynd að í
meðferð sé unnið að því að breyta hegðun og þankagangi, eru skilvirkari heldur en viðurlög eða
annars konar inngrip t.d. eftirlit eða inngrip sem er ætlað að hræða. Hugræn atferlismeðferð og
fjölskyldumeðferð eru þær gerðir meðferðar sem virka best til þess að draga úr líkum á
frávikshegðun eða ítrekun brota (Andershed, Andershed, & Söderholm-Carpelan, 2010).
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