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Úrdráttur  
 
Í eftirfarandi ritgerð til B.A. – gráðu við KHÍ verður fjallað um mikilvægi stuðnings 

við nemendur með ADHD í grunnskólum. Komið er inná hvað ADHD er í fræðilegu 

samhengi, sagt frá greiningu og helstu greiningarviðmiðum. ADHD ísjakinn útskýrður 

til að fá dýpri skilning á fylgiröskunum og sýnt  samanburðarlíkan sem hefur með 

athyglisbrest að gera og sýnir virka  og vanvirka stjórnun heilans. Fjallað er um 

skólagöngu nemenda með ADHD og þá erfiðleika sem þeir eiga við að stríða. Komið 

er inn á menntun og sérstöðu þroskaþjálfa og hugmyndir ADHD þjálfans kynntar. 

Rannsóknarspurningunni, „hvernig allir geti verið með” er svarað og ýmsum 

hugmyndum varpað fram og þær skoðaðar og rökstuddar. Inn í þetta fléttast eigin 

reynsla af ADHD og upplifun af skólagöngu. 
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Formáli  
 
Hér er allt í molum, skólavist ekki heimiluð. Enginn nemandi ætti að þurfa að 

upplifa slíkt. Að fá þessi skilaboð frá skólanum brýtur niður sjálfstraust nemandans og 

sjálfsvirðingu. Hér er allt í molum, skólavist ekki heimiluð eru einmitt orðin sem ég 

fékk á einkunnarblaðinu mínu eftir nokkrar tilraunir í framhaldsskóla. Eftir að ég var 

búin að taka við þessum skilaboðum fannst mér ekki vera mikil von um að eitthvað 

myndi rætast úr mér. Hvað átti ég að gera, mig langaði að læra en einhvern veginn 

gekk þetta aldrei upp. Ég lauk grunnskólanum og flaut með í gegnum hann en ekkert 

meira. Einu háu einkunnirnar sem ég fékk voru í verklegum greinum og þær voru 

háar.  Af hverju kláraði ég grunnskólann en komst svo ekkert áfram?  Í dag skil ég og 

veit hvað það var,  sem olli þessu, ég var með athyglisbrest án ofvirkni og hvatvísi, 

sem ekki var búið að greina þá. Athyglisbrest án ofvirkni getur verið erfitt að greina, 

eins og fram kemur hér á eftir. Ef ofvirkni og hvatvísi eru ekki til staðar getur 

nemandinn flotið áfram án mikillar eftirtektar, alltaf svo stilltur og prúður og virðist í 

fljótu bragði taka eftir öllu sem sagt er og ætlast er til. 

 

Ég þakka fyrir í dag að hafa átt stuðningslið á bakvið mig þar sem foreldrar mínir 

voru. Það er erfitt fyrir hvern sem er að vera einn og eiga engan að, þá er stutt  á 

botninn. Það hefur ekki alltaf verið auðvelt að aðstoða mig því með tímanum byggði 

ég upp “front” og átti  erfitt með að taka leiðbeiningum svo sem að klippa krítarkortið 

því að við það réði ég ekkert. Ef veiku punktarnir koma í ljós þá  kemst upp hversu 

hræðilega heimskur og vitlaus maður er, veit ekkert, skilur ekkert og getur ekkert, til 

hvers þá að vera til?  Það er eitt af því sem umfram allt þarf að passa að það komist 

ekki upp um mann. 

 

Fyrir u.þ.b. fimmtán árum var ekki talað mikið um athyglisbrest, þá var talað um 

ofvirku börnin og enginn skildi hvers vegna í ósköpunum var verið að gefa ofvirku 

barni örvandi lyf til þess að örva það ennþá meira. Í dag er sem betur fer skilningur á 

þessu. Ég var stillta og prúða stelpan í bekknum, sem sagði ekkert í tímum, rétti ekki 

upp höndina, því ég tók ekki áhættuna ef að svarið væri vitlaust, þó það væri nú 

reyndar oft rétt. Ég náði ekki grunninum í nýjum fögum eins og tungumálum, það 

varð alltaf erfiðara og erfiðara  
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og á endanum hætti ég að sjá fram á að það gengi upp. Þarna kemur fram aftur og 

aftur hversu mikilvægur grunnurinn er, þó það sé hins vegar aldrei of seint að fá 

greiningu og fara að vinna í málunum. Ef ég hefði fengið greiningu snemma, hefði ég  

kannski ekki lent í þessum djúpu dölum en ég er allavega komin með greiningu í dag 

og fortíðin og öll sú upplifun sem ég fór í gegnum hefur gefið mér mikla og djúpa 

reynslu og það er sú reynsla sem ég vil byggja á  þegar ég kem inn á þann stuðning og 

annað sem ég vil að sé til staðar í dag öllum nemendum til handa.  

 

Er lausnin að vísa fólki úr skóla eða í annan skóla ef illa gengur?  Mitt svar er nei.             

Í   staðinn þarf að taka á því og finna út af hverju þetta gengur ekki upp, það þarf að 

finna aðrar leiðir og lausnir í gegnum skólakerfið,  þannig að allir geti verið með.  
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 Inngangur  

 
 
 
ADHD er ekki sjúkdómur sem læknast bara með  

lyfi eða er tekinn með einfaldri skurðaðgerð, 

heldur er hér um röskun að ræða sem stafar af 

taugalíffræðilegum toga. 

 
 
 
 
 
Eftirfarandi ritgerð til BA gráðu á þroskaþjálfabraut við KHÍ mun fjalla um 

einstaklinga með ADHD og hvernig hægt sé að koma til móts við þarfir þeirra og 

auðvelda þeim að hafa reglu á daglegum athöfnum þ.e. að þeir hafi einbeitingu og 

úthald til að framkvæma þær, sem felur í sér allt frá því að vakna á morgnana til þess 

að sofna á kvöldin. Athafnirnar eru framkvæmdar í mismunandi umhverfi s.s. heimili 

og skóla með mismunandi áherslum og skyldum eftir því sem við á hverju sinni.  

 

Daglegar athafnir reynast flestum auðveldar þar sem hlutirnir ganga sinn vanagang án 

mikillar eftirtektar. En hjá einstaklingi með ADHD geta einföldustu hlutir orðið 

flóknir, eins og að vakna á morgnana og koma sér í skólann. Ef dagurinn byrjar á 

hvolfi er ekki von á góðu.  

 

Í þessari ritgerð ætla ég að kynna þær leiðir og lausnir sem þyrftu að vera færar að 

mínu mati og hvað þarf til að svo megi verða. Rannsóknarspurning mín er því; 

hvernig geta allir verið með? Ég vil trúa því  að allir geti verið með, á eigin forsendum 

með viðeigandi stuðningi í skólastarfinu þannig að nemandinn nái markmiðum sínum. 

Einnig kemur fram í hverju stuðningurinn er fólginn og hvað er til ráða til að 

lífsgæðin verði meiri. 
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Ritgerðinni er skipt niður í fjóra kafla. 

 

Í fyrsta kafla mun ég fjalla um ADHD í fræðilegu samhengi, skilgreiningu, orsök og 

einkenni þess. Einnig útskýri ég ADHD ísjakann, greiningu og greiningarviðmið og 

hvað felst í því að fá greiningu.  

Annar kafli. Þar fjalla ég um skólagöngu einstaklings með ADHD og hvar og hvernig 

helstu erfiðleikarnir koma fram, jafnframt hinn almenna skóla sem er jú skóli fyrir 

alla.  

Þriðji kaflinn fjallar um menntun þroskaþjálfans, sérstöðu hans og starfsvettvang  og 

hvernig starf hans getur tengst inn í skólana sem stuðningur.   

Fjórða kafla hef ég gefið heitið Ráðabrugg. Þar er að finna þær leiðir og lausnir sem 

mér finnst að gætu komið að notum til stuðnings nemendum með ADHD, ásamt því 

að flétta inní eigin reynslu. 
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1. Kafli  Röskun en ekki sjúkdómur  

 
Í eftirfarandi kafla verður fjallað um hvað ADHD er, orsakir þess og einkenni. 

Kynntur verður ADHD ísjakinn svokallaði og útskýrður,  því hann gefur okkur mynd 

af því sem getur leynst undir yfirborði ísjakans, þ.e.a.s. ýmsar fylgiraskanir. Einnig 

verður fjallað um greiningu og greiningarviðmið en líka hvað gerist eftir greininguna 

því hún ein og sér gerir ekkert.  

 

Hvað er ADHD? 

ADHD er alþjóðleg skammstöfun sem stendur fyrir Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder og hefur verið þýtt á íslensku sem athyglisbrestur með eða án ofvirkni. 

ADHD  er hegðunarröskun sem er talin vera vegna misvægis eða röskunar í 

boðefnaflæði í heila og lýsir sér einkum í athyglisbresti, ofvirkni og hvatvísi. ADHD 

hefur verið þekkt og rannsakað í yfir hundrað ár og hefur fengið ýmsar skilgreiningar 

og nöfn en í dag er talað um ADHD sem sameiningarheiti. Lengi hefur verið deilt um 

orsakir þess  hvort um óþekkt er að ræða eða að ADHD orsakist af uppeldis-, 

uppvaxtar- eða umhverfisþáttum (Grétar Sigurbergsson, 2008).  Smám saman var 

ADHD betur skilgreint og flokkað eftir þeim einkennum sem voru mest áberandi.  

 

Orsakir 

Eins og að ofan greinir eru orsökin talin vera misvægi eða röskun í boðefnaflæði í 

heila, aðallega í framheila og djúphnoðum, og hefur meginathyglin beinst að 

boðefnunum  dópamíni og noradrenalíni (Stein, Efron, Schiff og Glanzman, 2002) eða 

réttara sagt skortur á þessum efnum.  Erfðir eru taldar vera  u.þ.b. 80% orsakaþáttur 

ADHD (Stein, o.fl., 2002) og eru erfðirnar mjög ráðandi svipað og líkamshæð erfist 

(Grétar Sigurbergsson, 2008). Sýnt hefur verið fram á fylgni hjá eineggja tvíburum í 

um 50-90% tilfella. Foreldri sem greinist með ADHD hefur yfir 50% líkur á að 

eignast barn með sömu greiningu (Stein, o.fl., 2002). Rannsóknir hafa einnig beinst 

mikið að breytileikum í genum og ákveðin svæði í heilanum hafa verið skoðuð sem 

hafa með stjórnun þessara þátta að gera þ.e.a.s. einbeitingu, hreyfi- og hvatastjórnun 

(Bæklingur um Ritalín, e.d.). Aðrir orsakaþættir geta verið í tengslum við sjúkdóma 
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eða slys, t.d höfuðáverka (ADHD samtökin [án árs]). Notkun áfengis, reykingar eða 

eiturlyfjaneysla móður á meðgöngu svo og rauðir hundar hafa bent til að það auki 

líkurnar á ADHD, en hefur þó ekki verið staðfest. Þeir sem þjást af ADHD eru taldir 

líklegri til að verða stórreykingar- og drykkjumenn (Grétar Sigurbergsson, 2008).  

Stundum hefur verið nefnt að sykurneysla og matarvenjur séu áhrifavaldar en það 

hefur ekki verið sannað (Shaffer, 2002). Algengi ADHD í íslenskum rannsóknum hjá 

börnum og unglingum hafa sýnt að 3,8 %- 7,7 % eru með röskunina hér á landi. Um 

4000 börn eru í hverjum árgangi og þar af eru þá um 300 börn með ADHD. Í heildina 

er því um að ræða 4500 börn með ADHD á aldrinum 3-18 ára (Gréta Jónsdóttir og 

Ingibjörg Karlsdóttir, 2008). 

 

Einkenni  

 
Einkennum ADHD er skipt í þrjá flokka: Athyglisbrest, ofvirkni, og hvatvísi.  

Athyglisbrestur  

Athyglisbrestur kemur fyrst fram í námi við 5-7 ára aldur eða þegar fer að reyna meira 

á athyglina. Barnið á erfitt með að halda athygli í verkefnum og leik, á erfitt að muna 

og fylgja leiðbeiningum, á erfitt með að halda athygli í verkefnum sem höfða ekki til 

þess, er gleyminn á daglegar athafnir, á erfitt með að klára skólaverkefni og skilur 

ekki innihald leiðbeininga. Dettur út og virkar utan við sig, dettur inn í dagdrauma, er 

ráðvilltur, á erfitt með að byrja á verkefnum, lýkur ekki við verkefni, leiðist 

auðveldlega,  á auðvelt með að sofna í tíma og gerir fljótfærnisvillur. Dagamunur er á 

hvort það getur eða getur ekki, glímir við skipulagsleysi, á erfitt með að forgangsraða 

og týnir hlutum auðveldlega (Rief, 2005).  

 

Ofvirkni  

Ofvirkni lýsir sér þannig að barnið á erfitt með hreyfingar, tilfinningar, raddbeitingu 

og skynjun (Dornbush og Pruitt, 1995/2002). Mikil hreyfiofvirkni kemur snemma 

fram hjá barninu eða við 3-4 ára aldur (Málfríður Lorange og Matthías Kristiansen 

1998/2002). Barnið fer úr sæti eða úr öðrum aðstæðum án þess að gefið sé leyfi og 

getur liðið líkamlega illa þegar því leiðist og skiptir því oft um stellingar eins og fara 
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úr sæti, detta úr sæti, sitja á hnjám, standa við borð eða uppi á borði. Barninu hættir til 

að iða í sæti, smellir fingrum eða stappar fótum. Sýnir óviðeigandi hegðun án þess að 

gera sér grein fyrir því, tekur þann hlut sem næstur er til að leika með og setja í 

munninn. Á erfitt með að leika hljóðlega, á  erfitt með að halda sér innan eigin ramma 

og á erfitt með að draga úr og róa sig (Rief, 2005). Sýnir óvænt skapbrigði, verður 

reitt, skapstyggt og þolir illa mótlæti og vonbrigði. Getur verið ofurviðkvæmt fyrir 

sársauka og fyrir sjónrænu áreiti, snertingu, lykt og bragði (Dornbush og Pruitt, 

1995/2002). 

 

Hvatvísi  

Hvatvísi lýsir sér þannig að barnið á bágt með stjórn vitsmunalegra og líkamlegra 

viðbragða. Því hættir  til að framkvæma það sem því dettur í hug án þess að gefa sér 

tíma til að hugsa um afleiðingarnar (Málfríður Lorange og Matthías Kristiansen 

1998/2002). Barnið á erfitt með að bíða eftir að röðin komi að því, er málglatt og talar 

hátt, truflar og treður sér inn í samræður og leiki. Á erfitt með að bíða og vill fá 

hlutinn núna, veit reglur og afleiðingar en gerir stöðugt sömu mistökin aftur og aftur.  

Framkvæmir fyrst og hugsar svo, það getur stefnt barninu í hættu, t.d. er hætta á að 

það hlaupi yfir götu til að skoða eitthvað áhugavert án þess að gefa sér tíma til að 

huga að umferðinni. Barnið byrjar án þess að bíða eftir leiðbeiningum og verður 

auðveldlega leitt og óþolinmótt (Rief, 2005). 

 

Þó einkenni ADHD séu þrenns konar þ.e.a.s. athyglisbrestur, ofvirkni og hvatvísi eins 

og lýst var hér, þá er það þannig að athyglisbresturinn er alltaf til staðar ýmist sem 

ráðandi einkenni eða athyglisbrestur með ofvirkni og hvatvísi, sem ráðandi einkenni. 

Algengast er þó að ADHD sé í blönduðu formi þar sem öll þrjú einkennin koma fram 

og eru álíka áberandi (Brown,2008). Ofvirkni og hvatvísi geta minnkað eða orðið 

minna áberandi með árunum. Sumir ná með tímanum að hemja einkennin að 

einhverju eða jafnvel öllu leyti. En athyglisbresturinn hverfur síður með árunum 

(Grétar Sigurbergsson, 2008).  
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Sex undirflokkar athyglisbrests 

Með því að skoða þetta nánar fáum við betri yfirsýn yfir hvað er að gerast í stjórnstöð 

heilans. Fólk segir að athyglisbrestur sé bara vöntun á viljastyrk. Einstaklingur geti 

einbeitt sér að öðrum verkefnum en skemmtilegum en nenni því bara ekki.  

Staðreyndin er sú að athyglisbrestur lítur út fyrir að vera vöntun á viljastyrk en er það 

alls ekki. Athyglisbrestur er efnafræðilegt vandamál sem grefur undan virkni 

stjórnstöðvar heilans (Brown, 2006). 

 

Athyglisbrestinum einum og sér hefur verið skipt í sex flokka, þeir eru; virkni, 

einbeiting, snerpa, tilfinningar, minni og athafnir. Flokkarnir útiloka ekki hvern 

annan, hafa tilhneigingu til að skarast og eru víxlverkandi (Brown, 2005), Þetta gefur 

betri og nákvæmari greiningu á athyglisbresti vegna þess að þeir sem greinast með 

athyglisbrest eiga ekki allir við sömu vandamálin að stríða, því er hægt að segja að 

birtingarmynd ADHD eigi sér mörg andlit. Þetta fer eftir því hvaða einkenni úr 

hverjum flokki hver og einn greinist með. Ef að stjórnstöð heilans sem hefur með 

framkvæmdarhlutverk að gera, er vanvirk verða allar framkvæmdir úr hverjum hinna 

sex undirflokka einnig vanvirkar og undir getu (Brown, 2005).  Með því að gera 

samanburð á einstaklingi með ADHD, við það sem er kallað „norm”, er hægt að sjá 

hvað uppá vantar í hverjum þessara sex flokka fyrir sig.  

 

Til að auðveldara sé að skilja muninn setti ég upp samanburðarlíkan sem sýnir 

hvernig framkvæmdarhlutverk heilans er þegar stjórnstöðin er virk og á móti hvernig 

hún er þegar hún er vanvirk.  

 

Virkni: Hefur að gera með skipulag, forgangsröðun og það að koma sér að verki. En 

hjá einstaklingi með athyglisbrest getur hann átt við frestunaráráttu að stríða og á erfitt 

með að koma sér að verki og eru hlutirnir þá ekki gerðir  fyrr en í algjörri neyð. 

Einbeiting: Er þannig að einstaklingur nær að einbeita sér að einhverju einu og nær 

svo að breyta einbeitingunni yfir í eitthvað annað þegar við á. En hjá einstaklingi með 

athyglisbrest á hann erfitt með að einblína á eitthvað eitt, heyrir stundum ekki og 

truflast auðveldlega af umhverfinu eða eigin hugsunum. Lestrarerfiðleikar eru vegna 

skorts á einbeitingu. 
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Snerpa/viðbragð: Hefur með viðbragðsstjórnun undir álagi að gera og hafa vald til að 

stilla hraða og snerpu. Einstaklingur með athyglisbrest á í erfiðleikum með að halda út 

í langan tíma í einu, á erfitt með að ná markmiðum á settum tíma, á erfitt með að ljúka 

verkefnum og þá sérstaklega umbeðinn. Hvað varðar svefnvenjur getur verið erfitt að 

sofna og vakna og eru einstaklingar með athyglisbrest oft seint á fótum því það er 

erfitt að skrúfa fyrir hugsanirnar en á móti þegar hann sefur er eins og hann sé í dái og 

á erfitt með að vakna og er því oft seinn á fætur.  

Tilfinningar: Að ráða við mótlæti og hafa tilfinningastjórn en einstaklingur með 

athyglisbrest getur átt erfitt með að takast á við mótlæti, reiði, áhyggjur, vonbrigði, 

langanir og aðrar tilfinningar. Hefur því verið lýst eins og tölvuvírus sem tekur yfir 

allar hugsanir og ekkert annað kemst að.  

Minni: Felst í því að halda í gamlar upplýsingar, taka inn og vinna með nýjar. Til að 

bæta þeim svo inn í minnið. En einstaklingur með athyglisbrest man vel það sem 

gerðist fyrir löngu en man ekki hvar hann setti eitthvað áðan, hvað einhver sagði eða 

það sem hann er u.þ.b. að fara að segja. Á erfitt með að framkalla úr minninu það sem 

hann þarf að nota þá stundina.  

Framkvæmd/athöfn: Felst í því að fylgjast með og hafa stjórn á eigin gerðum en 

einstaklingur  með athyglisbrest á erfitt með að koma jafnvægi á eigin athafnir, er oft 

of hvatvís með það sem hann segir og gerir,   gerir fljótfærnisvillur. Á í erfiðleikum 

með að fylgjast með eigin athöfnum og gerðum og skynjar ekki vandamál annarra 

(Brown, 2005).  

 

Eins og áður sagði hefur athyglisbresturinn mörg andlit því flokkarnir útiloka ekki 

hvern annan, þeir hafa tilhneigingu til að skarast og eru víxlverkandi.   
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Samanburðarlíkan 

 

 

 

 

Eins og áður sagði getur athyglisbrestur verið til staðar án þess að honum fylgi 

ofvirkni og hvatvísi og getur þá verið erfitt að greina hann og gerist það stundum ekki 

fyrr en verulegir námsörðugleikar fara að koma í ljós eða  að við bætast fylgiraskanir 

s.s. kvíði og þunglyndi (Grétar Sigurbergsson, 2008). 

 

ADD 
Frestunarárátta 
Erfitt að koma 
sér að verki 

Minni  
 

Halda í gamlar 
upplýsingar, 
taka inn og 
vinna með 

nýjar.  
Bætt svo inn á 

minnið.  
 

Virkni 
 

Skipulag 
Forgangsröðun  
Koma sér að 

verki 

 

Snerpa  
 

Viðbragðs-
stjórnun undir 

álagi.  
Hafa vald á að 
stilla hraða og 

snerpu 

 

Einbeiting  
 

Einbeita sér að 
einhverju einu 

og breyta 
einbeitingunni 
yfir á eitthvað 
annað þegar 

við á 

Tilfinningar 
 

Ráða við 
mótlæti 

Tilfinninga- 
stjórn 

Athafnir  
 

Fylgjast með 
og hafa stjórn á 
eigin gerðum 

 

ADD 
Erfitt að halda 
einbeitingu 
Auðtruflað 
Skortur á 

orðskilningi 
 

 

ADD 
Lítið úthald í 
langan tíma 

Erfitt að ljúka 
verkefnum og 
ná markmiðum 
Erfitt að róa 
hugann og 
skrúfa fyrir 

ADD 
Erfitt að takast á 

við mótlæti, 
reiði, áhyggjur, 

vonbrigði, 
langanir og 

aðrar 
tilfinningar. 

Erfitt að koma 
tilfinningum í 

samhengi 

ADD 
Muna vel það 
sem gerðist 

fyrir löngu en 
erfiðara að 
muna hvar 

hluturinn er, 
einhver sagði 
þeim eða það 
sem þau voru 
u.þ.b. að fara 
að segja. Erfitt 
að hafa fleira 
en eitt í gangi. 

Erfitt að 
framkvæma úr 
minni þegar 

þarf 

ADD 
Erfitt með að 

koma á 
reglubundnum 

athöfnum. 
Koma með 

fljótfærnislegar 
lausnir án þess 

að hugsa 
fyrirfram. 
Erfitt að 

fylgjast með 
eigin athöfnum 

og gerðum, 
skynja ekki 
vandamál 
annarra 

Framkvæmdar- 
hlutverk heilans.  
Virkt / vanvirkt 
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ADHD Ísjakinn 

Hér á undan hefur verið lýst orsökum og þeim einkennum ADHD  sem sjást á 

yfirborðinu. Eins og ísjakinn í hafinu þá stendur aðeins 1/8 upp úr og er sýnilegur þ.e. 

athyglisbrestur, ofvirkni og hvatvísi en undir yfirborðinu liggur 7/8 af ísjakanum sem 

er ekki sýnilegur og vill oft gleymast þó það sé ekki síður mikilvægt en það sem sést á 

yfirborðinu því þar undir leynast fylgiraskanir (Zeigler Dendy, 2000). Helstu  

fylgiraskanir sem þar er að finna eru: svefntruflanir, tímaskyni áfátt, lágt sjálfsmat, 

skert framkvæmdafærni, 2-4 ár eftir í þroska, þunglyndi, kvíði, árangur undir getu, 

takmarkað úthald, skert sýn á  orsök og afleiðingar, námserfiðleikar og  

tilfinningastjórn áfátt.  Ef einstaklingur hefur náð að þróa með sér einhverjar 

fylgiraskanir t.d. eins og kvíða verður fylgiröskunin oft meira áberandi en einkenni 

ADHD (Zeigler Dendy, 2000). Margar fylgiraskanir birtast ekki fyrr en barnið er 

orðið stálpað og sumar ekki fyrr en á unglingsárum (Grétar Sigurbergsson, 2008) t.d. 

svefntruflanir sem geta komið niður á náminu þannig að nemandinn kemur lítið sofinn 

vegna erfiðleika með að sofna þar sem  erfitt er að róa hugann því hugsanir  sækja 

stöðugt að.  

 

 

Greining og greiningarviðmið  

Til að hægt sé að tala um einkenni ADHD þurfa þau að koma fram í enn ríkari mæli 

hjá einstaklingnum heldur en hjá öðrum með sambærilegan greindaraldur (Ragna 

Freyja Karlsdóttir, 2001). Einkenni þurfa að vera komin fram fyrir 7 ára aldur og vera 

hamlandi við tvennar aðstæður t.d. í skóla og heima (Stein, o.fl., 2002 ). Mikilvægt er 

að útiloka að röskunina megi rekja til annarra líkamlegra, andlegra eða 

tilfinningalegra ástæðna svo og að um tímabundinn athyglisbrest sé ekki að ræða sem 

getur skapast af einhverskonar áföllum sem veldur t.d. kvíða eða þunglyndi (Málfríður 

Lorange og Matthías Kristiansen 1998/2002).  
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Ef grunur er um ADHD þarf að gera greiningu og nota viðurkennt greiningarviðmið. 

Greining á ADHD byggist á nákvæmri sjúkrasögu s.s. meðgöngu, þroskasögu, 

máltöku, hegðun á forskólaaldri, náms- og félagsstöðu. Einnig byggist greiningin á 

hegðunarmatskvörðum notað er greiningarviðmiðið ICD-10 og spurningalisti yfir 

atferli barna 4-16 ára (Stein, ofl.,2002). Flokkunarkerfið ICD (International 

Classification of Diseases) flokkar sjúkdóma og aðrar heilsutengdar raskanir, er 

þekktast innan heilbrigðisgeirans. Það er þróað af Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni 

(Guðrún Pálmadóttir og Snæfríður Þóra Egilson, 2006), einnig eru taugasálfræðileg 

próf mikilvæg (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001). Greiningin útilokar jafnframt að um 

aðrar orsakir sé að ræða s.s. járnskort, truflun á starfsemi skjaldkirtils, veruleg frávik í 

greindarþroska, einhverfu og öðrum hegðunarröskunum (Stein, o.fl., 2002). 

Nauðsynlegt er að muna þegar greiningin er komin að það er barnið sem er með 

greininguna og þarf að ganga með hana. Það getur reynst mörgum erfitt að sætta sig 

við og upplifa sig oft öðruvísi. Því þarf að útskýra vel fyrir barninu hvað ADHD er til 

að það fái sem bestan skilning sem getur auðveldað því framhaldið.  

 

 

Komin/n  með greiningu og hvað svo ? 

Það er ekki nóg að fá bara greiningu, hún ein og sér gerir ekki neitt, hún útskýrir 

aðeins hvað felur í sér að vera með ADHD því þar koma fram skýringar á þeim 

vandamálum sem einstaklingurinn hefur átt við að stríða. Það er nauðsynlegt að vera 

meðvitaður um að það er ekki hægt að lækna ADHD heldur er hægt að meðhöndla 

það og takast á við það (Rief, 2005). Þegar búið er að fá greiningu er ferlið rétt að 

byrja og þarf því að huga vel að næstu skrefum. Því lengur sem greining dregst á 

langinn því fleiri tækifæri hefur einstaklingurinn til að þróa með sér allskyns 

óæskilega hegðun og fylgiraskanir sem leiðir til þess að árangur hans og úthald verður 

stöðugt valtara sem getur leitt til þess að hann verður undir í þjóðfélaginu. Þó aldrei sé 

of seint að fá greiningu.  
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Lyf  

Sýnt hefur verið fram á að þeir sem greinast með ADHD eru ekki með stjórnstöðina 

(heilann) eðlilega virka. Blóðflæðirannsóknir og sneiðmyndatækni hafa sýnt að 

stjórnstöðin er ekki í gangi nema að litlu leyti. Þarna er komin útskýringin á því hvers 

vegna örvandi lyf geta dregið úr einkennum þeirra sem eru með ADHD, þ.e.a.s. lyfin 

örva og hvetja stjórnstöðina. Ef skýr skilaboð koma ekki frá stjórnstöð verður 

einbeitingin óskýr, athygli, úthald og skammtímaminni er skert þar sem stjórnstöðin er 

í ólagi. Oft er aðgengilegt að nota viðlíkingar eins og ef hljómsveitarstjórinn er 

stjórnstöð heilans og hljómsveitin er heilinn eða framheilinn sem hefur með 

framkvæmdarstarfið að gera. Ef hljómsveitarstjórinn er ekki virkur komast skilaboðin 

ekki  til hljómsveitarinnar og því mun tónverkið líklega hljóma ruglingslega og illa.  

Hljómsveitarstjórinn spilar ekki sjálfur heldur ákveður hann hvenær hin ýmsu 

hljóðfæri koma inn, þannig starfar stjórnstöð heilans (Brown, 2005).  
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2. kafli Skólagangan  
 
Eftirfarandi kafli fjallar um minningar frá skólagöngu og hversu mikilvægt er að 

grunnurinn sé vel byggður frá upphafi. Einnig um skóla fyrir alla, sem á að vera skóli 

fyrir alla samkvæmt grunnskólalögum og þá athugasemdir ADHD samtakanna á 

frumvörpum til grunnskólalaga þar sem þau velta fyrir sér stöðu nemandans með 

ADHD innan skólakerfisins. Að lokum rödd unglinga og hversu mikilvægur 

stuðningurinn er.  

 

Minningar frá skólagöngu  

Margir fullorðnir einstaklingar með ADHD eiga góðar minningar um skólagöngu sína 

en aðrir muna sársaukafulla reynslu sem lýsir sér einkum í síendurteknum mistökum, 

mótlæti, aðkasti, einelti, spennu og kvíða (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001). Það er 

erfitt fyrir sérhvern einstakling að upplifa skólagönguna jafn sársaukafulla eins og hér 

segir.  

 

Grunnurinn mikilvægur  

Ef  grunnurinn hefur ekki verið vel lagður og fyrstu mótunarárin hafa farið úrskeiðis 

með allskyns árekstrum er hætta á ferðum. Til að komast af fer nemandinn að þróa 

með sér ýmsar óæskilegar aðferðir s.s. meiri þrjósku, ögrun, hvatvísi, mótmæli og enn 

meiri mótþróa ásamt öðrum fylgiröskunum eins og greint var frá áður.  Allt þetta 

leiðir til enn meiri hegðunarerfiðleika  (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001). Því er 

mikilvægt að vera vel vakandi strax í upphafi eins og í leikskóla. Börn með ADHD 

eru oftast ekki greind fyrr en þau fara í grunnskólann en þegar litið er til baka voru 

einkennin komin í ljós hjá barninu í leikskóla. Það getur verið erfitt að greina á fyrstu 

mótunarárum barnsins hvort einkennin geta stafað af ADHD eða öðrum 

þroskafrávikum og getur verið erfitt að gera sér grein fyrir hvort ástandið sé eitthvað 

til að hafa áhyggjur af (Rief, 2005). Í fjölskyldum þar sem ADHD er algengt fari 

foreldrar  að kannast við hluti sem benda til ADHD en á móti kemur að barnið er látið 

njóta vafans, því e.t.v. er þetta eitthvað sem barnið er að ganga í gegnum eins og 

þroskabreytingar eða aðrar breytingar sem hafa áhrif á barnið. Það þarf að fara varlega 

í útskýringar og staðreyndir þegar kemur að því að  
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nefna við foreldra hvort e.t.v. sé um ADHD að ræða, því að foreldrar geta farið í 

mikla vörn.  

Skóli fyrir alla 

Í dag er talað um að í hverjum bekk séu 2-4 börn með ADHD. Engir sérstakir 

verkferlar eru til í málum barna með ADHD í skólakerfinu (Gréta Jónsdóttir og 

Ingibjörg Karlsdóttir). En allir eru að gera sitt besta. Foreldrar eiga ekki að þurfa að 

upplifa að það sé á valdi áhugasviðs skólans eða kennaranna hvernig til tekst með 

nemanda með ADHD. Það er erfitt og niðurbrjótandi fyrir foreldra að fá þau skilaboð 

að barnið sé ekki lengur velkomið í skólann vegna þess að það uppfyllir ekki 

væntingar skólans og umhverfisins eins og sagt var frá í formála.  

 

Skóli án aðgreiningar er skóli fyrir alla því eiga öll börn að vera velkomin hverjar sem 

þarfir þeirra kunna að vera. Í grunnskólalögunum nr.66/1995 er kveðið á um 

skólaskyldu barna frá 6-16 ára aldurs með einstaklingsmiðuðu námi í sínum 

hverfisskóla. Hlutfall nemenda með sérþarfir í hverjum bekk fer vaxandi (Gréta 

Jónsdóttir og Ingibjörg Karlsdóttir), það hlýtur því að kalla á fleiri fagstéttir inn í 

skólana til að mæta auknum fjölbreytileika nemenda til að gera skóla án aðgreiningar 

að raunveruleika. 

 

Oft hefur verið sagt að gott sé að kunna eitthvað eitt mjög vel og vera góður í því 

frekar en að einn kunni allt. Getur verið raunhæft að einn kennari geti tekist á við 

stóran bekk með hátt hlutfall barna með frávik án þess að vera í samvinnu við aðrar 

fagstéttir innan skólans? Þetta sýnir enn og aftur hversu mikilvægt það er að innan 

skólans starfi þverfagleg teymi úr hinum ýmsu fagstéttum þar sem allir vinna að sama 

markmiði, þ.e. að finna lausn þegar vandinn er fjölþættur.   

 

Það er ekki nóg að skólinn sé skilgreindur skóli án aðgreiningar og námskrá sé 

einstaklingsmiðuð ef enginn er til að fylgja henni eftir. Skólinn hefur ábyrgð gagnvart 

öllum nemendum að þeir fái nám við hæfi, líði vel í skólanum og fái viðurkenningu 

því ef skólinn axlar ekki þessa ábyrgð brýtur það sjálfsmynd nemandans niður.  
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Athugasemdir ADHD samtakanna 

ADHD samtökin gerðu athugasemdir við frumvörp til laga um grunnskóla eins og 

hverjir teljast vera nemendur með sérþarfir. Þar kom meðal annars fram að hvergi er 

talað um börn með þroskaraskanir eins og ADHD og því engin úrræði til við þeirra 

hæfi. Eins og segir í grunnskólalögunum skal í öllu skólastarfi tekið mið af 

mismunandi persónugerð, þroska, hæfileikum, getu eða áhugasviði nemenda og ætti 

því að styrkja enn frekar að allir fái nám við sitt hæfi, það er einstaklingsmiðað nám. 

Einnig gerðu samtökin athugasemd við 28 gr. þar sem hvergi er talað um lengd 

kennslustunda, frímínútna né matarhlés,  hver skóli virðist ráða því hvernig þessu er 

háttað. Fyrir nemanda með ADHD skiptir miklu máli að fá regluleg hlé til að halda 

einbeitingu og hafa úthald yfir daginn („Endurskoðun grunnskólalaganna,” 2006). 

 

ADHD óháð greind  

Margir nemendur með ADHD eiga í námserfiðleikum sem stafar þó yfirleitt ekki af 

skorti á hæfni til náms heldur kemur athyglisbresturinn í veg fyrir að þeir geti nýtt sér 

hæfnina til námsins. Hver einstaklingur er sérstakur í hegðun og háttum og hefur sínar 

veiku og sterku hliðar ásamt áhugamálum og hæfileikum. Allt eru þetta þættir í 

þroskaferli barna á viðeigandi aldurstigi. Ef mörg einkenni greinast hjá sama 

nemanda, og eru mun meira áberandi en hjá jafnöldrum,  þarf að bregðast við (Ragna 

Freyja Karlsdóttir, 2001).  Röskunin sem veldur einkennum hjá einstaklingi með 

ADHD er í “stjórnstöðinni” en ekki barninu að kenna. Þeirra hagsmunir eru samofnir 

hagsmunum allra barna, því börn með ADHD eru komin til að vera. Enginn á að þurfa 

að hugsa, „til hvers að mæta í skólann ?” 

 

 

Nemandinn með ADHD í skólanum  

Nemandi með ADHD sér ekki sjálfur að hvaða leyti hegðun hans er undirrót erfiðra 

samskipta.  Því er mikilvægt að nemandinn skilji hvernig hegðun hans hefur áhrif á þá 

sem eru í kringum hann (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001). Hann þarf hjálp til að skilja 

sjálfan sig og viðbrögð annarra. Honum finnst umhverfið hafna sér þar sem hann gerir 

alltaf sömu mistökin aftur og aftur. Nemandinn þarf umhyggju og finna að honum sé 



Lokaverkefni til B.A. – gráðu  
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
Ásthildur Sóllilja Haraldsdóttir 

22 

treyst, þannig treystir hann öðrum (Rief, 2005). Hann hefur þörf fyrir skilning og 

fyrirgefningu þegar hann fer yfir strikið í samskiptum við aðra. Hann hefur þörf fyrir 

tilfinningalegan stuðning, nánd og nálægð frá nánustu aðstandendum og vinum og 

einnig frá gæludýrum sínum (Áslaug Birna Ólafsdóttir, 2008) ef honum líður illa. Það 

er nýtt í umræðunni að gæludýr geti skipt svona miklu máli. Umhverfið þarf að skilja 

þau og fá þekkingu á ADHD og þeim erfiðleikum sem því fylgir en dæma þau ekki 

(Áslaug Birna Ólafsdóttir, 2008) Eins og segir í biblíunni “fyrirgef þeim, því þau vita 

ekki hvað þau gjöra” (Biblían, 1981) því þau eru meðvituð um að þau sýna oft á tíðum 

óæskilega hegðun en ráða ekki við það. Skólinn er einn erfiðasti vettvangurinn þar 

sem stór hluti erfiðleika þeirra á sér stað (Áslaug Birna Ólafsdóttir, 2008). Kennarar 

og aðrir sem í skólanum starfa þurfa að vera  skilningsríkir, sveigjanlegir og 

þolinmóðir og sýna nemandanum umfram allt virðingu, því nemendur leggja oft hart 

að sér í samvinnu við þá sem þeim líkar við og treysta (Rief, 2005). Með því að 

byggja upp gott samband við nemandann finnur hann að hann skiptir máli og 

skólanum er ekki sama um hann.  

 

Kröfurnar aukast með aldrinum  

Þegar á unglingastigið er komið verða kröfurnar meiri, námið þyngist, fleiri kennarar 

koma að námsefninu, auknar væntingar eru gerðar til skipulags,  krafist er sjálfstæðari  

vinnubragða og meiri ábyrgðar á  eigin námi, sem reynir oft mjög á ungling með 

ADHD (Zeigler Dendy, 2000). Þroskafrávik nemandans gerir það að verkum að hann 

og fjölskylda hans lenda í mótsögn við hefðbundar væntingar grunnskólans til 

nemenda  þar sem til þess er ætlast að nemendur komnir á þennan aldur beri meiri 

ábyrgð á eigin námi. Sumir kennarar vænta meira af nemandanum en þeir eru færir 

um. Margir þessara nemenda virðast ganga eins og á „steinvegg” þegar þeir koma í 

efri bekki grunnskólans vegna þess að þá eru gerðar meiri kröfur til þeirra (Zeigler 

Dendy, 2000). Þetta er ekki sagt til þess að segja að kennari eigi ekki að gera kröfur til 

þeirra eða hjálpa þeim að bæta  þroska og kunnáttu. Hér þarf að þroska upp styrkleika 

einstaklingsins það sem í honum býr og gera til hans raunhæfar kröfur þar sem hann 

er staddur á hans eigin forsendum.  Unglingur sem finnur að hann nær ekki tökum á 

aðstæðum leynir oft staðreyndum um hvernig gangi og á líðan sinni og leitar síður 

eftir hjálp að eigin frumkvæði. Þetta getur ýtt undir að unglingurinn leiti eftir 

einhverri lífsfyllingu (Zeigler Dendy, 2000) að hans mati, t.d. eins og  byrja að reykja 
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og drekka áfengi. Þó þarf að hafa í huga að unglingur með ADHD gengur eins og 

aðrir í gegnum breytingar unglingsáranna. Unglingurinn þarf að upplifa að hann eigi 

von og geti treyst á sig og aðra.  

 

Stuðningur og samvinna skiptir máli 

Þrátt fyrir mikla vöntun á fræðslu inni í skólunum um ADHD, einkenni, orsök og 

afleiðingar, hefur mikið breyst. Miklu fleiri þekkja einkennin í dag en hins vegar er 

mjög takmörkuð þekking á hvers konar aðferðir skuli nota við kennslu barna með 

ADHD og hvernig á að vinna stuðningsáætlun þar sem tillit er tekið til þarfa hvers og 

eins þar sem vandinn er fjölþættur.  

 
Stuðningur við nemendur með ADHD er mikilvægur, hann felst í því að veita 

nemandanum aðhald, uppörvun og hlýju þannig að hann finni að hann skiptir máli. 

Dýrmætt er  fyrir nemanda að finna að hann eigi bandamann innan skólans sem  gefst 

ekki upp á honum sama hvernig fer. Hann geti leitað til hans án þess að þurfa að panta 

tíma því að barn með ADHD ákveður ekki árekstrana fyrirfram. Mynda þarf 

stuðningsnet utan um nemandann þar sem fagaðilar úr ýmsum stéttum koma inn og 

einhver úr því neti kemur inn sem bandamaður nemandans. Þroskaþjálfinn væri í 

þessu tilviki ákjósanlegur   

 

bandamaður af því að hann hefur sérfræðiþekkingu og hæfni í einstaklingsmiðaðri 

þjónustu og ráðgjöf. Stuðningsnetið á að styðja nemandann til að ná markmiðum 

sínum og geta verið með.  

 

Samvinna milli heimilis og skóla er mikilvæg í sambandi við skipulag. Það þarf að 

vera tengiliður milli skóla og foreldra. Þarna gæti þroskaþjálfinn komið inn sem 

tengiliður.  
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3. kafli   þroskaþjálfinn 
 

Í þessum kafla verður fjallað um menntun þroskaþjálfans, sérstöðu og starfsvettvang.  

 

Allt er í stöðugri þróun og endurmati og þar með kröfur um meira og ítarlegra nám 

starfs- og fagstétta og á þetta einnig við um þroskaþjálfa. Upp úr árinu 1960 var heiti 

starfstéttarinnar, sem hafði með umönnun vangefinna að gera, Gæslusystur. 

Starfsheitið varð svo að fagheitinu Þroskaþjálfi um 1980.  Þroskaþjálfinn hefur 

sérfræðiþekkingu til að veita fólki með  einhverskonar fötlun eða röskun fjölbreytilega 

þjónustu og ráðgjöf.    Starfsumhverfið hefur einnig  breyst í gegnum tíðina frá því að 

gæslusystur unnu á lokuðum stofnunum til þess að koma meira inn í starf innan 

skólanna  þar sem skóli er fyrir alla.  

 

Sérstaða  

Hver er sérstaða þroskaþjálfa? Þeir hafa annars vegar víðtæka og hagnýta þekkingu  á 

sviði stefnumótunar, skipulags og framkvæmdar heildrænnar þjónustu og hins vegar 

einstaklingsmiðaðrar þjónustu, óháð aldri og aðstæðum (Þroskaþjálfafélag Íslands, 

e.d.). Menntun þroskaþjálfa miðast við að nemendur öðlist sérfræðiþekkingu og hæfni 

til að veita fólki með fötlun fjölbreytilega þjónustu og ráðgjöf í samfélaginu. Með 

stuðning að leiðarljósi verði fólki með fötlun tryggður jafn samfélagsþátttökuréttur, 

jafnrétti og lífsgæði miðað við aðra. Þjónustuþarfir fólks með fatlanir eru 

fjölbreytilegar s.s. úrræði, nálganir og aðferðir til að mæta þeim (Þroskaþjálfafélag 

Íslands, e.d.). Í seinni tíð hefur hinn almenni skóli orðið vaxandi starfsvettvangur fyrir 

þroskaþjálfa. Vegna þess að í dag er skólinn, eins og lögin segja til um, skóli fyrir 

alla. Með auknum fjölbreytileika nemenda innan skólans og fleiri einstaklingum með 

sérþarfir í hverjum bekk kallar það á fleira fagfólk með fjölbreytilegri menntun til að 

koma til móts við einstaklinga með sérþarfir. Þarna opnast starfsvettvangur fyrir 

þroskaþjálfa til að koma inn í teymi skólanna ekki í sæti neins sem fyrir er heldur að 

koma inn í þverfagleg teymi við hlið kennara og annarra fagaðila þeir koma inn sem 

viðbót til að styrkja starfið og standa við hlið þeirra sem fyrir  
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eru og nýta þar þá sérþekkingu sem þroskaþjálfar hafa. Þverfagleg teymi er samvinna 

fagaðila innan skólans sem vinna með það að markmiði að styðja og styrkja 

nemandann þannig að hann nái markmiðum sínum.  Þroskaþjálfanum ber að virða 

sérþekkingu annarra faghópa  og nota eigin sérþekkingu til að ráðleggja öðrum en  

einnig skal hann leita aðstoðar til annarra sérfræðinga ef þörf er á (Þroskaþjálfafélag 

Íslands, e.d.).  

 

Menntun  

Þroskaþjálfanám er þriggja ára nám þar sem viðfangsefnum er skipt í þrjú svið; 

grunnnámskeið, hagnýt fræði, þroskaþjálfafræði og vettvangsnám. Markmiðið er að 

nemendur kynnist þróun kenninga og hugmynda um fötlun, fái innsýn inn í nýjar 

rannsóknir og þá áhersluþætti sem eru í búsetu-, atvinnu-, skóla- og fjölskyldumálum. 

Nemendur velja hvort þeir sérhæfa sig í starfi með börnum og unglingum eða 

fullorðnu fólki (Kennaraháskóli Íslands, e.d.). 

 

Í grunnnámskeiðum er áherslan lögð á almenn fræðasvið og þar er fötlunarfræði eitt af 

meginviðfangsefnum þar er komið inn á helstu áherslur, viðhorf og vinnubrögð í 

síbreytilegu samfélagi. Nemendur fá tækifæri til að tileinka sér framkvæmd í 

stefnumótun og mati á heildrænni jafnt og einstaklingsmiðaðri þjónustu svo sem 

stoðþjónustu í formi ráðgjafar, fræðslu, þjálfunar og umönnunar. Þetta er í takt við 

fagleg sjónarmið og vettvang þroskaþjálfunar og þær  opinberu kröfur og þau gildi 

sem nútíma hugmyndafræði í málefnum fatlaðra birta. Einnig fá þeir innsýn inn í 

helstu þætti mannauðsstjórnunar með sérstaka áherslu á starfsþróun. Vettvangsnámið 

gefur nemendum kost á að dýpka og tengja fræðasviðin við væntanlegan 

starfsvettvang þar sem nemendur  móta eigin starfskenningu og fagvitund. Einnig 

kynnast þeir þeirri ábyrgð og skyldum sem þroskaþjálfi hefur í starfi, nú og í 

framtíðinni.   Í þroskasálfræði kynnast nemendur þroska mannsins frá getnaði til 

grafar og þeim breytingum sem tengjast hverju æviskeiði fyrir sig svo sem helstu 

viðfangsefnum, aðferðum og kenningum. Lögð er mikil áhersla á þekkingu á 

þroskaferli og þroskaþáttum til þess að hægt sé að greina frávik. Einnig fá nemendur 

góðan grunn í samtalstækni, samskiptum og samvinnu (Kennaraháskóli Íslands, e.d.). 
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ADHD Coaching eða ADHD þjálfi 

Coach þýðir þjálfari eða  það að þjálfa og er þekkt bæði í Evrópu og Bandaríkjunum 

en er nýjung á Íslandi og aðeins tveir hafa lokið námi frá Bandaríkjunun hér á landi og 

starfa sjálfstætt. Starf  ADHD þjálfa er samvinna tveggja einstaklinga þ.e. milli þjálfa 

og skjólstæðings. Markmiðið er að hjálpa skjólstæðingi að bæta frammistöðu sína, 

auka lífssgæði, takast á við einkennin og öðlast trú á sjálfan sig  (Sigríður Jónsdóttir, 

e.d.). Einstaklingurinn þarf að skilja hvað ADHD  er og jafnframt að hann er ekki 

gallaður. ADHD þjálfi  þjónar eins og tæki sem hjálpar nemendanum að aðlaga sig og 

ná tökum á eigin hæfni og sjálfstæði í gegnum sjálfsstjórnun (Zeigler Dendy, 2000).  

 

Eins og áður sagði eru aðeins tveir sem starfa hér á landi sjálfstætt. Í Bandaríkjunum 

er ADHD þjálfi algengara starf, og er það notað þar  inni í skólunum en ekki hér landi. 

Þjálfinn er þó alfarið á vegum foreldranna og þarf að greiða fyrir það sérstaklega. 

Hlutverk þjálfans er að hjálpa nemandanum við að skipuleggja sig, skrifa niður 

heimaverkefni og önnur verkefni, huga að þeim bókum sem þurfa að vera með hverju 

sinni, aðstoða við að bæta minnishæfnina og tímastjórnun (Zeigler Dendy, 2000).  

Stöðugt nöldur leysir ekki vandamálin því þessir nemendur þurfa meiri stuðning en 

hinir í bekknum. Þroskafrávik þeirra eru raunveruleg en ekki leti eða skortur á 

hvatningu (Zeigler Dendy, 2000).  Allt eru þetta góðar hugmyndir sem mætti byggja á 

og hafa að leiðarljósi til stuðnings nemendum með ADHD.  

 

Þessir tveir hópar, þroskaþjálfinn og ADHD þjálfinn, byggja ekki á ólíkum 

hugmyndum en ADHD þjálfinn sinnir eingöngu einstaklingum með ADHD en 

þroskaþjálfinn hefur sérfræðiþekkingu til að veita fólki með  einhverskonar fötlun eða 

röskun fjölbreytilega þjónustu og ráðgjöf.   
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4. Kafli   Ráðabrugg 
  

Hvað er til ráða, getur þú gefið mér einhver góð ráð? Ráðabrugg ýmisskonar hafa 

fylgt mannkyni frá upphafi. Launráð hafa verið brugguð, ráðleggingar gefnar, ráðgast 

um ýmisskonar ráðahag. Við leitum að góðum ráðum ef við erum ráðalaus eða 

ráðþrota. Ráðgjafar eru starfandi bæði opinberlega og á bak við tjöldin til 

leiðbeiningar á hinum ýmsu sviðum þjóðfélagsins. 

 

Drengurinn, sem gerði allskonar vitleysu og mistök og gegndi engu, var talinn hinn 

mesti óþekktarangi og jafnvel haldinn illum öndum. Ráð fortíðarinnar var að reka 

þessa óþekkt og illu anda út með barsmíðum og skömmum. Þarna gæti verið um 

dreng að ræða, sem ég ætla að kalla Gutta,  með athyglisbrest þar sem ráðandi þættir 

eru ofvirkni og hvatvísi en hann hvorki ræður við þetta né skilur og því síður hans 

nánustu. En þrátt fyrir allar skammirnar skánaði strákurinn ekkert, hann varð jafnvel 

ennþá verri. Ef Gutti er með rétta greiningu, fæða refsingarnar af sér einstakling, sem 

þróar með sér hatur, reiði og niðurlægingu.   

 

Ráð dagsins í dag; skoðið, fræðist, metið og umfram allt sýnið kærleika og 

fyrirgefningu því hvorki drengurinn né aðstandendur vissu hvað þau gjörðu.  

 

Skimun  

Orðið að skima er notað þegar rýna á í, t.d. hegðun einstaklings og samskipti hans við 

aðra og reyna að koma auga á hvort eitthvað er sem gæti verið hamlandi. Mikilvægt er 

að skima nemandann og getur verið gott ráð að nota ísjakakenninguna eins og skema 

til að fylla út í þannig að hægt sé að fá betri tilfinningu fyrir því sem e.t.v. getur leynst 

undir yfirborðinu. Sú hegðun er ekki augljós og vill því oft gleymast (Rief, 2005). 

Eins og ísjakinn er sést aðeins toppurinn og eins er með ADHD. Skimunin ætti að 

vera í samstarfi við foreldra (Zeigler Dendy, 2000) til að auðvelda skilning á því hvað 

sé í gangi og af hverju.  
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Eins og myndir sýnir  er það aðeins 1/8 sem stendur upp úr þ.e.a.s. athyglisbrestur, 

ofvirkni og hvatvísi, sem tekur e.t.v. alla athyglina þannig að það gleymist oft að 

skoða það sem leynist undir yfirborðinu. Hegðun eins og; að ná aldrei að ljúka 

heimaverkefnunum, svara til baka og aðrar hvatvísar athafnir (Zeigler Dendy, 2000) 

verða oft til þess að nemandinn er skammaður fyrir eitthvað sem hann á í erfiðleikum 

með og ræður ekki við. Það þarf  að  koma til nemandans, e.t.v. skilur nemandinn  

ekki  það sem ekki gengur upp, hann er eins og fastur því það er eitthvað þarna sem 

hann nær ekki að vinna úr og getur ekki sagt frá því allt hitt er alveg nóg til að leggja 

á fólk. Hvað hugsum við hvað hugsar nemandinn. Eitt  er þó á hreinu  ég hef reynt að 

tileinka mér að ég get ekki lesið hugsanir en ef einhver getur komið til mín og sagt 

mér  hvað er  undir yfirborðinu. Þá getur það auðveldað mér að skilja og vinna með 

það, með góðum stuðningi frá foreldrum eða öðrum sem koma að nemendanum.  

 

Hvar á að byrja  

Til að nálgast nemandann þarf fyrst að vinna með nemandann þar sem hann er sterkur 

og áhugamál hans liggja. Þannig getur samstarfið hafist, kostirnir eiga að vera fyrstir 

því með styrkleikanum er hægt að komast að og vinna með það sem betur má fara. 

Gott markmið getur verið að skilja draugana eftir heima til að eyða ekki púðri í þá því 

til hvers spyr ég? 

 

 Gott ráð er að hafa í huga að: 

☺ Byrja á þeim stað þar sem nemandinn er staddur núna.  

☺ Kenna hvert skref fyrir sig, stigvaxandi þangað til viðkomandi hefur vald á því 
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☺ Hjálpa þeim að þekkja einkenni ADHD án þess að líða illa út af því eða 

skammast sín fyrir það 

☺ Kenna þeim að læra að vega á móti ADHD 

 

Foreldrar þurfa alltaf að vera með í ráðum varðandi nemandann, þetta þarf að hafa í 

huga þegar ákveða á hvort eigi eða þurfi að byggja upp stuðning (Zeigler Dendy, 

2000) 

kringum nemandann. Það má ekki taka fram fyrir hendurnar á foreldrunum því eitt er 

víst þeir geta ekki hætt og sagt upp, þeirra samningur er ævilangur. Samt geta 

foreldrar átt í ýmsum erfiðleikum vegna tilfinningatengsla eins og t.d. þegar 

nemandinn hefur gleymt bókum og heimavinnu í 4000 skipti er erfitt fyrir flesta að 

taka á málunum í rólegheitum  (Zeigler Dendy, 2000).  Samstarf milli skóla og 

foreldra þarf því að vera gott og skilvirkt til þess að ekki komi upp ágreiningur. 

Einhver gæti sett upp áætlun án samráðs því hann getur getur stimplað sig út og farið 

heim en foreldrarnir sitja uppi með áætlunina.  

 

Ráðabruggið mitt.... 

Með eigin reynslu og upplifun af ADHD  legg ég þetta til í ráðabruggið mitt.  

Eitt af því sem nemendum reynist erfitt,  er að hafa skipulag á skóladótinu.  Þá getur 

verið gott að nota sjónrænar útfærslur vegna þess að nemendur með ADHD eiga oft 

auðveldara með að vinna úr sjónrænum skilaboðum. Margar góðar leiðir eru til s.s að 

nota liti til að skipta niður námsgreinum,  setja tákn í hornið á verkefni sem búið er og 

hafa vasa framan á vinnumöppunni fyrir blýanta og strokleður. Lyklakippa með mynd 

er fest við skólatöskuna sem sýnir t.d. hvað á að vera í skólatöskunni fyrir hvern dag. 

Til þess að þetta virki þarf fyrst að útskýra vel fyrir nemandanum  til hvers er ætlast  

og hafa hann og forráðamenn að sjálfsögðu með í ráðum. Fylgjast þarf vel með e.t.v. 

fyrst daglega síðan annan hvern dag þá vikulega, eftir því hvernig nemandanum 

gengur að ná tökum á verkefninu. Samvinna milli heimilis og skóla er þarna mjög  

mikilvæg, sömu aðferðirnar þarf að nota á báðum stöðum. Þetta er dæmi um aðferð 

sem hægt er að nota til að aðstoða nemandann við að ná tökum á því sem hann ræður 

ekki við. Þetta á við eins og fram kom í kaflanum um hvar á að byrja; stuðningurinn 



Lokaverkefni til B.A. – gráðu  
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
Ásthildur Sóllilja Haraldsdóttir 

30 

kemur inn og smátt og smátt minnkar hann þegar nemandinn hefur náð þeirri færni að 

hann ræður við þetta sjálfur eða stig af stigi.   

 

Áður hefur verið sagt frá því hvernig er hægt að skima nemendur inni í bekkjunum og 

finna út hvar þeirra færni er áfátt. Ef einstaklingur er með greininguna ADHD er gott 

að skoða samanburðarlíkanið til að meta hvaða færni það er sem upp á vantar og 

bregðast við samkvæmt því. Skoðum einstakling sem á erfitt með skipulag. 

Erfiðleikarnir snúast aðallega um það að koma sér að verki, einnig er um 

frestunaráráttu að ræða. Til að bregðast við því eru til tímaklukkur  sem sýna rautt 

þann tíma sem á að vinna. Til að koma slíku í fastan farveg þarf alveg eins og með 

skóladótið að fylgja þessu eftir þar til nemandinn nær tökum á þessu sjálfur, 

markmiðið er að hann  læri á sína eigin fjarstýringu. Margir nemendur ná að koma sér 

upp sínu eigin kerfi á sínum eigin forsendum sem er mjög gott.  

.  

Fyrir nemanda með ADHD er mikilvægt að finna að vinnan við námið skili  

einhverju! Þess vegna  þarf að koma inn í ferlið og skipta námsefninu niður í minni 

einingar þannig að nemandinn sjái að verkefnið byrjar og það tekur enda, útkoman er 

hans vinna. Nemandi sem sér aldrei fram á það að ljúka einhverju gefst fyrr upp. Hver 

er tilgangurinn ef ekkert hefur enda? 

 

Aðlaga þarf skólaumhverfið að þörfum ADHD nemandans og gera þarf ráðstafanir til 

að draga úr áreitum í vinnuumhverfi barnsins. Allir þurfa fastan ramma en þó 

sérstaklega börn með ADHD, þau þurfa skýra og sýnilega dagskrá og reglur, þurfa að 

vera í litlum hópum og nauðsynlegt er að hafa í huga aðlögun rýmis. Mikilvægt er að 

endurskoða reglulega þann stuðning sem barnið er að fá til að vega og meta hvort það 

skilar árangri því ef árangur næst ekki  þarf að finna nýja lausn. 

 

Einn besti skólinn, fyrir bandamanninn og aðra, er oft nemendurnir sjálfir hvernig 

þeim finnst gott að tileinka sér námið og hvaða aðferð myndi henta þeim. Ef aðferð 

a,b og c virkar ekki  þarf að huga að aðferðum d, e eða jafnvel f (Rief, 2005) því sama 

lausnin þarf ekki að virka eins hjá nemandanum með ADHD þó alltaf  þurfi að hafa í 

huga í hverju erfiðleikarnir felast.  
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Geta allir borið ábyrgð á sínu námi? 

Auðvitað er alltaf spurning hversu mikið eigi að hjálpa nemendum, þannig að þeir geti 

klárað það sem til er ætlast af þeim og náð árangri í skólanum. Bæði foreldrar og 

kennarar segja frá því að þeir séu oft hræddir við að gera of mikið fyrir nemandann 

(Zeigler Dendy, 2000) því oft er erfitt að greina á milli hvað er of mikið og hvað of 

lítið. Þörfina þarf alltaf að vega og meta hverju sinni en markmiðið með aðstoðinni er 

að nemandinn nái að tileinka sér efnið þannig að hann taki við ábyrgðinna og axli 

hana sjálfur. Fyrir nemanda með ADHD sem hefur skilning á því hvernig ADHD 

virkar getur nemandinn tileinkað sér aðferðir (Zeigler Dendy, 2000) sem hafa reynst 

vel með stuðningi sem síðan er dregið úr. En eins og í lífinu öllu þurfum við alltaf 

einhvern sem við getum leitað til þannig að maður standi ekki einn og yfirgefinn.  

 

Markmið allra nemanda með ADHD ætti að vera að þeir séu virtir að verðleikum,  

sætti sig við sjálfan sig  og læri á eigin fjarstýringu  með aðstoð, í stað þess að verða 

fórnarlömb aðstæðna.  ADHD er ekki afsökun fyrir því að illa gangi heldur orsök sem 

hefur með framheilann að gera. Ef nemandinn er meðvitaður um hvernig ADHD 

virkar  og getur hann frekar tileinkað sér þá færni með stuðningi sem þarf að læra að 

lifa með ADHD eða að snúa á það.  

 

Stuðningur  

Tilgangurinn með stuðningi er að upphefja skerðingu nemandans þannig að hann nái 

að nýta hæfni sína og tengjast umhverfi sínu og geti verið með því að lífsgæði hans 

skipta máli eins og lífsgæði okkar allra. Að líða vel, vera sáttur og metinn að 

verðleikum, er eitthvað sem allir stefna að. Það sama á við um nemandann með 

ADHD,  samfélagið þarf að vera tilbúið að viðurkenna að hann eigi rétt á sér því hann 

er ekki latur, óþekkur eða vitlaus hann þarf stuðning. En getur stuðningurinn verið í 

höndum hvers sem er? Einstaklingur með ADHD á oft erfitt með að þiggja aðstoð frá 

einhverjum eins og foreldrum sínum eða kennara (Zeigler Dendy, C. A. og  Zeigler, 

A.,2003). Með því að þiggja aðstoð getur nemandinn upplifað að komist hafi upp um 

hvað hann sé heimskur, það er alveg nóg að gera mistök. Það er allt í lagi að þiggja 

hjálp því þessi hjálp er ekkert öðruvísi en þegar einstaklingur er að fara að æfa 

fótbolta, handbolta eða læra að keyra bíl við þurfum alltaf einhvern til að hjálpa okkur 
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að læra nýja hæfni (Zeigler Dendy, 2003). Lífið getur verið mun auðveldara með því 

að fá smá stuðning og aðstoð.  

  

En hvernig kemst maður að nemanda sem ekki er tilbúinn að þiggja aðstoð? Í upphafi 

er mikilvægt að vinna traust hans (Zeigler Dendy, 2003), nálgast hann á hans eigin 

forsendum og bera virðingu fyrir honum. Það er nóg fyrir nemanda með ADHD að 

burðast með eigið virðingarleysi  (Zeigler Dendy, 2003). Fyrir nemanda með ADHD 

er mikilvægt að finna  stuðning þar sem viðkomandi er tilbúinn að gefast ekki upp á 

honum, sama hvað gerist því að allir eiga að geta verið með, ég líka.   

 

 

Það sem ég vil sjá....  

Eins og áður sagði er sérstaða þroskaþjálfa það að koma til móts við þarfir nemandans  

þar sem hann er staddur hverju sinni og finna úrræði og aðferðir til að mæta þessum 

þörfum.  Þess vegna vil ég sjá  þroskaþjálfa vinna inni í bekk í samstarfi við 

kennarann skima bekkinn og greina þannig þá nemendur, sem eru með frávik eða 

fylgja ekki lestinni. Þar sem  þroskaþjálfinn þekkir ekki nemendurna eins og 

kennarinn, getur honum reynst auðveldara að skoða samskipti nemendanna, hegðun 

þeirra og einkenni tengd ADHD. 

 
 Mér finnst að hlutverk þroskaþjálfa inn í grunnskólum ætti að vera stuðningur við 

nemendur samhliða bekknum. Hann haldi utan um nemandann, verði hans 

bandamaður innan skólans og hafi hag nemandans að markmiði. Helst ætti að vera 

einn þroskaþjálfi með hverjum bekk eða einn þroskaþjálfi með hverjum árgangi.  

Þroskaþjálfinn myndi einnig skima styrk- og veikleika nemandans og ræða við hann 

um þarfir hans og langanir, áhugamál og aðferðir og einnig hans eigin útfærslu á 

aðferðum. Nemandinn þarf ekki að klífa veggi því hann getur alltaf leitað stuðnings 

innan skólans til síns bandamanns með málefni sín, með eða án kennarans. 

Nemandinn á alltaf að tilheyra sínum bekk, því að vera bekkjarlaus getur verið ansi 

einmanalegt, en nemandinn á sinn stuðning sem kemur inn með aðstoðina þannig að 

hann geti verið með sínum bekk og bekkjarfélögum. Bandamaðurinn væri ekki bara í 

hlutverki þess sem veitir stuðning á bókina heldur einnig félagslega . Félagshæfnin er 
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einn mikilvægasti þátturinn í því hvernig nemandanum vegnar í skóla. Það þarf ekki 

að eiga pantaða viku fram í tímann hjá bandamanninum heldur er það eftir þörfum 

hvers og eins. Einn þarf aðhald eftir vikuna en annar þarf aðhald í byrjun og lok 

skóladagsins og oft inn á milli.  

 

Bestu skólarnir væru með fjölbreytilega fagaðila í samstarfi við kennara þar sem 

markmiðið á alltaf að vera nemandanum í hag en ekki stríð milli stétta.  
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Lokaorð 
 
Af hverju eru sumir skólar með marga  þroskaþjálfa en aðrir með einn eða engann?  

Er ekki næg vitneskja um starfsmenntun þroskaþjálfa, hve áskjósanlegur kostur það er 

að fá þá til starfa innan skólanna þegar skólinn er  skilgreindur skóli fyrir alla. Fer það 

e.t.v. eftir valdi og áhugasviði skólastjórnenda eða hefur það með fjárveitingu að 

gera? Þegar skóli er skilgreindur skóli fyrir alla þurfa að vera kostir og úrræði við hæfi 

hvers og eins, hvort sem um sýnilega fötlun er að ræða eða dulda röskun. Þetta kallar 

á fleira fagfólk samhliða kennurum ekki í staðinn fyrir kennara til að styrkja þá 

fjölþættu þjónustu sem skólinn á að veita. Fagfólk með breiða þekkingu sem getur 

sinnt sérþörfum og sérstuðningi við nemendur,  þarf að vera til staðar til þess að 

skólinn standi undir nafni og sé fyrir alla, líka mig. Hverjir eru þá vænlegri til starfsins 

en  þroskaþjálfar með einstaklings- og lausnarmiðaða sýn.  

 

 

Annar hópur sem ég hef fjallað um í ritgerðinni er Coach eða þjálfi, og sú 

hugmyndafræði sem þar er byggt á. Margar góðar hugmyndir eru þar á ferð sem mætti 

nýta eins og hvernig þeir starfa með og nálgast nemanda með ADHD.  

 

 
Það er mjög mikilvægt að nemandi týnist ekki í skólakerfinu fyrir það eitt að vera 

prúður og stilltur, rétta aldrei upp höndina eða biðja um aðstoð.  „Það þarf bara ekkert 

að hafa fyrir honum” er sagt í bekknum en þarna er mikilvægt að fylgjast vel með og 

skima hvort viðkomandi er að fylgjast með eða sé  bara í dagdraumum. Ef nemandinn 

ræður ekki við viðfangsefnið að fullu og fær ekki þann stuðning sem hann þarf, fer 

hann að dragast aftur úr, sjálfsmyndin brotnar smátt og smátt og eftir situr 

einstaklingur sem getur farið að þróa með sér kvíða og þunglyndi yfir eigin vanmætti. 

Þetta þarf að koma í veg fyrir til þess að nemandi nái markmiðum sínum og lendi ekki 

undir í þjóðfélaginu.  
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Eins og fram kom í formála byggi ég ritgerðina á þroskaþjálfanáminu auk eigin 

reynslu bæði í starfi og skóla.  Eigin reynsla af skólagöngu gerir það að verkum að ég 

veit að það er allt hægt með stuðningi og er það mín ósk fyrir alla sem greinast með 

ADHD að þeir fái úrræði við hæfi. Ég hlakka til að takast á við starfsvettvanginn í 

framtíðinni og ætla mér að vinna að stuðningi einstaklinga með ADHD.   

 

Við gerð ritgerðarinnar fékk ég góðan og mikilvægan stuðning frá leiðbeinanda 

mínum Kristínu Lilliendahl og á ég hennar bestu þakkir fyrir. En auk þess átti ég 

góðan og dýrmætann stuðningsaðila/þjálfa sem hafði allra trú á því sem ég var að 

gera. Ásamt góðum augum sem lásu yfir.   

  

 

 

Enginn ætti að þurfa að heltast úr lestinni á þeim 

forsendum, að hafa ekki fengið  stuðning við hæfi. 

 

 

 

Það er endalaust hægt að velta hlutunum fyrir sér en það er ekki nóg að velta þeim 

bara fyrir sér heldur þarf að láta til skarar skríða, því það er bara þannig að maður 

setur ekki nemanda á „hold” tíminn líður og það þarf að gera hlutina strax, ákveðið en 

varlega og með eftirfylgni og stuðningi. Því allir geta verið með, ég líka. 
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