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Ágrip 

Á síðastliðnum árum hefur börnum sem greind eru með ADHD fjölgað. Niðurstöður 
rannsókna sýna að mikilvægt er að kennarar og aðrir starfsmenn skólakerfisins, jafnt sem 
foreldrar, séu meðvitaðir um einkenni ADHD og hvaða áhrif þau hafa á líðan nemenda, 
félagslegt samneyti og skólagöngu þeirra. Margt bendir til þess að hugmyndafræði skóla án 
aðgreiningar og kennsluaðferðin einstaklingsmiðað nám henti vel þegar kemur að börnum 
með ADHD. Markmið þessarar ritgerðar er tvíþætt. Annars vegar að draga upp skýra mynd af 
nemendum með ADHD (athyglisbrest með ofvirkni) með það fyrir augum að skýra hvað 
kennarar þurfa að hafa í huga þegar þeir vinna með börnum með ADHD. Hins vegar að rýna í 
það hvernig hugmyndafræði skóla án aðgreiningar og einstaklingsmiðað nám getur nýst 
kennurum við kennslu barna með ADHD. Til að svara markmiðum ritgerðarinnar eru 
eftirfarandi rannsóknarspurningar settar fram: Hvað þurfa kennarar helst að hafa í huga þegar 
þeir vinna með börnum með ADHD? Hvernig geta kennarar komið til móts við þarfir barna 
með ADHD í gegnum einstaklingsmiðað nám? Í ritgerðinni eru einkennum ADHD gerð skil 
og áhrifum þeirra á skólagöngu nemenda með ADHD. Fjallað er um ríkjandi menntastefnu og 
um kennsluaðferðir einstaklingsmiðaðs náms. Komið er inn á samstarf skólaforeldra barna 
með ADHD og kennara. Að lokum er hlutverk kennarans dregið fram og þá sérstaklega 
hlutverk kennara barna með ADHD. Niðurstöðurnar eru þær að kennarar þurfa að vera  
meðvitaðir um einkenni ADHD og hvaða áhrif þau hafa á líðan nemendana, félagslegt 
samneyti og skólagöngu þeirra. Þarfir nemenda með ADHD eru fjölbreyttar og kennarar geta 
mætt þeim með því að skapa fjölbreytilegar námsaðstæður og aðlaga námsefni að þeim.  
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Abstract  

The past few years number of children diagnosed with ADHD has increased. Research show 
that it is important that teachers and other school employees, as well as parents, are aware of 
the symptoms of ADHD and what kind of influence it has on the student, both socially and 
their schooling. Many things suggest that inclusive school and individualized learning are 
well suited for children with ADHD. This thesis has two major goals. One is to draw a clear 
picture of students with ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) aiming to clarify 
what teachers have to keep in mind when working with ADHD children. The other goal is to 
study how the inclusive school and individualized learning can benefit teachers when teaching 
children with ADHD. To answer the objectives of the thesis the following research questions 
are presented: What do teachers have to keep in mind when working with ADHD children.  
How can teachers meet the needs of children with ADHD through individualized learning? In 
the thesis the main symptoms of ADHD are explained and their influence on the schooling of 
children with ADHD. The current educational policy is reviewed and the teaching methods of 
individualized learning which are well suited for students with ADHD. Also the cooperation 
of parents of children with ADHD and teachers is addressed. Finally the role of the teacher is 
emphasized, especially the role of teachers of children with ADHD. The conclusions are that 
the teacher needs to be aware of symptoms of ADHD and what impact they have on students' 
well-being, social interaction and school attendance. Needs of students with ADHD are varied 
and with diversity  in learning situations and adapted curriculum they can meet their needs.  
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1. Inngangur 

Kveikjan að þessari B.Ed. ritgerð eru „erfiðu börnin“ í skólakerfinu. Börnin sem ég hef áhuga 

á að vinna með. Áhugi minn er ekki síst til kominn vegna þess að ég var sjálfur eitt þessara 

„erfiðu barna“. Ég var handfylli bæði fyrir alla kennarana og foreldra mína heima fyrir.  Ég 

var uppátækjasamur, stór og sterkur, ofvirkur og hvatvís og þar af leiddi að mér fannst ég oft á 

tíðum vera misskilinn. Þegar leið á skólagöngu mína og ég nálgaðist unglingsárin þá 

framkvæmdi ég nákvæmlega allt sem mér datt í hug án umhugsunar af því að ég var hvort eð 

er tekinn á teppið oft í viku. Flestu var trúað upp á mig og það var alveg sama hversu 

staðfastlega ég mótmælti því að ég hefði átt þátt í einstökum atburðum og gerðum, fæstir 

trúðu mér eða hlustuðu á mína hlið mála. Þegar ég lít til baka er upplifun mín sú að kennaranir 

hafi ekki haft úrræði til að bjóða mér innan skólastofunnar þegar kom að námi og 

námstækifærum. Úrræði sem samkvæmt lögum eiga að vera til.   

Þrettánda grein laga um grunnskóla nr. 91/2008 er svo hljóðandi „Allir nemendur grunnskóla 

eiga rétt á kennslu við sitt hæfi í hvetjandi námsumhverfi í viðeigandi húsnæði sem tekur mið 

af þörfum þeirra og almennri vellíðan“. Ritgerð þessi er skrifuð með það að leiðarljósi að 

draga fram þarfir nemenda með ADHD og hvaða úrræði og leiðir eru til staðar fyrir kennara 

til að mæta þeim. ADHD er röskun á taugaþroska  sem sumir nemendur eiga við að etja og 

þurfa stuðning og aðstoð við að takast á við. Þekkt er að ADHD hefur víðtæk áhrif á hegðun 

þessara nemenda og jafnvel námshæfni.  

Í Aðalnámsskrá grunnskóla (2011) kemur skýrt fram að vinna skal eftir hugmyndafræði skóla 

án aðgreiningar. Öll börn eiga rétt á því að sækja skóla nærri heimili sínu fremur en að sækja 

sérskóla sem jafnvel er nokkra vegalengd í burtu. Nemendahópur grunnskóla landsins er mjög 

fjölbreyttur og í samræmi við markmið stefnunnar Skóli án aðgreiningar þá sækir hópur 

nemenda með sérþarfir skólana. Má þar nefna fatlaða nemendur, nemendur með sértækan 

námsvanda og nemendur af erlendum uppruna. Hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar 

gerir miklar kröfur til samstarfs skóla og heimila nemenda. Virkt samstarf skóla og 

skólaforeldra er forsenda þess að virk og góð yfirfærsla geti átt sér stað frá skóla til heimilis 

og frá heimili til skóla. Þannig dreifist ábyrgðin og meiri stöðugleiki verður í umhverfi 

nemenda. 

Nemendur dvelja a.m.k. hálfan daginn innan veggja skólans meirihluta ársins. Hafa ber í huga 

að í hverjum bekk eru oftast fleiri en einn nemandi með sértæka námsörðuleika og aðeins einn 

kennari. Svo virðist sem ADHD nemendur verði stundum afskiptir í kennslustofunni, 
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námsefni, kröfur skólakerfisins og þau verkefni sem kennari fer yfir með nemendahópnum 

geta reynst nemendum með ADHD erfið. Gagnvart nemendum sem þannig er ástatt um getur 

einstaklingsmiðað nám, sem byggir á kenningunum um nám án aðgreiningar, verið 

árangursrík leið í skóla án aðgreiningar til að mæta þörfum nemenda á þeirra forsendum. 

Mikilvægt er að foreldrar komi upplýsingum til kennara eða skóla barna sinna og á milli 

þessara aðila sé gagnvirkt samband. 

Leitað verður  svara við rannsóknarspurningunum: Hvað þurfa kennarar helst að hafa í huga 

þegar þeir vinna með börnum með ADHD? Hvernig geta kennarar komið til móts við þarfir 

barna með ADHD í gegnum einstaklingsmiðað nám? 

Ritgerðin skiptist upp í sjö meginkafla. Í öðrum kafla er ítarlega fjallað um ADHD, um 

röskunina, einkenni og stuttlega um fylgiraskanir. Þriðji kafli fjallar um réttindi barna með 

ADHD til náms en þar eru lög og reglugerðir er tengjast viðfangsefni ritgerðarinnar skoðuð 

ásamt því að stikla á stóru varðandi Aðalnámsskrá grunnskóla sem gefin var út árið 2011 og 

ætti að gefa skýra mynd af stefnu menntakerfisins í dag. Í þeim kafla er einnig farið í 

skilgreiningar fötlunarfræðinnar á fötlun. Í kafla fjögur er fjallað um skóla án aðgreiningar 

sem er yfirlýst menntastefna Mennta- og menningarmálaráðuneytisis. Í kafla fimm er  

umfjöllun um einstaklingsmiðað nám, uppruna þess, inntak og mikilvægi. Í sex kafla er 

hlutverk kennara í starfi svo tekið fyrir með sérstakri áherslu á hlutverk þeirra þegar kemur að 

ADHD börnum. Að lokum í sjöunda kafla eru umræður og niðurstöður teknar saman.   
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2. Hvað er ADHD  

ADHD er skammstöfun á enska heitinu Attention Deficit - Hyperactivity Disorder. Á Íslandi 

er talað um athyglisbrest með ofvirkni (AMO) eða ADHD og verður sú skammstöfun notuð 

hér eftir. ADHD getur komið fram á þrjá vegu, þ.e. ADHD með ofvirkni ríkjandi, ADHD með 

athyglisbrest ríkjandi og ADHD með ofvirkni, athyglisbrest og hvatvísi  (Selikowich, 2009, 

bls.  5-6). Í kafla þessum verður varpað ljósi á hvað einkennir ADHD, hvaða áhrif þessi 

einkenni hafa,  úrræði og fylgiraskanir.  

Á vef ADHD samtakana kemur fram að nýjar rannsóknir sýna að 5-10% nemenda glíma við 

ADHD og að talað er um að kynjahlutföllin skiptist ein stúlka á móti hverjum þremur 

drengjum (ADHD samtökin, e.d.). Samkvæmt Hagstofu Íslands þá voru 42.365 nemendur í 

grunnskólum landsins árið 2011 og þar af 6.527 með formlega greiningu (Hagstofa íslands, 

2012). Það segir okkur að um 15% nemenda sé með formlega greiningu, þó er oft talað um 

manna á milli að um 20% nemenda í grunnskólum séu með frávik af einhverju tagi og þurfi á 

stuðningi að halda.  Þetta segir okkur að eitt af hverjum fjórum börnum með formlega 

greiningu er barn með ADHD, það er nokkuð hátt hlutfall eða 25% allra barna með formlegar 

greiningar.  

2.1. Einkenni ADHD  

Grétar Sigurbergsson geðlæknir tiltekur höfuðeinkenni ADHD í grein sinni ADHD hjá 

fullorðnum sem birt er á heimasíðu ADHD Samtakana á Íslandi. Þar kemur fram að 

höfuðeinkenni ADHD eru: Athyglisbrestur, ofvirkni og hvatvísi. Algengast er að ofvirkni og 

hvatvísi séu þau einkenni sem greind séu. Ef athyglisbrestur er ráðandi einkenni er algengara 

að barnið greinist seinna á lífsleiðinni og þá þegar auknir námserfiðleikar koma í ljós (Grétar 

Sigurbergsson, 2008). Svipaða lýsingu má sjá hjá Barkley (1990, bls. 3). 

Börn með ADHD skera sig oft úr nemendahópnum vegna frávika í hegðun og þroska.  ADHD 

er ein algengasta hegðunarröskun sem greind er hjá börnum (Barkley 1990, bls. 3). Ber að 

nefna að einkenni athyglisbrests birtast oft í kringum 3 – 4 ára en aukast síðan við 5 – 7 ára 

aldur þegar börnin byrja að sækja skóla. Ofvirkni með hvatvísi kemur ekki í ljós.fyrr en á 

fyrstu árum grunnskóla eða jafnvel seinna (Barkley, DuPaul og McMurray 1990, bls. 775-

789;  Málfríður Lorange og Matthías Kristiansen 1998, bls. 11).  

Margar rannsóknir benda til þess að ADHD sé taugafræðileg röskun sem á sér rætur í 

heilastarfseminni. ADHD má rekja til frávika í gerð og starfsemi taugaboðefna í 
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miðtaugakerfinu (Brown, 2005, bls. 1-2) og skv. rannsóknum Íslenskrar erfðargreiningar þá 

skýra erfðir um 75 – 95% einkenna ADHD (Ingibjörg Karlsdóttir, 2008, bls. 2) „ADHD er 

viðvarandi hegðunarröskun af taugalíffræðilegum toga sem kemur fram hjá börnum fyrir sjö 

ára aldur og lýsir sér einkum í athyglisbresti  hvatvísi og mikilli hreyfivirkni. Röskunina er 

ekki hægt að rekja til annarra líkamlegra, andlegra eða tilfinningarlegra ástæðna“ (National 

Institute of Mental Health, 2008). 

Einkenni ADHD lýsa sér meðal annars í því að einstaklingar með ADHD eiga erfitt með að 

taka eftir og halda einbeitingu, eru ofvirk, og eiga oft erfitt með að stjórna tilfinningum sínum. 

Það er eðlilegt að öll börn séu einhvern tíman með athyglisbrest, ofvirk og hvatvís en hjá 

börnum með ADHD er þetta algengara og birtist oftar. Til að fá staðfesta greiningu verður 

barn að hafa einkenni í 6 mánuði eða meira sem samræmast ekki hegðun barna á sama aldri 

(National institute of mental health, 2008).  

2.2 Þrjú einkenni ADHD 

Hér á eftir verður fjallað um áðurgreind einkenni og hvernig þau birtast hjá einstaklingum 

með ADHD og hvaða áhrif þau hafa á daglegt líf viðkomandi. 

2.2.1. Athyglisbrestur  

Hjá börnum með ADHD kemur athyglisbrestur oft þannig fram að þau eiga erfitt með að 

einbeita sér að því sem þau eru að vinna að. Þau fara oft úr einu í annað, byrja á einu verkefni 

en fara svo í annað í miðjum klíðum og gleyma jafnvel algjörlega því verkefni sem þau 

byrjuðu á í upphafi (Málfríður Lorange og Matthías Kristiansen 1998, bls. 11). Óróleiki, 

erfiðleikar við að sitja kyrr og málgleði einkenna oft nemendur með ADHD. Þessir nemendur 

grípa oft frammí fyrir öðrum, truflast auðveldlega, trufla aðra og eiga erfitt með að einbeita 

sér að verkefnum sem fyrir þau eru lögð. Nemandi með ADHD fyllist jafnvel reiði vegna 

endurtekinna mistaka þegar honum mistekst enn einu sinni að ljúka verkefni sínu. Algengt er 

að foreldrar og kennarar kvarti yfir því að börn með athyglisbrest hlusti ekki eins vel og 

jafnaldrar þeirra, haldi ekki einbeitingu, truflist auðveldlega, klári ekki verkefni, séu 

dagdreymin, og breyti um verkefni oftar en aðrir, yfirleitt án þess að klára þau (Barkley, 

DuPaul, og McMurray, 1990, bls.  775-789, Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001, bls. 11-13). Þessi 

börn missa einbeitingu við minnstu truflun, hljóð eða bara utanaðkomandi áreiti. Best er fyrir 

þessi börn að einbeita sér ef verkefni þeirra eru spennandi, skemmtileg og fjölbreytt 

(Málfríður Lorange og Matthías Kristiansen 1998, bls 11).  Þau taka ekki þátt í leikjum og 

verkefnum (athöfnum) eins lengi og önnur börn og eiga erfiðara með að fylgja reglum 
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jafnaldra sinna (Barkley, DuPaul, og McMurray, 1990, bls. 775-789, Ragna Freyja 

Karlsdóttir, 2001, bls. 12).  

Það kemur einnig fyrir að barnið heyri ekki  það sem við það er sagt, hreinlega detti í sinn 

eigin heim (Málfríður Lorange og Matthías Kristiansen 1998, bls. 11). Skipulagserfiðleikar 

eru nær alltaf fylgifiskar athyglisbrests og oft er tímaskyni áfátt. Þó er athyglisbresturinn ekki 

alltaf til staðar og ef verkefnið er nógu spennandi og tilbreytingaríkt, t.d. tölvuleikir, getur 

komið fram nánast ofureinbeiting þannig að barnið dettur hreinlega úr sambandi við umhverfi 

sitt (ADHD samtökin, ed).   

Foreldrar og kennarar taka oft ekki eftir þeim börnum sem eru með einkenni athyglisbrests 

vegna þess að þau eru oft þögul og lítið fer fyrir þeim og þau sýnast vera að vinna. Í raun eru 

þau alls ekki að fylgjast með, ekki að gera það sem þau eiga að vera að gera og jafnvel föst í 

dagdraumum sínum eða hugsunum. Börnunum kemur oft vel saman við önnur börn í 

samanburði við þau börn sem eru með aðrar fylgikvilla (National Institute of Mental Health, 

2008). Athyglisbrestur getur þó haft alvarlegar afleiðingar á námshæfni, ákveðin gerð 

minnistruflana hrjáir þessa einstaklinga ásamt kvíða og depurð. Há tíðni sértækra 

námserfiðleika eins og lestrar- og málerfiðleikar koma oft fram hjá þessum börnum (ADHD 

samtökin, ed). Hér verða til glöggvunar talin upp nokkur helstu einkenni barna með 

athyglisbrest:  

 

Einkenni  barna með athyglisbrest:  

• Koma sér ekki að verki. 

• Virðast slöpp, sljó eða syfjuð 

• Verða auðveldlega fyrir truflun, taka ekki eftir smáatriðum, gleyma hlutum,  

og skipta oft milli verkefna. 

• Eiga í erfiðleikum með að einbeita sér að einhverjum einum hlut, verða leið á  

verkefnum eftir fáeinar mínútur, nema þau séu að gera eitthvað áhugavekjandi,  

forðast því verkefni er krefjast langvarandi athygli. 

• Virðast „löt“ eða „áhugalaus“ við verkefni þar sem ná þarf settum markmiðum. 

• Eiga í erfiðleikum með að læra nýja hluti og klára þau verkefni sem þau byrja á. 

• Eiga í erfiðleikum með að klára heimaverkefni og eða skila þeim inn, týna oft  

hlutum t.d. blýantinum, leikföngum, gögnum sem þörf er á til að klára ákveðin  

verkefni. 
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• Virðast ekki hlusta þegar talað er við þau. 

• Ruglast auðveldlega, hægfara í hreyfingum. 

• Truflast auðveldlega af hljóðum, sjónrænu áreiti og snertingu. 

• Gleyma námsefni sem þau eru nýbúinn að læra og gögnum sem nauðsynleg eru við  

úrvinnslu verkefna. 

• Eiga erfitt með að taka við og vinna úr upplýsingum eins og aðrir og fylgja  

leiðbeiningum 

• Eiga erfitt með að skipleggja verkefni sín og athafnir, gengur illa að huga að  

smáatriðum 

• Dreymir dagdrauma . 

• Eru vanvirk (bregðast ekki nægilega við hljóðum, sjónrænu áreiti, snertingu). 

 (Dornbush, 2002, bls. 3, National Institute of Mental Health, 2008). 

 

 

2.2.2 Hvatvísi  

Hvatvísi barna birtist oft þannig að þau svara oft spurningum áður en lokið er við að bera þær 

upp. Hvatvísi veldur því að börn framkvæma án þess að huga að afleiðingunum, einnig eiga 

þau erfitt með að hætta/stoppa þegar þau eru byrjuð á ákveðinni hegðun, þessi börn eiga líka 

erfitt með að haga sér samkvæmt þeim félagslegu kröfum sem samfélagið setur. Smáslys eru 

algeng hjá þessum börnum eins og að hella niður, ýta hlutum niður og missa það sem þau 

halda á. Hvatísi veldur oft á tíðum erfiðleikum í félagslegum samskiptum. Frammígrip eru 

nokkuð algeng, börnin ryðjast inn í það sem aðrir eru að gera og eiga mjög erfitt með að bíða 

eftir að röðin komi að þeim. Foreldrar hvatvísra barna þurfa að huga betur að þeim heldur en 

jafnöldrum þeirra þar sem þau framkvæma oft án þess að hugsa. Þessi börn sýna oft hættulega 

hegðun til að mynda barn sem er nógu gamalt til að vita betur ákveður að snerta eldavélina til 

að athuga hvort að hún sé of heit. (Málfríður Lorange og Matthías Kristiansen 1998, bls. 12; 

Mash, E. J. Og Wolfe, D. A, 2010, bls 124 ). Hér verða til glöggvunar talin upp nokkur helstu 

einkenni barna með hvatvísi:   

Einkenni barna með hvatvísi:  

• Mjög óþolinmóð 

• Missa út úr sér óviðeigandi athugasemdir, sýna tilfinningar sínar án þess að halda 
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aftur af þeim og framkvæma án þess að huga að afleiðingunum. 

• Eiga erfitt með að bíða eftir hlutum sem þau langar í, eða bíða eftir að röðin komi að 

þeim í leikjum og hópavinnu. 

• Trufla oft samræður eða aðrar athafnir.  

• Eiga erfitt með að fylgja munnlegum og skriflegum fyrirmælum. 

• Eiga erfitt með að hafa stjórn á rödd, hreyfingum, tilfinningum og skynjun. 

• Byrja að vinna áður en fyrirmæli liggja fyrir og flýta sér um of með verkefni og gera 

fljótfærnisvillur í skólaverkefnum. 

• Eiga erfitt með að sjá fyrir afleiðingar og samhengi gerða sinna. 

• Framkvæma án þess að hugsa og eiga það til að taka upp á áhættusömum 

uppátækjum. 

• Hrifsa hluti af öðrum nemendum. 

• Stunda búðarhnupl (á einkum við um unglinga). 

• Svara áður en lokið er við að bera fram spurningu. 

• Svara án þess að spurningu sé beint til þeirra. 

• Trufla fullorðna/jafninga og tala við aðra nemendur þegar verið er að vinna verkefni í 

hljóði. 

• Verða að fá óskir sínar uppfylltar tafarlaust, verða að fá hlutina núna.  

(Dornbush, 2002, bls. 3, National Institute of Mental Health, 2008). 

  

2. 2. 3 Hreyfivirkni 

Þegar einhver líkamshluti er stöðugt á hreyfingu t.d. fingur eða fótur, barnið á erfitt með að 

sitja kyrrt og iðar oft í sæti sínu, einstaklingurinn stöðvast sjaldan, er á ferð og flugi, þá er 

talað um hreyfivirkni. Mörg þessara barna tala mikið og hátt og virðast ekki alltaf hlusta þegar 

við þau er talað (Málfríður Lorange og Matthías Kristiansen 1998, bls. 11- 12 og Dornbush, 

2002, bls. 3). Börn með hreyfivirkniröskun hafa meiri hreyfiþörf en önnur börn, þau hlaupa 

meira, klifra meira og hafa meiri hávaða þegar þau eru að leika sér. Einnig trufla þau aðra, 

eiga erfitt með að bíða og grípa oft frammí fyrir öðrum, oft eru þau mjög málglöð. Rannsóknir 

sýna að þessi börn eiga erfitt með að stoppa sig af, trufla endurtekið samræður annarra og eiga 

erfitt með að standast freistingar. Foreldrar og kennarar lýsa þessum börnum eins og þau séu 

drifin áfram af mótor, séu mjög spennt eins og þau séu að bíða eftir einhverju spennandi 

(Barkley, DuPaul, og McMurray, 1990, bls.  775-789). Hafa verður í huga að einkennin geta 
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verið mismikil og mismunandi á milli einstaklinga. Mest ber á hreyfióróleika á yngri árum. 

Þegar kemur fram á unglingsár þá dregur oft úr þeim einkennum en í staðinn kemur innri órói 

(Dornbush, 2002, bls. 3). Í töflunni hér að neðan eru einkenni barna með hreyfivirkni tekin 

saman.  

Einkenni barna með hreyfivirkni:  

• Eiga erfitt með að sitja kyrr, iða og engjast í sætum sínum og skipta endurtekið um 

stellingu. 

• Þeytast um, snerta og leika sér með allt og ekkert sem þau sjá. 

• Eiga erfitt með að leika sér og gera róleg og hljóðlát verkefni. 

• Eru friðlaus (smella ótt og títt með blýanti eða fingrum í borð, stappa fótum). 

• Eru ofurviðkvæm fyrir sársauka, sjónrænu áreiti, snertingu, lykt og bragði. 

• Sífellt á hreyfingu, hlaupa og príla óhóflega. 

• Líður líkamlega illa þegar þeim leiðist. 

• Rjúka úr einu óloknu verkefni í annað. 

• Tala óhóflega mikið. 

• Skortir hæfni til að leysa vandamál, læra seint af reynslunni. 

• Þola illa mótlæti og vonbrigði og eru sjaldan fyllilega ánægð með hlutina.  

• Eiga erfitt með að fylgja hegðunarreglum. 

• Eiga erfitt með mætingu vegna þreytu sem stafar af svefnörðugleikum. 

• Eiga í vandkvæðum með viðeigandi félagslega hegðun. 

• Eiga örðugt með að geyma, nota og kalla fram upplýsingar. 

• Eru reið, skapstygg, árásargjörn og kasta hlutum frá sér. 

• Nota heiftúðugt eða dónalegt orðbragð vísvitandi. 

• Eru barnaleg (hagar sér líkt og sá sem er miklu yngri). 

• Missa þvag eða saur í svefni án þess að það megi rekja til líkamlegs kvilla. 

• Sökkva sér um of niður í sjónvarp, tölvuleiki og því um líkt. 

(Dornbush, 2002, bls. 3-4, National Institute of Mental Health, 2008). 

 

ADHD á sér mismunandi birtingarmyndir eins og kemur fram hér að ofan. Eins og gefur að 

skilja eru ADHD börn eins misjöfn og þau eru mörg og einkennin eru einstaklingsbundin og 

birtast á margvíslegan hátt. Einhver hafa fá einkenni sem hafa mikil áhrif á daglegt líf þeirra 
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og skólagöngu á meðan önnur hafa mörg einkenni en þau hafa jafnvel lítil áhrif á skólagöngu 

þeirra og allt þar á milli.  Áhrif skerðingar nemenda með ADHD aukast ef þeir eru útilokaðir 

frá skólakerfinu. Einnig verður staða þeirra innan samfélagsins erfiðari og áhættuhegðun 

eykst (Young, 2000). Í grófum dráttum eru birtingarmyndirnar þó þrjár: 

� ADHD með ríkjandi ofvirkni einkennist af ofvirkni og hvatvísi, þó getur örlað á 

athyglisbresti af einhverju tagi (National Institute of Mental Health, 2008, Selikowich, 

2009, bls.  bls 5).  

� ADHD með ríkjandi athyglisbresti (ADD) (tekur illa eftir/annars hugar) – meirihluti 

einkenna athyglisbrests en einkenni ofvirkni og hvatvísi þó til staðar í mjög litlum 

mæli. Það eru minni líkur á að þessi börn eigi í erfiðleikum með að hemja skap sitt og 

láta sér lynda við önnur börn. Þau sitja oft þögul en taka ekki eftir því sem er að 

gerast. Þar af leiðandi er ekki víst að foreldrar og kennarar taki eftir því að barnið sé 

með ADHD (National Institute of Mental Health, 2008, Selikowich, 2009, bls.  5).   

� ADHD með ofvirkni, athyglisbrest og hvatvísi. Flest börn með ADHD flokkast í 

þennan hóp (Dornbush, 2002, bls. 3; National Institute of Mental Health, 2008; 

Selikowich, 2009, bls. 5). 

2.3. Fylgisraskanir og úrræði  

Hegðun barns með ADHD getur haft stöðug og alvarleg áhrif á daglegt líf þess (Rief, 2003, 

bls. 4).  Börn með ADHD eiga oft erfitt með að leysa úr vandamálum og  sjá mistök sín og 

endurtaka jafnvel ósamþykkta hegðun. Þau þola einnig lítið mótlæti og tilfinningaviðbrögð 

þeirra verða oft ofsafengin, þau verða ofboðslega glöð og ofboðslega reið vegna lítilvægra 

atburða  (ADHD samtökin, e.d.; National Institute of Mental Health, 2008) 

Ákveðinn hópur barna og unglinga með ADHD á við sértæka námsörðuleika að stríða. Hætta 

er á að þau þrói með sér mótþróahegðun og alvarlegir félags- og hegðunarerfiðleikar eru ekki 

óalgengir. Mörg ADHD börn sýna áráttuhegðun og kvíði/depurð eru algeng. Hömluleysi og 

hvatvísi getur birst í skapofsa ef viðkomandi fær ekki það sem hann vill. Félagslega standa 

þessi börn oft illa og samskipti bæði við börn og fullorðna eru erfið. Þeim er hætt við 

félagslegri einangrun og hefur það áhrif á sjálfsmyndina. Félagslega einangruð börn hafa 

slaka sjálfsmynd og líður illa. Mikilvægt er að styðja þau í samskiptum við aðra og aðstoða 

þau eftir fremstu getu (ADHD samtökin e.d.; Barkley, 1990, bls. 557;  Selikowitz, 2004, bls.  

90-93).  
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Ungt fólk með ADHD lendir oft í vítahring þar sem lágt sjálfstraust hefur mikil áhrif (Young, 

2000). Námsárangur er gjarnan slakur, enda eru 20-30% ofvirkra nemenda talin eiga við 

námsörðugleika að stríða auk ofvirkninnar börnin eru óhlýðin og geta sýnt árásargirni (Jónína 

Sæmundsdóttir, 2003, bls. 120). Athyglisbresturinn og hreyfivirknin truflar þessi börn í námi, 

þau ná innihaldi texta oft illa þar sem hugurinn leitar frá verkefninu. Minnistækni er líka slök. 

Stærðfræði er oft þeirra sterka hlið en fljótfærni og ónákvæmni truflar þau oft við að ná réttri 

niðurstöðu (ADHD samtökin e.d.).  

Í rannsókn  de Nijs, Ferdinand o.fl. (2004) kemur fram í niðurstöðum, að þegar horft er til 

þeirra einkenna sem birtast hjá nemendum með ADHD þá er upplifun foreldra heima fyrir 

ekki sú sama og kennara í skólanum. Börn sem eru með ADHD hljóta oft á tíðum mikla 

gagnrýni. Kennarar, foreldrar og jafnaldrar finna að því hvernig þau hegða sér og koma fram. 

Einnig eru þau gagnrýnd fyrir minnisleysi og námsárangur. Þetta getur valdið þeim kvíða og 

spennu í daglegu lífi og athöfnum (ADHD samtökin, e.d.; National Institute of Mental Health, 

2008; Embætti landlæknis, 2012, bls. 6 og 14). Góð samskipti milli skólaforeldra og kennara 

geta minnkað misræmi í hegðun nemenda heima og í skóla. (Desforges, C og Abouchaar, A. 

2003, bls.  55). 

Mikilvægt er að allt starfsfólk skóla leggi sig fram við að tengjast nemendum og sýni þeim 

skilning. Einnig er fræðsla til starfsfólks nauðsynleg til að skilningur sé á einkennum ADHD 

og nemandinn sé ekki stimplaður sem „óþekkur“ eða „uppátækjasamur“ (Ragna Freyja 

Karlsdóttir, 2001, bls. 96-101). 

Einkenni ADHD hafa margar birtingamyndir, oft má telja að samfélagið dragi ályktanir út frá 

þeim einkennum sem börn sýna. Hvort sem börn eru með ríkjandi einkenni athyglisbrests, 

hreyfivirkni eða hvatvísi þá eru til dæmi þess að samfélagið misgreini þau. Fullorðnir telja til 

að mynda börn sem eru með hreyfi- eða hvatvísieinkenni ADHD stundum eiga við 

tilfinningalega eða hegðunarleg vandamál og börn með einkenni athyglisbrests vera 

dagdreymin eða utan við sig (National Institute of Mental Health, 2008).   

Vísindarmenn eru ekki vissir um hvað veldur ADHD þó margar rannsóknir bendi til þess að 

gen spili stóran þátt. Engin lækning er til við ADHD en meðferð getur hjálpað til við mikið af 

einkennum ADHD. Með íhlutun og aðhaldi geta flestir þeir sem greinast með ADHD náð 

mjög góðum árangri og lifað góðu innihaldsríku lífi. Líkt og með marga aðra sjúkdóma eru 

það margir þættir sem valda ADHD. Til viðbótar við genin, eru vísindamenn að skoða 

hugsanlegan umhverfisþátt og rannsaka hvernig heilaskaði, fæða/næring og félagslegt 



18 
 

umhverfi hefur áhrif á ADHD. Rannsakendur eru sífellt að þróa nýjar leiðir, meðferð og tækni 

til að takast á við þennan vanda (National Institute of Mental Health, 2008). „Ómeðhöndluð 

ofvirkni hindrar þessa einstaklinga í að nýta sér greind sína“ (ADHD samtökin e.d.) 

3. Réttindi barna með ADHD til náms  

Í samfélagi nútímans er mikið fjallað um jafnan rétt barna til náms og í aðalnámsskrá 

grunnskóla stendur skýrt:  

„Í grunnskóla eiga allir nemendur rétt á að stunda nám við sitt hæfi. Tækifærin eiga að vera jöfn 

óháð atgervi og aðstæðum hvers og eins. Þess er því gætt að tækifærin ráðist ekki af því hvort 

nemandi er af íslensku bergi brotinn eða af erlendum uppruna. Þau eru óháð því hvort um drengi eða 

stúlkur er að ræða, hvar nemandi býr, hverrar stéttar hann er, hvaða trúarbrögð hann aðhyllist, hver 

kynhneigð hans er, hvernig heilsufari hans er háttað eða hvort hann býr við fötlun eða hverjar 

aðstæður hans eru“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 41).  

Fram kemur í Salamancayfirlýsingunni um nemendur með sérþarfir að menntun sé réttur 

sérhvers barns. Þar segir að börn séu jafn misjöfn eins og þau eru mörg og skylt sé að ná og 

viðhalda viðunandi stigi menntunar. Einnig að taka verði mið af miklum mun á milli 

einstaklinga og þörfum nemenda. Virkasta aflið til að sigrast á hugarfari mismununar, móta 

þjóðfélag án aðgreiningar, móta umhverfið og koma á virku menntakerfi eru almennir skólar. 

Nemendur með sérþarfir eigi að hafa aðgang að almennum skólum sem mæti þeirra þörfum 

(Salamanca yfirlýsingin og rammaáætlun um aðgerðir vegna nemenda með sérþarfir 1995, 

bls.  8-9)  

Í aðalnámskrá  segir að það sé  á ábyrgð sveitafélaga, líkt og kveður á í 40. grein laga um 

grunnskóla nr. 91/2008, að öll börn fái sérstakan stuðning í skólastarfi.  Þegar talað er um 

nemendur með sérþarfir þá er átt við þá nemendur sem teljast vera með tilfinningalegra eða 

félagslegra erfiðleika. Einnig nemendur með sértæka námsörðugleika, nemendur með 

leshömlun, fatlaðir og/eða langveikir nemendur, nemendur með þroska- og geðraskanir og 

aðrir nemendur með heilsutengdar sérþarfir. Í lögunum 91/2008 kemur einnig fram að „Í 

sérfræðiþjónustu felst annars vegar stuðningur við nemendur og fjölskyldur þeirra og hins 

vegar stuðningur við starfsemi grunnskóla og starfsfólk þeirra“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið 2011).  

Því ber skólum sveitafélagana skylda til að mæta þörfum allra nemenda, einnig þeirra sem 

hafa ADHD. Samkvæmt 17 gr. laga um  grunnskóla nr. 91/2008 eru nemendur með sérþarfir 

þeir sem eiga erfitt með nám sökum sértækra námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslegra 

örðugleika og/eða fötlunar, sbr. 2. gr. laga um málefni fatlaðra, nemendur með leshömlun, 
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langveikir nemendur og aðrir nemendur með heilsutengdar sérþarfir eiga rétt á sérstökum 

stuðningi í námi í samræmi við metnar sérþarfir (Lög um grunnskóla, 2008).  

Börn með ADHD eru ekki skjólstæðingar Greiningar- og ráðgjafastöðvar Ríkisins (GRR) eins 

og börn með einhverfu, líkamlegar fatlanir og þroskaraskanir. Skólinn fær því ekki ráðgjöf frá 

GRR vegna þessara barna eins og barna sem eru með skilgreinda fötlun. Í lögum um 

Greiningarstöð nr. 83/2003 er fötlun skilgreind þannig í 2. grein: „Með fötlun er átt við það 

ástand sem skapast þegar einstaklingur þarf fjölþætta þjónustu og aðstoð til langframa vegna 

alvarlegrar þroskaröskunar eða annarar röskunar á færni.“ Eftirfarandi skilgreiningu er að 

finna í  gildandi lögum um málefni fatlaðra nr. 59/1992  

„sá á rétt á þjónustu samkvæmt lögum þessum sem er andlega eða líkamlega fatlaður og 

þarfnast sérstakrar þjónustu og stuðnings af þeim sökum. Hér er átt við þroskahömlun, 

geðfötlun, hreyfihömlun, sjón- og heyrnarskerðingu. Enn fremur getur fötlun verið 

afleiðing af langvarandi veikindum, svo og slysum“.  

Hugtakið fatlaður er Íslendingum mistamt að nota. Oft vill svo verða að í kaffiborðsumræðu 

hversdagsins er hugtakið tengt við mikið líkamlega eða andlega fatlaða einstaklinga sem þurfa 

á mikilli aðstoð að halda við athafnir daglegs lífs, tómstundir og félagslega virkni. Þegar 

hugtakið fötlun var fyrst kynnt þá var það í raun tilraunahugtak, tilraun til að finna eitt hugtak 

sem nota mæti yfir allt fatlað fólk. Áhersla var á að samfélagið og umhvefið aðlagaði sig jafnt 

að fötluðum eins og fatlaðir aðlöguðu sig að því. Hugtakið hafði stefnumótandi áhrif jafnt 

lagalega sem skilningslega (Rannveig Traustadóttir, 2006, bls. 13-36).  

Fötlunarfræðingar líta svo á að tvö meginsjónarhorn séu á fötlun, félagslegt og 

læknisfræðilegt. Læknisfræðilega sjónarhornið leggur áherslu á galla eða skerðingu 

einstaklingsins. Félagslegt sjónarhorn fötlunarfræðinnar lítur hins vegar á fötlun einstaklinga 

skapist að stórum hluta vegna félagslegra hindrana, fordóma, skorts á hjálparbúnaði og erfiðu 

aðgengi (Rannveig Traustadóttir, 2003, bls. 17-47). Í ritgerð þessari verður gengið út frá 

félagslega sjónarhorninu á fötlun. Þar sem ADHD er taugafræðileg röskun þá falla þeir 

nemendur sem greinast með ADHD ekki undir lög um málefni fatlaðra en vill höfundur þó 

líta á að þeir eigi rétt á því þar sem röskun þeirra geti hindrað þá félagslega.  

Fram kemur í fimmtu grein Samnings sameinuðu þjóðanna um réttindi fólks með fötlun að 

aðildarríkin viðurkenna að allir menn eru jafnir fyrir lögunum og eiga rétt, án nokkurrar 

mismununar, á jafnri vernd og jöfnum hag. Hliðstæð ákvæði eru í stjórnarskrá lýðveldisins 

33/144. Í sautjándu grein laga um grunnskóla nr.91/2008 stendur skýrt að „nemendur eiga rétt 
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á að komið sé til móts við námsþarfir þeirra í almennum grunnskóla án aðgreiningar, án tillits 

til líkamlegs eða andlegs atgervis“. Í nýútgefinni Aðalnámsskrá grunnskóla (2011) kemur 

fram að taka þarf tillit til þarfa nemenda og að skólum beri skylda til að koma á móts við 

þarfir þeirra (Mennta- og menningarmálaráðuneytið,  2011, bls 26).  

4. Skóli án aðgreiningar (inclusive school) 

Menntastefnan  skóli án aðgreiningar (e. inclusive school) hefur á síðustu áratugum fest sig í 

sessi (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010, bls. 2).  Íslendingar undirrituðu Salamanca 

yfirlýsinguna,  rammaáætlun um aðgerðir vegna nemenda með sérþarfir árið 1995. Með 

undirskriftinni vænti menntamálaráðuneytið þess að yfirlýsingin og rammáætlunin yrðu að 

leiðarljósi við innleiðingu nýrrar menntastefnu á Íslandi. Í fjórðu grein yfirlýsingarinnar 

kemur fram áskorun á samfélag þjóða að gerast fylgendur skólagöngu án aðgreiningar 

(Menntamálaráðuneytið, 1995, bls. 5 - 10) og má líta svo á að þar hafi fyrsta skrefið í átt að 

Skóla án aðgreiningar (inclusive school) verið tekið.  Skóli án aðgreiningar (inclusive school) 

er samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 91/2008 opinber menntastefna.  

Leiðarljós þessarar menntastefnu, skóli án aðgreiningar, er vönduð menntun allra, lýðræði 

og félagslegt réttlæti í skólum. Hugmyndafræðin að baki skólastefnunni byggir á 

ferlishugsun sem felur í sér nálgun ákveðinna gilda sem taka til allra nemenda og er 

leiðarstefið að sigrast á hvers konar hindrunum til náms sem fela í sér aðgreiningu, 

útilokun og slakt námsgengi (Ainscow, Booth og Dyson, 2006, vitnað til í gegnum Hermína 

Gunnþórsdóttir, 2010, bls. 2). 

Ýtarlega er fjallað um hana í Aðalnámsskrá Grunnskóla (2011),  „Með skóla án aðgreiningar 

er átt við grunnskóla í heimabyggð eða nærumhverfi nemenda þar sem komið er til móts við 

náms- og félagslegar þarfir hvers og eins með manngildi, lýðræði og félagslegt réttlæti að 

leiðarljósi“ (Mennta- og menningar-málaráðuneytið, 2011, bls. 41). Í stefnunni felst jafnframt 

að  að allir nemendur eigi að fá að sitja við sama borð í skólakerfinu.  Skóli fyrir alla og skóli 

án aðgreiningar eru hugtök sem notuð hafa verið fyrir þessa stefnu. Í ritgerð þessari verður 

notast við hugtakið „skóli án aðgreiningar“ meðal annars vegna þess að Aðalnámsskrá 

grunnskóla notast við það hugtak.  

Samkvæmt sérfræðingum mennta- og menningarmálaráðuneytisins þá er skilgreiningin á 

hugmyndafræðinni skóli án aðgreiningar eftirfarandi: Skóli sem tekur við öllum nemendum, 

óháð skerðingu eða röskun sem kallað getur eftir einstaklingsbundinni kennslu (Ásdís Ýr 

Arnardóttir og Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2011, bls. 44) Það kemur skýrt fram í 

Aðalnámsskrá að vilji er fyrir því að vinna markvist eftir stefnunni. „Þessi 
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grundvallarhugmyndafræði í skólastarfi hér á landi felur í sér alhliða hlutdeild, aðgengi og 

þátttöku allra nemenda í skólastarfinu. Menntun án aðgreiningar er samfellt ferli sem hefur 

það að markmiði að bjóða upp á góða menntun fyrir alla“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 41). Í lokaverkefni Ragnheiðar Axelsdóttur (2010) 

kemur fram að „skóli án aðgreiningar“ er í raun margþætt hugtak og snýr ekki eingöngu að 

réttinum tið að ganga í sinn heimaskóla, heldur einnig réttinum til að njóta bestu mögulegu 

menntunar á hverjum tíma og fá þannig að menntast, þroskast og vera skilinn á sínum 

forsendum. Þar tekur hún það einnig fram  að skilgreining á skóla án aðgreiningar (e. 

inclusive school) og aðgerðir sem lúta að því að koma á skóla án aðgreiningar byggist á 

hugmyndum um mannréttindi og réttindi barna. Í grein Hermínu Gunnþórsdóttur kemur fram 

„leiðarljós þessarar menntastefnu, skóli án aðgreiningar, er vönduð menntun allra, 

lýðræði og félagslegt réttlæti í skólum. Hugmyndafræðin að baki skólastefnunni byggir á 

ferlishugsun sem felur í sér nálgun ákveðinna gilda sem taka til allra nemenda og er 

leiðarstefið að sigrast á hvers konar hindrunum til náms sem fela í sér aðgreiningu, 

útilokun og slakt námsgengi“ (í Hermína Gunnþórsdóttir, 2010, bls. 2 úr Ainscow, Booth 

og Dyson, 2006 ). 

Nátengd hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar er nám án aðgreiningar (inclusive 

education) og sem snýr að því hvernig skólakerfið getur tekið á móti öllum nemendum og 

þannig uppfyllt skilyrði um skóla án aðgreiningar.  

Líkt og með skóla án aðgreiningar (inclusive school) var Salamancasáttmálinn 

vendipunkturinn þegar kemur að innleiðingu hugmyndafræðinnar um nám án aðgreiningar 

(inclusive education) á Íslandi. Rætur hugmyndafræðinnar um nám án aðgreiningar má rekja 

til hugmynda um mannréttindi, félagslegt réttlæti og réttsýni. Hugmyndafræði þessi hefur 

smám saman haslað sér völl á heimsvísu og menntakerfi unnið samkvæmt henni (Wah, Lee 

Lay, 2010, bls. 98). Sameiginlegt markmið með námi án aðgreiningar og menntun almennt er 

að einstaklingar beri virðingu fyrir sjálfum sér, umhverfi sínu og tengslum við heiminn 

(Landorf og Nevin, 2007, bls. 711-723). 

Í Salamanca yfirlýsingunni (1995) er fjallað um aðgerðir vegna nemenda með sérþarfir. 

Aðlaga þurfi kennsluna að sérþörfum nemendans en að hann þurfi ekki að aðlaga sig að 

kennslunni. Þá kemur það einnig skýrt fram að það sé hagur þjóðfélagsins og allra nemenda 

að læra saman í virku námsumhverfi sem leggur áherslu á fjölbreytileikann. Veita þarf 

skólunum nægilegt fjármagn til að sinna öllum nemendum og ólíkum þörfum þeirra. Það er á 

ábyrgð skólanna að starfsmenn þeirra fái fræðslu og viðeigandi þjálfun til að þeir þrói með sér 

jákvætt viðmót gagnvart opnum skólum. Þar kemur fram að eitt af hlutverkum skólans er að 
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hafa námsefni jafnt og námsmat sveigjanlegt og sjá með því til þess að verkefni séu við hæfi 

hvers og eins einstaklings (Menntamálaráðuneytið, 1995). Við undirritun hennar var biðlað til 

Alþjóða samfélagsins að setja nám án aðgreiningar í forgang og vinna samkvæmt 

kenningunni í kennslu. Þrátt fyrir undirritun samningsins hefur yfirfærsla til kennslu ekki 

náðst (Wah, Lee Lay, 2010, bls.  98).  

Kennarar vita að það er þeirra hlutverk að virkja nemendur til að verða eins góðir námsmenn 

og þeirra styrkleikar bjóða uppá. Eins og kennarar vita þá er áhugi nemenda misjafn, 

dugnaður og hæfileikar þeirra til að takast á við viðfangsefnið mismiklir og byggðir á 

misjöfnum grunni. Kennari verður því að hafa þekkingu á fjölbreyttum kennsluaðferðum og 

sjá hvaða vinnubrögð henta hverjum nemenda til að koma á móts við þarfir þeirra (Börkur 

Hansen, Jón Baldvin Hannesson, ofl, 1999, bls 159).  

4.1. Skóli án aðgreiningar og börn með ADHD  

Þar sem skóli án aðgreiningar er sú menntastefna sem samkvæmt lögum á að vinna eftir þá er 

það á ábyrgð kennara og annara starfsmanna grunnskóla landsins að vinna eftir henni. 

Nemendur sem eiga við raskanir að stríða falla oft ekki inn í rammann sem settur er og þá er 

það starfsfólksins að mæta þörfum þeirra með markmið menntastefnunnar að leiðarljósi. 

Í rannsókn Ásdísar (2011) benda niðurstöður til þess að fagfólk sýni vissa andstöðu þegar 

kemur að því að vinna eftir hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar. Andstaðan beinist 

að vissum nemendahópum en auk þess þá vantar bjargir innan skólakerfisins til að takast á við 

þessa nemendur. Bætt þekking á röskunum á borð við ADHD innan skólastofnanna um allt 

land er nauðsynleg til að auka fótfestu og þekkingu á hugmyndafræðinni. Aukin hlutdeild 

annara sérfræðinga og stuðningur við kennara í starfi er einnig nauðsynlegur (Ásdís Ýr 

Arnarsdóttir og Hanna Björk Sigurjónsdóttir, 2011, bls. 84).  

Starfsfólk skólakerfisins eru áhrifavaldar þess hvernig til tekst að vinna eftir stefnunni skóli án 

aðgreiningar. Það er í þeirra höndum að tileinka sér hana og vinna eftir henni. Skilningur þess 

virðist vera mjög misjafn og helgast að einhverju leyti að því hvaða stöðu starfsfólkið gegnir 

og hvar það starfar. Erfiðlega gengur í kerfinu að rökstyðja stuðning við börn með ADHD, þó 

má benda á að Salamanca yfirlýsingin gerir engan greinamun á ólíkum þörfum nemenda 

(Ásdís Ýr Arnardóttir og Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2011).  

„Að vinna að því að koma á skóla án aðgreiningar er því einn liður í því að vinna að réttlátara 

samfélagi þar sem allir eru fullgildir þátttakendur“ (Ragnheiður Axelsdóttir, 2010, bls. 29).  
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5.  Einstaklingsmiðað nám  

Einstaklingsmiðað nám er eins og nafnið gefur til kynna hugmyndafræði sem felur í sér að 

mæta þörfum einstaklinga þegar kemur að námi og aðlaga nám og námsaðstæður að þörfum 

þeirra (Aldís Yngvadóttir, 2008). Einstaklingsmiðað nám er því ein leiðin til að uppfylla 

hugmyndafræðina um nám án aðgreiningar (inclusive education) og ná fram markmiðum 

stefnu um  skóla án aðgreiningar (inclusive education). Þetta orð „einstaklingsmiðað nám“ er 

nokkuð sem mikið er í umræðunni, bæði heyrist það reglulega í fréttum og frétta tengdu efni 

en einnig í kaffiborðsumræðu inn á heimilum landsmanna. Hér á eftir verður reynt að gera 

stefnunni skil, finna rætur hennar og skilgreina hana.  

Oftast er átt við að kennarar séu svegjanlegir og mæti einstaklingsbundnum 

þörfum nemenda sinna. Nemendur geta verið að fást við ólík viðfangsefni á 

sama tíma því  þeir þurfa ekki að vera að læra það sama alltaf. Þeir getur 

verið að vinna með misþung efni, unnið hver á sínum hraða, einir eða í hóp 

og með mismunandi námsefni. Áherslan er á ábyrgð nemendanna á eigin 

námi og virka þátttöku þeirra (Ingvar Sigurgeirsson, 2004b)  

Carol Ann Tomlinson er mikill áhrifavaldur þegar kemur að einstaklingsmiðuðu námi. Hún 

hefur skrifað fjölda bóka og greina um efnið sem útgefnar hafa verið um heim allan. Sjálf 

segir hún að „Ástæða fyrir því að ég tel að einstaklingsmiðaðir kennsluhættir séu mikilvægir 

er sú að nemendur eru á mörgum sviðum mismunandi og með fjölbreyttan bakgrunn. Svo hafi 

það verið og svo muni það verða um ókomna framtíð.” (Gísli Baldvinsson (ritstj), 2008, bls. 

1)  

Hugmyndir Tomlinson um einstaklingsmiðað nám byggja á einstaklingsmiðuðum 

sveigjanleika í námstíma, hópaskiptingu, hópastarfi, kennsluaðferðum og verkefnum. Að 

sinna námsþörfum hvers og eins nemenda frekar en að kenna bekknum sem einni heild. 

Samkvæmt kenningum hennar þá er mikilvægt að að kennari greini viðhorf, námsstíl og 

námshæfni nemendans (Ingvar Sigurgeirsson, 2005, bls. 21, Tomlinson og Allan, 2000, bls. 

4). Í umfjöllun Aldísar Yngvadóttur (2008), um einstaklingsmiðað nám og möguleikan á að 

þróa námsefni sem hentar ólíkum nemendum, kemst Aldís að þeirri niðurstöðu að hugtakið 

einstaklingsmiðað nám snúist um að skapa fjölbreytilegar námsaðstæður fyrir ólíkan og 

fjölbreyttan nemendahóp. Hér á eftir kemur mynd sem sýnir hvernig Tomlinson og Allan 

(2000) settu kenningu sína um einstaklingmiðaða kennslu fram en hún er þýdd af Aldísi 

Yngvadóttur (2008) og kom fram í grein hennar. Hún lýsir því myndrænt hver ábyrgð kennara 
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er gagnvart nemendum þegar unnið er eftir kenningum um einstaklingsmiðað nám 

(Tomlinson og Allan, 2000, bls. 3, Aldís Ingvarsdóttir, 2008)  

 

 

5.1.  Rætur aðferðarinnar 

Einstaklingsmiðað nám er alls ekki nýtt af nálinni, hægt er að rekja rætur hugmyndafræðinnar 

til vel þekktra nafna í uppeldis og menntafræði. Þar má nefna kenningasmiði eins og Jean-

Jacques Rousseau (1712–1778), John Dewey (1859–1952), Mariu Montessori (1870–1952) 
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og Jean Piaget (1896–1980). Framlag þeirra styður við og byrjar mótun hugmyndarinnar um 

að miða kennslu út frá einstaklingum (Ingvar Sigurgeirsson, 2004b). Hér á eftir verður fjallað 

stuttlega um þá merku menn sem höfðu áhrif á mótun þessarar stefnu. Mikilvægt er að muna 

hvaðan hún er upprunnin og reifa það í fáeinum orðum hvaða áhrif menntafrömuðir þessir 

höfðu á gerð hennar.  

5.1.1. Jean-Jacques Rousseau 

Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) er frægastur þeirra sem skrifuðu um uppeldismál á 18. 

öld. Hann var umdeildur og sat ekki á skoðunum sínum. Einstaka innsýn Rousseaus má finna 

í nánast öllu því sem ritað er um heimspeki enn þann dag í dag. Rousseau taldi að börn lærðu 

af reynslunni en ekki af orðum fullorðinna. Hugmyndir Rousseaus um menntun höfðu 

djúpstæð áhrif námskenningar nútímans. Hann vildi draga úr bóknámi og taldi að fyrst ætti að 

kenna barni á tilfinningar sýnar áður en það lærði á bókina. Hann vildi ekki steypa alla í sama 

mótið og lagði áherslu á að aðbúnaður barna væri þannig að þau næðu sem mestum 

persónuþroska og sérstæði sem einstaklingar. Hann lagði sérstaka áherslu á að læra af 

reynslunni.  (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 1998, bls.  25-28, Grue-Sørensen, 

1973, bls. 134-135, LucidCafé:Library: e.d.).  

5.1.2. John Dewey 

John Dewey (1859 – 1952) var bóndasonur sem menntaði sig í heimspeki, sálfræði og 

uppeldisfræði en hann er talinn vera sá maður sem hafa haft hvað mest áhrif á 

uppeldishugmyndir á Vesturlöndum. „Learning by doing“ eða að læra með því að framkvæma 

er megininntak í hugmyndafræði hans. Með því að framkvæma þá leiðir það til dýpri 

skilnings á viðfangsefninu. Dewey vildi að börn skildu að námið nýttist þeim í daglegu lífi, 

hans ósk var að hugmyndin um að nám færi fram í skólanum en líf utan hans myndi leggjast 

af. Hann var andvígur staðlaðri menntun og vildi að börn gætu nýtt sér þá þekkingu sem þau 

öfluðu sér í skólanum. Einnig var hann andvígur því að allir lærðu það sama á sama tíma en 

vildi að einstaklingurinn fengi að njóta sín og styrkleika sinna. Hann var hlynntur lýðræði og 

taldi það vera lífsýn sem einstaklingar þrói með sér, með fenginni reynslu af samskiptum og 

félagslegu samneyti, í samfélagi við aðra menn. Hann taldi skólann vera brú milli barnsins og 

samfélagsins og að hlutverk hans væri að undirbúa barnið fyrir daglegt líf og líf í 

lýðræðissamfélagi (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 1998, bls.  39-42, Grue-

Sørensen, 1973, bls. 220).  Einstaklingsmiðað nám er byggt á hugmyndum hans um virka 
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kennsluhætti, leitarnám, þjálfun hugsunar og lýðræðislegt skólastarf (Ingvar Sigurgeirsson, 

2004a). 

5.1.3. Maria Montessori  

Maria Montessori (1870 – 1952) var fyrsta konan á Ítalíu til að fá læknisgráðu. Hún er talin 

hafa verið á undan sinni samtíð en hún hóf nám í tækniskóla fyrir drengi þegar hún var á 

þrettánda ári. Á æviskeiði sínu starfaðir hún á sviði geðlækninga, menntunar og mannfræði. 

Kenningar hennar um uppeldi smábarna í skólum eru þekktar um víða veröld ásamt öðrum 

kenningum. Í þeim er meðal annars fjallað um frjálsræði barnsins út frá líffræðilegu 

sjónarmiði. Samkvæmt kenningum hennar á uppeldi á fyrst og fremst að miða við 

einstaklinginn. Það á að byggjast á markvissri viðleitni sem miðar að því að laða það besta 

sem í barninu býr fram. Þar skipta örvun og virkni mestu máli. Frelsið takmarkast þó af frelsi 

annara. Maria er höfundur  margra kennsluaðferða en ekki verður farið ýtarlega í þær allar 

hér. Allar kennsluaðferðir hennar einkennast af tveim sameiginlegum þáttum, þær koma til 

móts við barnið, innri þörf þess og áhuga og þær hvetja til sjálfsnáms. Notuð eru 

einstaklingsbundin verkefni sem eru ætluð fyrir sjálfstæða vinnu án aðstoðar frá kennara. 

Barnið á sjálft að meta, taka ákvörðun, velja og framkvæma verkið. Með þessari aðferð lærir 

barnið að athuga, hugsa sjálfstætt, draga ályktanir, bera saman hluti, einbeita sér að því 

verkefni sem vekur mestan áhuga hjá því og síðast en ekki síst styður þessi aðferð barnið til 

að nýta frumkvæði sitt. Barnið leysir sjálft úr vandamálum og villum sem eykur sjálfsöryggi 

þess í námi. Þessar aðferðir eiga að styðja börn til að vinna lengur sjálfstætt og auka hjá þeim 

einbeitningu (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 1998, bls.  39-42, The 

international Montessori index, 2012, e.d.). 

5.1.4 Jean Piaget 

Jean Piaget var svissneskur sálfræðingur, sem þróaði kenningar bæði á sviði sálfræði og 

menntunar. Hann er ennþá áhrifavaldur í mörgum fræðigreinum og verk hans eru þekkt um 

heim allan. Áhrifa hans hefur gætt í greinum eins og félagsfræði, þekkingarfræði, sálfræði, 

hagfræði og lögfræði. Piaget lagði áherslu á heildræna nálgun. Piaget hélt því fram að vitræn 

hugsun þróaðist frá því einfalda yfir í það sem flóknara er. Ójafnvægið á milli þekkingar og 

hugmynda barnsins og þess sem það upplifir, stuðlar að mati Piaget fyrst og fremst að örvun 

þroska þess. Hann taldi alla einstaklinga gera rökrænt mynstur sem gerði þeim auðveldara að 

skilja og skýra það sem fram fer. Rannsóknir Piaget í þroskasálfræði og erfðafræðilegri 

þekkingarfræði áttu eitt sameiginlegt markmið, að rannsaka hvernig þekking vex. Piaget lagði 
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mikla áherslu á uppgötvunarnám, hann benti á það að börn eru í eðli sínu forvitin byggja upp 

nýja þekkingu með að rannsaka umhverfi sitt. Hann áleit að börn þyrftu að hafa hluti til að 

læra af en ekki bara bók og blýant (Shaffer, D, og Kipper, K. 1999, Jean Piaget Society, e.d, 

Rice, 2001, bls.  35). 

5.1.5. Howard Gardner  

Kenningar Gardner (1993) sem hann kom fram með snemma á níunda áratugnum um eðli 

greindar vöktu athygli meðal þeirra sem komu að menntun. Kenningu sína kallaði hann 

Theory of multiple intelligences og hefur verið færð yfir á okkar ylhýra sem 

Fjölgreindarkenningin. Hann taldi að til staðar væru 7 aðgreinanleg meginsvið greindar; 

tónlistargreind (musical intelligence), hreyfigreind (bodilykinesthetic), rök- og 

stærðfræðigreind (logical-mathematical), málgreind (linguistic), rýmisgreind (spatial) 

samskiptagreind (interpersonal) og að lokum sjálfsþekkingargreind (intrapersonal) (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2009, bls. 27). Gardner (1993) var hlynntur einstaklingsbundnu námi a.m.k. að 

hluta og taldi hann að í boði yrði að vera mikið val. Gardner og áhangendur hans töldu að 

ofuráhersla væri lögð á tvö svið greindar, rökleikni og mál, í skólastarfi. Gardner taldi alla 

greindarþætti vera jafn mikilvæga og vildi að nám jafnaðist á þá alla sjö. Ein meginhugmynd 

hans var að hæfileikar manna væru svo ólíkir að það væri einstaklingsbundið hvaða nálgun 

hentaði hverjum og einum og fannst með öllu óeðlilegt að allir þyrftu að læra á sama hátt 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2009, bls. 27, Gardner, 2006, bls. VII-IX) 

6.  Hlutverk kennarans 

Kennarar sinna veigamiklu hlutverki í lífi nemenda í þau tíu ár sem nemendur stunda nám í 

grunnskóla. Nemendur stunda skólann fjóra til sex klukkustundir daglega og eyða í flestum 

tilfellum hádeigishléinu sínu einnig innan veggja skólabyggingarinnar. Kennarar og annað 

starfsfólk skólans er uppeldisaðili nemenda stóran part barnæsku þeirra og því er ábyrgðin 

mikil.  

Fram kemur í Aðalnámsskrá grunnskóla (2011) að „Meginhlutverk kennarans er kennslu- og 

uppeldisfræðilegt starf með nemendum, að vekja og viðhalda áhuga þeirra á námi, veita þeim 

handleiðslu á sem fjölbreytilegastan hátt og stuðla að góðum starfsanda og vinnufriði meðal 

nemenda“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 42). Innan veggja skólans er það 

kennarinn sem er í forystuhlutverki og hefur ábyrgð að gegna gagnvart nemendum sínum. 

Hann vinnur að því að auka líkur á árangri í námi með því að veita nemendum vandaða 

kennslu lagaða að þörfum hvers og eins nemenda, með skóla án aðgreiningar að leiðarljósi.  



28 
 

Uppeldi og menntun eiga einnig að samtvinnast í gegnum skólagönguna og kennarar eiga að 

vinna saman að því að mennta nemendur eftir fremsta megni(Mennta- og menningar-

málaráðuneytið, 2011, bls. 42).  

6.1 Kennarar og börn með ADHD. 

Niðurstöður rannsókna benda með óhyggjandi hætti til þess að það eru þeir fullorðnu í lífi 

barnsins, þá sérstaklega foreldrar og kennarar, sem geta tryggt velferð þess þar á meðal 

námsárangur. Það eru þarfir nemendans sem móta samskipti kennara við skólaforeldra, þegar 

kennarar halda góðum samskiptum við foreldra, fara nemendurnir að líta á skólann sinn sem 

öruggan hluta af lífi sínu. Þegar hugað er að einstaklingsmiðuðu námi hjá nemendum þá er 

samstarf við foreldra mikiðvægt enda þekkja foreldrar barnið sitt manna best (Oyserman, D, 

Brickman, D. og Rhodes, M, 2007; Desforges, C og Abouchaar, A. 2003, bls. 55: Helgi 

Grímsson, 2005, bls. 9). Ekki má gleyma að vinna út frá þeim (Ragna Freyja Karlsdóttir, 

2001, bls. 90).   

Kennarar eru í raun í lykilhluverki við að efla sjálfsmynd nemandans, þess vegna er mikilvægt 

að þeir kynni sér málefni hans, séu vel undirbúnir og byggi traust á milli sín og nemandans. 

Mikilvægt er að kennarar horfi á sterkar hliðar nemenda og leitist við að mæta þörfum þeirra 

með það að leiðarljósi að nemandinn hafi sem mest gagn af skólagöngu sinni og upplifi hana 

jákvætt. Fullorðnir með ADHD hafa staðhæft að kennarar sem leggja sig fram við að tengjast 

nemandanum og sýni honum og hans málum skilning séu líklegri til að ná með honum 

langtíma markmiðum (Barkley, 1990, bls. 495; Ragna Freyja Karlsdóttir 1995, bls. 70).  

Það kemur skýrt fram í lögum um grunnskóla að skóli og heimili eigi að starfa saman. Í 

annarri grein laga um grunnskóla nr. 91 frá árinu 2008 segir að „hlutverk grunnskóla, í 

samvinnu við heimilin, er að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í 

lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun“. Undir liðnum innra mat í Aðalnámsskrá 

grunnskóla segir „Leggja skal áherslu á virka þátttöku starfsfólks, nemenda, foreldra og 

annarra hagsmunaaðila eftir því sem á við“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2011). 

Með virkri þátttöku ætti að vera hægt að samnýta krafta allra viðkomandi aðila og styrkja 

nemendur í námi. Þó hvílir ábyrgðin á fullorðnu aðilunum, kennaranum og foreldrum að 

virkja nemendur og viðhalda góðum samskiptum sín á milli (Nanna Kristín Christiansen, 

2010, bls. 24 - 25).  

Þegar kemur að börnum með ADHD eru samskiptin jafnvel enn mikilvægari en ella þar sem 

þau þurfa oft meira utanumhald en börn almennt (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001, bls. 24 og 
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90). Samvinna á milli kennara er mikilvæg strax í byrjun skólagöngu barnsins, einnig að 

barnið fái greiningu sem fyrst svo að hægt sé að mæta þörfum þess og veita því viðeigandi 

meðferð. Með því er dregið úr neikvæðum afleiðingunum sem ofvirknin, athyglisbresturinn 

og hvatvísin valda (Matthías Kristiansen, Málfríður Lorange 1998, bls. 18).  

Kennarar telja sig oft á tíðum ekki fá nægar upplýsingar um greiningu barns, afleiðingar 

hennar og hvernig á að takast á við þau vandamál sem upp geta komið (Margrét Þ. Jóelsdóttir, 

2000, bls.  161). Best er ef við skólann starfa sérfræðingar sem geta boðið nemendum með 

ADHD upp á þjónustu sína. Allir skólar þurfa að hafa fjölbreytt og sveigjanleg úrræði fyrir 

þessi börn (Ragna Freyja Karlsdóttir 2001, bls. 84). Samvinna á milli kennara og 

skólaforeldra barna með ADHD byggir líka á góðri samvinnu innan skólans. Að kennarar 

deili reynslu og nýti sér styrkleika einstaklingsins í öllu námi. Þegar kennarar og 

skólaforeldrar sjá að með góðri samvinnu styrkja þeir nemendann í námi styrkir það samstarf 

þeirra á milli sem leiðir af sér áframhaldandi samstarfs (Ragna Freyja Karlsdóttir 1995, bls.  

69, Amatea, E, S, Daniels, H, Bringman, N og Vandiver, F. M, 2004).  

Eins og fram hefur komið þá eiga nemendur með ADHD oft í vandræðum með félagslegt 

samneyti og hegðun sína. Þetta tvennt getur ásamt fylgiröskunum ADHD haft áhrif á 

skólagengi nemandans (Ragna Freyja Karlsdóttir 1995, bls. 90). Einstaklingsmiðað nám 

hentar afskaplega vel fyrir ADHD nemendur vegna þess að þar er námsefnið kennt með 

fjölbreytilegum námsaðferðum (Rief 2005, bls. 165) Reglubundnir fundir með foreldrum 

ADHD barnsins þar sem staða þess er endurmetin og markmið sett vega þungt í þessum 

samskiptum (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001, bls. 90-91). 
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7. Umræða og niðurstöður  

Markmið þessarar ritgerðar var að finna svar við rannsóknarspurningunum: Hvað þurfa 

kennarar helst að hafa í huga þegar þeir vinna með börnum með ADHD? Hvernig geta 

kennarar komið til móts við þarfir barna með ADHD í gegnum einstaklingsmiðað nám? Í 

ritgerðinni er farið yfir það hvað einkennir börn með ADHD og rætt stuttlega um 

fylgiraskanir. Ljóst er að ADHD er viðurkennd röskun í samfélagi dagsins í dag sem lýsir sér í 

stuttu máli að einstaklingar með ADHD eiga erfitt með að taka eftir og halda einbeitingu, eru 

ofvirk, og eiga oft erfitt með að stjórna tilfinningum sínum. Það er eðlilegt að öll börn séu 

einhvern tíman með athyglisbrest, ofvirk og hvatvís en hjá börnum með ADHD er þetta 

algengara og birtist oftar. Hins vegar er ADHD ekki skilgreind fötlun á Íslandi heldur röskun 

á taugaþroska. Í þessari ritgerð er þó gengið út frá félagslegri skilgreiningu á fötlun sem sett er 

fram af fötlunarfræðinni sem segir fötlun einstaklinga skapast að stórum hluta vegnar 

félagslegra hindrana, fordóma, skorts á hjálparbúnaði og erfiðu aðgengi. Mikið er rætt um 

ADHD, einkenni þess og birtingamyndir á daglegu lífi manna á milli. ADHD börn eru að 

greinast allt niður í leikskólaaldur og eru þau því hluti af nemendum skólakerfisins og 

samfélaginu í heild.  

Það sem kennarar þurfa að hafa í huga í vinnu með ADHD börnum er margþætt. 5 – 10% allra 

nemenda eru með ADHD og þau eru jafn misjöfn og þau eru mörg. Mikilvægt er að kennarar 

þekki einkenni ADHD og fylgiraskana og að úrræði séu til staðar innan skólakerfisins. Börn 

með ADHD skera sig oft út úr félagahópnum vegna frávika í hegðunar og þroska sem veldur 

því að þau eiga oft erfitt félagslega. Þeim er hætt við félagslegri einangrun og hefur það áhrif 

á sjálfsmyndina. Eins og fram kemur í ritgerðinni þá er mikilvægt að styðja þau í samskiptum 

við aðra og aðstoða þau eftir fremstu getu. Mörg þessara barna eiga einnig við sértæka 

námsörðuleika að stríða. Notkunn fjölbreyttra kennsluaðferða hefur jákvæð áhrif á þessi börn. 

Aðferðir Deweys eiga eflaust vel við þessa nemendur þar sem hann er andvígur staðlaðri 

menntun og vildi að börn gætu nýtt sér þá þekkingu sem þau öfluðu sér í skólanum. Einnig 

var hann andvígur því að allir lærðu það sama á sama tíma en vildi að einstaklingurinn fengi 

að njóta sín og styrkleika sinna. Fjölgreindakenning Gardners á vel við þegar kemur að því að 

mæta þörfum nemenda með ADHD, þar sem hann vildi að allir nemendur fengu að læra á 

sínum forsendum. En fram kom einnig að þegar nemendur fá að nýta styrkleika sína hefur 

jákvæð áhrif á líðan þeirra. 

Það er því skylda kennara að mæta þörfum þessara barna því að réttindi nemenda í 

menntakerfinu eru skýr, bæði út frá Aðalnámsskrá grunnskóla, lögum um grunnskóla og 



31 
 

reglugerðum tengdum þeim. Fram kom í ritgerðinni að erfiðlega gengur í kerfinu að rökstyðja 

stuðning við börn með ADHD, þó má benda á að Salamanca yfirlýsingin gerir engan 

greinamun á ólíkum þörfum nemenda. Lagaramminn um réttindi nemenda til að fá 

námstækifæri við hæfi er til staðar og hefur verið í þróun allt frá því að Salamanca 

yfirlýsingin var undirrituð. Lög um grunnskóla og Aðalnámsskrá grunnskóla setja það skýrt 

fram að nemendur með sérþarfir eiga að fá kennslu og námsgögn við hæfi.  

Kennarar eiga að vinna eftir skóla án aðgreiningar sem er yfirlýst menntastefna á Íslandi. Í 

stefnunni felst að allir nemendur eiga að fá að sitja við sama borð í skólakerfinu. Eins og 

heimildaleit leiddi í ljós, þá er bætt þekking á röskunum á borð við ADHD innan 

skólastofnanna um allt land, nauðsynleg til að auka fótfestu og þekkingu á 

hugmyndafræðinni. Ábyrgð og skyldur kennarans eru alltaf miklar þegar kemur að kennslu 

barna. Ábyrgðin eykst ekki beint þegar kemur að barni með sérþarfir, í þessu tilfelli barni með 

ADHD, en skyldur kennarans aukast. Þegar kennari er með nemenda á sinni ábyrgð með 

ADHD þá er það skylda hans að mæta þörfum hans námslega jafnt sem félagslega, sama hvað 

á dynur. Einstaklingsmiðað nám er ein af aðferðum náms án aðgreiningar. Fram kom í 

ritgerðinni að einstaklingsmiðað nám snýst um að skapa fjölbreytilegar námsaðstæður fyrir 

ólíkan og fjölbreyttan nemendahóp. Einstaklingsmiðað nám er alls ekki nýtt af nálinni, hægt 

er að rekja rætur hugmyndafræðinnar til vel þekktra nafna í uppeldis og menntafræði. Gardner 

var svo dæmi sé nefnt hlyntur einstaklingsbundnu námi, að sama námsaðferð hentaði ekki 

öllum. Ein af meiginhugmyndum hans var að hæfileikar manna væru svo ólíkir að það væri 

einstaklingsbundið hvaða nálgun hentaði hverjum og einum og honum fannst með öllu 

óeðlilegt að allir þyrftu að læra á sama hátt. Samkvæmt kenningum Mariu Montessori á 

uppeldi þá á alltaf fyrst og fremst að miða við einstaklinginn.   

Skólum ber skylda til að taka við öllum nemendum og þar af leiðandi verða kennarar að vera 

reiðubúnir að takast á við áskoranir af ýmsu tagi. Nemendur með ADHD eru án efa með 

sérþarfir og þurfa á föstum ramma að halda bæði í skólakerfinu og heima fyrir. Menntaðir 

kennarar hafa fengið nasaþefinn af fjölbreyttum námsaðferðum og hvernig mæta megi 

nemendum með sérþarfir.  

Eins og fram kom hér að framan þá þurfa nemendur með ADHD mikla aðstoð við lærdóm og 

almennt skólastarf oft á tíðum. Miklu máli skiptir að skóli og foreldrar styrki samband sitt 

með hag nemenda fyrir brjósti því eins og sýnt hefur verið fram á þá skiptir það miklu máli að 
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gott samstarf sé þarna á milli. Því með góðu samstarfi foreldra og skóla eru meiri líkur á að 

nemendanum líði vel og hann nái að hámarka námsárangur sinn.  

Þó ber að vekja athygli á því sem fram kom í ritgerðinni að börn með raskanir á borð við 

ADHD eiga ekki rétt á stuðningi til jafns við börn með skilgreinda fötlun. Reynsla mín sem 

starfsmanns í skóla er sú að meginmunur sé á viðhorfum og viðbrögðum eftir því hvort um er 

að ræða röskun eða fötlun sem hefur áhrif á það hvernig þjónustu nemendur fá. Mín tilfinning 

er, og er hún í samræmi við það sem fram kom í ritgerðinni, að börn með skilgreinda fötlun 

fái mun skipulagðari þjónustu og meira utanumhald frá þeim þjónustuaðilum sem þjónusta 

börn með skilgreindar fatlanir.  

Niðurstöður sýna að mikilvægt er að kennarar jafnt sem aðrir starfsmenn skólakerfisins séu 

meðvitaðir um einkenni ADHD og hvaða áhrif þau hafa á líðan nemendana, félagslegt 

samneyti og skólagöngu þeirra. Skýrt kemur fram að samstarf kennara og skólaforeldra er 

mikilvægur liður í að nemendum líði vel í skólaumhverfinu og hefur það jákvæð áhrif á 

námsárangur þeirra. Ábyrgð kennara er mikil og er það skylda þeirra að sinna nemendum með 

ADHD jafn vel og öðrum nemendum. Einnig benda niðurstöðurnar til þess að  

hugmyndafærðin um einstaklingsmiðað nám henti vel þegar kemur að börnum með ADHD.   

Eftir heimildaröflun og gerð þessarar ritgerðar hef ég áskorun á kennara landsins að stíga út 

fyrir kassann ef svo mætti að orði komast. Kynna sér tækninýjungar en þær eru miklar og 

þróunin hröð í þeim efnum. Nauðsynlegt er að kennarar horfi á ný tækifæri í kennsluaðferðum 

með opnum huga en gagnrýnum augum.  
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