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Útdráttur 

Á síðustu árum hefur tíðni þeirra sem greindir eru með geðröskunina ADHD aukist en í dag er 

talið að um 5-10% barna og unglinga eigi við ADHD að stríða. Hvað það er sem veldur 

ADHD er vandfundið en þó eru fræðimenn sammála um að orsakirnar séu líffræðilegar og að 

erfðir útskýri um 80% einkenna. 

Í þessari ritgerð er athyglinni beint að því að þekkja einkennin sem þessir einstaklingar 

sýna svo hægt sé að bregðast við röskuninni um leið og á þeim ber. Sagt er frá því hvernig 

greining ADHD fer fram og þeim meðferðum sem hægt er að notast við til þess að halda 

geðröskuninni í skefjum. 

Spurningin sem lögð er megin-áhersla á í ritgerðinni er hvernig best er fyrir kennara að 

takast á við nemendur sem hafa þessa röskun og hvernig skal koma til móts við þá. Til þess að 

finna svarið við henni er meðal annars sagt frá gildi greiningar í námi, hlutverki skóla og 

fleiru sem getur auðveldað börnum og unglingum ADHD lífið. 

 

Abstract 

In recent years the frequency of people analyzed with the mental disorder ADHD has 

increased. Today it is believed that 5-10% of children and teenagers have ADHD. What 

causes the increase of ADHD is hard to find out, but researchers agree that the causes are 

biological and that genetics explains about 80% of the symptoms. 

In this essay the attention is directed to knowing the symptoms of the individuals with 

the mental disorder, so they can be treated sooner. It is explained how the diagnosis of ADHD 

is performed and the treatment that is available to control the mental disorder. 

The question that is focused on in this essay is how is it best for teachers to handle 

students with ADHD, and how to meet their needs. This essay will try to point out the 

importance of identifying ADHD in schools and the schools’ role in handling children with 

the mental disorder and finding ways to make the life of children diagnosed with ADHD 

easier.



 

1 

 

Efnisyfirlit 

Útdráttur .................................................................................................................................... iii 

Abstract ..................................................................................................................................... iii 

1. Inngangur ............................................................................................................................... 2 

2. Hvað er ADHD? ..................................................................................................................... 4 

2.1 Greining ............................................................................................................................ 5 

2.2 Orsakir .............................................................................................................................. 5 

3. Einkenni ................................................................................................................................. 7 

3.1 Einkenni athyglisbrests hjá börnum og unglingum .......................................................... 7 

3.2 Einkenni ofvirkni hjá börnum og unglingum ................................................................... 7 

3.3 Einkenni hvatvísi hjá börnum og unglingum ................................................................... 8 

4. Fylgiraskanir ........................................................................................................................... 9 

5. Meðferðir við ADHD ........................................................................................................... 10 

6. Gildi greiningar í námi ......................................................................................................... 12 

6.1 Skóli án aðgreiningar ...................................................................................................... 12 

6.2 Hlutverk skóla ................................................................................................................. 14 

6.3 Samstarf heimilis og skóla .............................................................................................. 15 

7. Nám og kennsla barna með ADHD ...................................................................................... 17 

7.1 Náms- og kennsluaðstæður - aðlögun ............................................................................ 19 

7.2 Aðlögun náms og kennslu .............................................................................................. 20 

7.3 Hjálpargögn í námi ......................................................................................................... 22 

7.4 Góð ráð varðandi námstækni .......................................................................................... 23 

7.5 Hvernig fer námsmat fram .............................................................................................. 24 

7.6 Hegðun og atferlismótun – stuðningur ........................................................................... 25 

8. ADHD og unglingsárin ........................................................................................................ 27 

8.1 ADHD og áhrif á nám unglinga ..................................................................................... 27 

8.2 Svefn hefur áhrif á frammistöðu í námi .......................................................................... 28 

8.3 Góð ráð varðandi kennslu unglinga með ADHD ........................................................... 29 

9. Lærum að lifa með ADHD ................................................................................................... 33 

9.1 Sjónrænt skipulag ........................................................................................................... 34 

10. Samantekt ........................................................................................................................... 35 

Heimildaskrá ............................................................................................................................ 36 

 



2 

 

1. Inngangur 

Markmið þessarar ritgerðar er að kynnast nánar geðröskuninni ADHD og svala þannig 

forvitni minni. Spurningar sem skal leitast svara við eru á þann veg hvernig sé best fyrir 

kennara að umgangast nemendur sem hafa þessa röskun og hvernig skal koma til móts við þá. 

Fólk almennt gerir sér eflaust ekki grein fyrir því hvernig þessum einstaklingum líður og á því 

erfitt með að setja sig í þeirra spor.  

Ritgerð þessi er unnin út frá heimildum en áhugi minn á þessu efni byggir á því að ég 

á 11 ára bróður sem er greindur með ADHD og hef ég rekið mig á það oftar en einu sinni 

hvað hann á í miklum erfiðleikum með að takast á við lífið. Allar ákvarðanir eru honum 

erfiðar og hegðun sem aðrir telja sjálfsagða er honum það ekki. Öll frestun hefur neikvæð 

áhrif á hann sem getur brotist út sem kvíði. Mér finnst mikilvægt að finna kosti þeirra sem 

hafa ADHD svo hægt sé að umgangast þá á viðeigandi hátt. 

Sem verðandi kennari tel mig þurfa að vita ýmislegt um ADHD eins og  hvernig hægt 

er að bregðast við og mæta þörfum nemenda minna hafi þeir þessa greiningu. Ég mun þurfa 

kynna mér það hvernig best er að snúa sér í samstarfi við foreldra þeirra og hvernig best er að 

taka á málunum hjá hverjum og einum einstaklingi. 

Í kafla tvö segi ég frá því hvað ADHD er og fyrir hvað skammstöfunin stendur. Þar 

kemur fram hvenær einkenni ADHD voru upphaflega greind og er komið inn á tölfræðilegan 

fjölda einstaklinga sem hafa þessa greiningu í dag. Einnig er sagt frá því hvað skal gera ef 

minnsti grunur leikur á um ADHD,  hvernig greiningin fer fram og hverjar orsakir fyrir 

ADHD eru. 

Í kafla þrjú er greint frá einkennum sem einstaklingar með ADHD sýna. Einkennunum 

er skipt niður í þrjá undirkafla þar sem sá fyrsti fjallar um einkenni athyglisbrests hjá börnum 

og unglingum, sá næsti fjallar um ofvirknieinkenni barna og ungling og sá síðasti segir frá 

einkenni hvatvísi bæði hjá börnum og unglingum. 

Í kafla fjögur segir frá þeim fylgiröskunum sem kunna að hrjá einstaklinga með 

ADHD. Þar er komið inn á það hve mikilvægt er fyrir þessa einstaklinga að læra inn á sjálfa 

sig svo þeir þekki sína styrkleika og veikleika. 

Í kafla fimm fjalla ég um meðferðir við ADHD en þær eru lyfjameðferð annarsvegar 

og atferlismeðferð hinsvegar en séu þær notaðar saman kallast þær einu nafni samsett meðferð 

og eins og fram kemur þá er hún talin árangursríkust. 
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Í kafla sex fjalla ég um það hvaða gildi ADHD greining hefur á nám einstaklinga. Þar 

segi ég einnig frá skólastefnunni skóli án aðgreiningar og kem nánar inn á hlutverk skólans og 

þar að auki samstarf heimilis og skóla.  

Í kafla sjö fjalla ég um hvernig best er að haga námi og kennslu nemenda með ADHD. 

Þar segir einnig frá aðlögun náms- og kennsluaðstæðna og aðlögun náms og kennslu. Auk 

þess segir frá þeim hjálpargögnum sem hægt er að notast við í námi, góðum ráðum varðandi 

námstækni og að lokum segir frá því hvernig best er að koma fram námsmati ásamt stuðningi 

við hegðun og atferlismótun nemenda. 

Í kafla átta fjalla ég um ADHD og unglingsárin, hvaða áhrif ADHD hefur á nám 

unglinga og hvort svefn hafi einhver áhrif á frammistöðu þeirra í námi. Við lok kaflans segir 

síðan frá nokkrum góðum atriðum varðandi kennslu unglinga með ADHD. 

Í kafla níu segi ég frá nokkrum atriðum varðandi holl ráð í uppeldi barna með ADHD 

sem Bergljót B. Guðmundsdóttir hefur tekið saman. Þá segi ég líka frá því hvernig sjónrænt 

skipulag getur auðveldað einstaklingum með ADHD lífið. 

Í kafla tíu dreg ég að lokum saman það mikilvægasta sem fram hefur komið og geri 

síðan grein fyrir þeim niðurstöðum sem ég hef komist að.  
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2. Hvað er ADHD? 

Skammstöfunin ADHD er alþjóðleg og stendur fyrir „Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder“ en íslenska þýðing þess er athyglisbrestur og ofvirkni. Allt frá árinu 1902 eru til 

læknisfræðilegar heimildir þar sem George Still læknir í London lýsir einkennum barna sem 

sýndu ofvirkni, einbeitingaleysi og áttu í erfiðleikum með að stjórna eigin hegðun. ADHD er 

einn algengasti hegðunarvandi meðal barna og unglinga (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 7-

8). Í 3. kafla mun ég skilgreina þau einkenni sem fylgja ADHD. 

Í dag er talið að um 5-10% barna og unglinga eigi við ADHD að glíma. Það er vitað 

fyrir víst að hegðun og líðan þeirra einstaklinga sem greindir eru með ADHD hefur ekki 

einungis áhrif á þá sjálfa heldur valda þeir oft og tíðum truflun og óþægindum í nánasta 

umhverfi sínu sem hefur áhrif á alla þá sem eru í kring um þá eins og fjölskyldu, skólafélaga 

og starfsfólk skólans (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 8-10). 

Fræðimenn eru sammála um að orsakir ADHD séu líffræðilegar og að erfðir útskýri 

um 80% einkenna en þó er ekki vitað hvað nákvæmlega veldur ADHD. Þrátt fyrir það er 

ADHD ein mest rannsakaða röskun í geðheilbrigðisfræðum barna og því ættu niðurstöðurnar 

að vera réttmætar og standa á traustari grunni miðað við niðurstöður út rannsóknum á öðrum 

geðröskunum. Það hefur reynst erfitt að skilja röskunina sökum þess að börn með ADHD 

gengur oftar en ekki vel í því sem þau taka sér fyrr hendur (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 8-

10). 

Í grein Matthíasar Halldórssonar, aðstoðarlæknis á geðsviði Landspítalans, má lesa að 

foreldar barna með geðröskunina ADHD fá oftar en ekki að heyra setningu á borð við þessa: 

„Í mínu ungdæmi var þetta nú bara kallað óþekkt“. Það er kannski ekki svo undarlegt en 

einkenni geðröskunar svipar mjög til venjulegrar óþekktar. Rannsóknir hafa hins vegar bent til 

þess að ADHD er taugalífeðlisfræðilegur sjúkdómur sem á rætur sínar að rekja í heila. Oftar 

en ekki greinist ADHD á forskólaaldri. Árið 2008 var talið að um 2-5% barna hafi verið með 

þessa greiningu en hjá 30% þessara barna fylgja einkenni þeim eftir á fullorðinsárunum og 

valda verulegum truflunum í daglegu lífi. ADHD er þrisvar til fjórum sinnum algengari hjá 

drengjum en stúlkum. Hegðun er eina greiningartækið sem hægt er að nota og er þá átt við 

hegðunareinkennin ofvirkni, hvatvísi og athyglisbrest en það er mismunandi hvaða einkenni 

eru áberandi (Matthías Halldórsson, 2008). 
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2.1 Greining 

Ef upp vaknar grunur um að barn sé með ADHD hefst meðferð á því að láta fagmenn í 

grunnþjónustu gera frumgreiningu. Þá er tekin þroska- og sjúkrasaga barnsins en matskvarðar 

og önnur tiltæk tæki og tól eru síðan notuð til að meta einkennin við mismunandi aðstæður og 

síðan gert þroskamat. Í kjölfarið af því er tekin ákvörðun um það hvort þörf sé á tilvísun í 

nánari formlega greiningu sem skal fara fram hjá þverfaglegu teymi fagfólks sem er sérhæft í 

greiningu á ADHD. Greining getur aldrei byggst eingöngu á matskvörðum og er ástæða til 

þess að leggja áherslu á það. Meginundirstaða greiningarinnar er ætíð ítarleg sjúkra- og 

þroskasaga ásamt greiningarviðtali. Greining ADHD krefst gríðarlega mikillar söfnunar gagna 

ásamt viðtali við þann sem greina á og alla þá sem þekkja best til hans. Einkenni verða að 

vera íþyngjandi og mega ekki vera hluti af öðrum geðröskunum sem hafa þá önnur áhrif á 

einstaklinginn sem á að greina (Gísli Baldursson, H. Magnús Haraldsson, Páll Magnússon, 

2012, bls. 10-11). 

Algengustu einkennin eru athyglisbrestur, hvatvísi og ofvirkni en þau koma 

mismunandi fram hjá einstaklingum og eru ekki endilega öll sjáanleg. Til þess að farið sé af 

stað í greiningarferli verða einkennin að vera í svo miklum mæli að þau hafi veruleg áhrif á 

barnið. Áhersla er lögð á að greining sé gerð af barnalæknum með viðeigandi undirsérgrein, 

barnageðlæknum eða vönum sálfræðingum. Algjör undantekning er hér á landi ef aðrir greina 

og meðhöndla barn með ADHD (Matthías Halldórsson, 2008). 

Til þess að uppfylla greiningarskilmerki um ADHD þarf að hafa einkenni 

athyglisbrests með eða án ofvirkni og hvatvísi við ólíkar aðstæður í daglegu lífi til lengri tíma. 

Þessi einkenni koma yfirleitt ekki fram við rólegar og vel skipulagðar kringumstæður svo því 

er nauðsynlegt að byggja á upplýsingum þeirra sem þekkja best hegðun barns við ólíkar 

aðstæður. Undirstaðan er sjúkra- og þroskasaga barnsins en einnig er þörf á beinum 

athugunum á barninu með viðtölum og prófum þó svo að foreldrar og kennarar geti venjulega 

greint frá því helsta. Við greininguna sjálfa er síðan stuðst við alþjóðlega og staðlaða 

spurningalista. Sérfræðingar í barna- og unglingageðlækningum, barnataugalæknar, sérhæfðir 

barnalæknar í þroskaröskun og sálfræðingar annast greininguna (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, 

bls. 16-17). 

 

2.2 Orsakir 

Eins og áður hefur komið fram þá er ekki vitað nákvæmlega hvað það er sem veldur ADHD. 

Vefjauppbygging heilans stjórnast af genum og sömu sögu má segja um þroska heilabarkar og 
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þróun boðefnakerfa heilans. Ef einhverjar misfellur eiga sér stað í þessari uppbyggingu getur 

það birst sem truflun í jafnvægi taugaboðefna, haft áhrif á stýrifærni og þar af leiðandi truflað 

hegðun og hugræna starfsemi. Rannsóknir hafa sýnt fram á að það sem getur aukið hættu á 

ADHD eru meðal annars ýmsir áhættuþættir í umhverfinu sem og samspil umhverfis- og 

erfðaþátta. Þeir áhættuþættir eru eins og til dæmis áföll á meðgöngu og við fæðingu sem og 

vímuefnanotkun móðurinnar. Annað dæmi er blýmengun og það þriðja PCB-mengun 

(Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 10). 

Ekki hefur það verið sannað að börn sem alast upp við slæmar félagslegar aðstæður 

eða hafa búið við óöryggi í æsku séu talin líklegri til að greinast með ADHD heldur en önnur 

börn. Hins vegar geta félagslegar aðstæður skipt sköpum þegar kemur að aðlögun barns sem 

er greint með ADHD, bæði í skóla og á heimili og þess vegna líka framtíðarhorfur þess 

(Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 10). 

Í rannsókn sem gerð var á Barna- og unglingageðdeild Landspítalans (BUGL) árin 

1998 og 1999 voru tengsl milli ADHD og umhverfisþátta skoðuð. 196 börn sem höfðu 

ofvirknigreiningu samkvæmt greiningarkerfum DSM-IV
1
 og ICD-10

2
 voru í 

rannsóknarúrtakinu og voru upplýsingar fyrir rannsóknina sóttar í sjúkraskrá barnanna. Öll 

þessi börn höfðu komið til greininga á BUGL vegna gruns um ofvirkni. Út frá niðurstöðum 

þessara rannsóknar mátti sjá að ADHD getur komið fram í tengslum við hina ýmsu 

umhverfisþætti eins og sjúkdóma, slys, höfuðáverka eða áföll á meðgöngu (Agnes H. 

Hrafnsdóttir, Margrét Valdimarsdóttir, Páll Magnússon og Ólafur Ó. Guðmundsson, 2006, 

bls. 610-611). 

Þeir umhverfisþættir sem geta haft áhrif á ofvirkniröskun barna eru á borð við aldur 

móður, áfengis- og fíkniefnanotkun á meðgöngu ásamt öðrum vandamálum sem tengjast 

meðgöngu og fæðingu sem geta átt sér stað. Rannsóknir hafa þó sýnt að einungis 5% barna 

greinast með ADHD eftir að hafa hlotið heilaskaða í fæðingu eða í kjölfar veikinda eða slysa 

(Rief, 2005, bls. 17). 

Í þessum kafla hefur nú verið sagt frá ADHD, greiningu þess og orsökum. Í næsta 

kafla verður farið í einkennin en þeim er skipt niður í þrjá undirkafla. 

 

  

                                                           
1
 Greiningarkerfi Bandarísku geðlæknasamtakanna (Ægir Már Þórisson, 2001). 

2
 Greiningarkerfi gefið út af Alþjóðaheilbrigðistofnuninni WHO (Ægir Már Þórisson, 2001). 
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3. Einkenni 

Einkenni ADHD eru mismunandi eftir persónum. Hjá sumum börnum koma einkennin strax í 

ljós á leikskólaaldri og þá sérstaklega ofvirknieinkennin. Það getur reynst erfitt að fá þessa 

nemendur til þess að fylgja einföldum leiðbeiningum. Ef þessi börn verða fyrir minnsta 

mótlæti er hætt við að þau bregðist við með því að stökkva í burtu eða atast í samnemendum 

sínum. Hjá þeim börnum sem ekki sýna þessi hegðunarvandamál þá getur röskun þeirra 

komið fram annarstaðar eins og með lakari námsgetu en vænta má en það kemur jafnvel ekki 

fram fyrr en í 3. eða 4. bekk í grunnskóla (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 11). 

Sum börn sem hafa ADHD geta verið hvatvís, hávaðasöm og eirðarlaus á meðan 

önnur draga sig í hlé og týnast og þurfa því ekki að taka þátt í starfinu hvort sem er í leik- eða 

gunnskóla. Einkenni sem fylgja ADHD breytast með árunum og á það sérstaklega við um 

hvatvísi og ofvirkni sem breytist gjarnan hjá unglingum og kemur þá fram sem innri spenna, 

eirðarleysi og skapstyggð en athyglisbrestseinkennin vara hins vegar yfirleitt fram á 

fullorðinsárin. Einkennum ADHD er hægt að skipta í þrjá flokka en þeir eru athyglisbrestur, 

ofvirkni og hvatvísi (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 11). Hér næst mun ég gera hverjum 

flokki nánari skil. 

 

3.1 Einkenni athyglisbrests hjá börnum og unglingum 

Börn og unglingar geta átt erfitt með að halda athygli við leiki, verkefni og í námi. Hægt er að 

hugsa sér að þau séu ekki að hlusta þegar verið er að tala við þau en það veldur því að þau 

fylgja ekki fyrirmælum til enda og ljúka ekki við verkefni heldur fresta þeim. Að skipuleggja 

verkefni og athafnir er ekki þeirra sterkasta hlið eða að áætla tíma, forgangsraða og koma sér 

að verki. Oft kemur til þess að þau forðast viðfangsefni sem krefjast mikillar einbeitingar eins 

og heimanám eða skrifleg skólaverkefni. Þessi börn huga gjarnan lítið að smáatriðum og eiga 

það til að gera fljótfærnislegar villur. Oft týna þau, gleyma hlutum og eru almennt gleymin í 

athöfnum daglegs lífs. Auk þess eiga þau það til að truflast af utanaðkomandi áreiti eða af 

áreiti eigin hugsana (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013. bls. 11-12). 

 

3.2 Einkenni ofvirkni hjá börnum og unglingum 

Það sem einkennir ofvirkni er fyrst og fremst það að börn og unglingar eru stöðugt á ferðinni 

og tala óhóflega mikið. Það virðist sem þau eigi í erfiðleikum með að stjórna sér og eru sífellt 

með hendur og fætur á iði. Í skólum eru þau vís með að fara úr sæti eða öðrum aðstæðum þar 

sem ætlast er til kyrrsetu og hlaupa þau gjarnan eða príla við óviðeigandi aðstæður. Þessi börn 
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eiga einnig í erfiðleikum með að hafa hljóð í leik eða tómstundum (Ingibjörg Karlsdóttir, 

2013, bls. 12). 

 

3.3 Einkenni hvatvísi hjá börnum og unglingum 

Börn og unglingar sýna hvatvísi þannig að þau eiga erfitt með að bíða þar til að röðin komi að 

þeim í hópavinnu eða í leik. Ansi oft grípa þau fram í samræður eða ryðjast í leikjum. Áður en 

spurningu hefur verið varpað fram eru þau vís til að hafa svarað henni. Þessi hópur tekur oft 

óígrundaðar ákvarðanir og framkvæma án þess að hugsa (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 12). 

Í ofantöldum köflum  um einkenni þá má sjá að margt getur haft áhrif á nám þessara 

barna og unglinga. Nú hefur verið sagt frá einkennum ADHD og hvernig hægt er að aðgreina 

þau sem athyglisbrest, ofvirkni og hvatvísi. Í næsta kafla verður farið yfir hverjar 

fylgiraskanirnar eru. 
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4. Fylgiraskanir 

Þeir einstaklingar sem eru með ADHD og hafa ekki lært á sjálfa sig glíma oft á tíðum við 

lélega sjálfsmynd og þekkja takmarkað styrkleika sína. Hugsun þeirra er gjarnan á þann veg 

hvað aðrir hugsa um þá og hvað aðrir vilja að þeir geri með líf sitt. Þeir eiga það til að missa 

fljótt áhuga á viðfangsefnum eða fá fljótt leið á því sem þeir taka sér fyrir hendur og þar af 

leiðandi eiga þeir oft erfitt með að festa sig í vinnu. Það er algengt að einstalingar með ADHD 

ánetjist fíknum og má þar dæmi nefna drykkju, fíkniefnamisnotkun, skuldafíkn, spilafíkn, 

ofát, ástar og kynlífsfíkn. Ef eitthvað að þessum tilfellum á sér stað er mikilvægt að 

einstaklingurinn nái tökum á fíkninni því hún mun alltaf standa í vegi fyrir því að hann geti 

unnið með sjálfan sig (Sigríður Jónsdóttir, e.d.). 

Til þess að einstaklingur með ADHD geti náð góðum tökum á lífi sínu þarf hann, að 

mati Sigríðar Jónsdóttur ADHD markþjálfa og ráðgjafa, að læra að þekkja styrkleika sína en 

þeir gegna mikilvægum þætti í velgengni í lífinu. Auk þess bendir hún á að með því að velja 

viðfangsefni sem tengjast styrkleika einstaklingsins þá getur hann átt auðveldara með að 

einbeita sér og á sama tíma styrkist sjálfsmyndin. Ef styrkleikarnir ráða förinni er auðveldara 

að taka skýra stefnu. Þó er mikilvægt að einstaklingurinn rifji það reglulega upp hvert hann 

stefnir og hvaða markmið hann hefur sett sér og haldi sér þannig við því það er auðvelt að 

gleyma stefnunni og styrknum þegar á móti blæs (Sigríður Jónsdóttir, e.d.). 

Það sem hefur gefið góða raun fyrir fólk með ADHD er markþjálfun og 

sálfræðimeðferð. Í því fyrrnefnda skoðar einstaklingurinn styrkleika sína, stefnu og markmið 

ásamt því hvað stendur í vegi fyrir því að hann nái að klára eða hefja verkefni. Það getur verið 

mikilvægt að vinna með skipulag og jafnvægi en þrír veigamiklir þættir sem hafa áhrif á 

einbeitingu eru svefn, mataræði og hreyfing. Mikilvægt er því að huga vel að þessum þáttum 

með því að sofa vel, tileinka sér reglubundna hreyfingu ásamt því að borða reglulega og holla 

fæðu. Rannsóknir hafa sýnt að sum E-efni í mat geta ýtt undir ofvirkni en einnig ber að 

takmarka neyslu á kaffi og sykri. Þá telst líklegt að Omega 3 hafi jákvæð áhrif á 

einbeitinguna. ADHD getur haft marga góða kosti í för með sér. Fólk með ADHD er fljótt að 

hugsa, fær oft góðar hugmyndir og er mjög glaðlynt (Sigríður Jónsdóttir, e.d.). 

Eins og sjá má í þessum kafla er ýmislegt sem ADHD getur haft í för með sér og í 

næsta kafla verða meðferðarúrræðin skoðuð. 
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5. Meðferðir við ADHD 

Matthías Halldórsson aðstoðar-landlæknir segir í grein sinni frá lyfjameðferð annars vegar og 

atferlismeðferð hins vegar en þær eru algengustu aðferðirnar til að meðhöndla börn með 

ADHD. Hér verður komið nánar inn á þessar aðferðir og sagt frá kostum þeirra og göllum í 

stuttu máli. 

Lyfið Metýlfenídat er algengast en rítalín var eitt sinn algengasta form þess. Lyfið 

hefur þann kost að það slær á einkenni með afgerandi hætti án þess að verulegar aukaverkanir 

geri vart við sig. Áhyggjur foreldra vegna notkunar þessa lyfs telur Matthías skiljanlegar þar 

sem það virkar á miðtaugakerfið en einnig er algengt að fíklar misnoti lyfið. Þá er lyfið notað 

í stærri skömmtum og sprauta fíklar því gjarnan í æð til þess að áhrifin verði örvandi. ADHD 

getur valdið aukinni hættu á fíkn síðar meir en rannsóknir hafa þó sýnt að þau börn sem hafa 

verið meðhöndluð á réttan hátt við ofvirknisjúkdómi eru ekki í sama áhættuhópi og þau sem 

ekki fengu meðhöndlun (Matthías Halldórsson, 2008). 

Á undanförnum árum hafa komið til sögunnar forðatöflur með sama efninu en 

algengustu tegundir þess eru Rítalín Uno og Concerta. Þessi lyf þarf einungis að taka einu 

sinni á dag og er það vel fyrir börn í skóla ásamt því að fíklar eiga erfiðara með að misnota 

þessi lyf. Talsverð aukning varð á notkun lyfsins árið 2003 sökum ráðleggingar um hærri 

dagskammta en nú hefur jafnvægi komist á notkunina og einstaklingum sem nota þau fjölgaði 

ekki milli áranna 2004 og 2005. Matthías telur einnig að vert sé að fylgjast með rannsóknum á 

virkni þessara lyfja og tilkynningum hugsanlegra aukaverkana. Sama saga gildir með þessi lyf 

eins og önnur en þau skal ekki neyta nema vönduð greining sé fyrir hendi ásamt upplýsingum 

um lyfjaskammt og aukaverkanir. Einnig er mikilvægt að upplýsa börnin sjálf, hafi þau 

þroska, og foreldra um allt sem tengist meðferðinni (Matthías Halldórsson, 2008). 

Staðreyndin er þó sú að engin lyfjameðferð hefur fundist sem læknar ADHD. Þessar 

meðferðir miða eingöngu að því að halda einkennunum í skefjum og styrkja umhverfi 

barnsins svo það nái betri stjórn á röskuninni. Það að styrkja umhverfi barnsins felst í því að 

fræða fjölskyldu þess og starfsfólk skólans um ADHD og hvaða uppeldis- og kennsluaðferðir 

séu vænlegastar til árangurs (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 19). 

Atferlismótandi meðferðir eins og sálfélagslegar hafa reynst vel í skólastofunni jafnt 

sem á heimilum. Þó verður að hafa í huga að árangur er oftast aðstæðubundinn og er enginn 

trygging fyrir framförum á einhverjum ákveðnum stað eða bara að þær komi fram almennt.  
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Sálfélagsleg- og lyfjameðferð kallast einu nafni samsett meðferð en hún gefur oftast 

besta raun í meðferðum barna með ADHD. Vænlegast til árangurs er þverfagleg teymisvinna 

fagaðila sem skilar skilvirkari meðferð við ADHD (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 19). 

Rannsóknir benda til þess að framfarir eigi sér einkum stað á meðan á meðferð stendur 

og á það við um bæði lyfjameðferð og sálfélagslega. Það verður því að gera sér grein fyrir því 

að ADHD er ekkert frábrugðin öðrum langtímaröskunum og þarfnast því viðvarandi 

meðferðar. Röskunin er og verður alltaf til staðar en með meðferð má halda einkennunum í 

skefjum (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 19). 

Nú þegar búið er að kynna þær meðferðir sem geta haldið ADHD í skefjum þá mun 

næsti kafli fjalla um það hvaða gildi greining hefur í námi. 
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6. Gildi greiningar í námi 

Það má velta því fyrir sér hvort greining þeirra sem hafa ADHD hafi eitthvað að segja í 

skólakerfinu. Svarið við þessum vangaveltum er það að vönduð greining getur sagt til um 

orsakir erfileika barnsins og tryggir að sama skapi að gripið sé tímalega inn í með viðeigandi 

íhlutun. Það er mikilvægt að fá það staðfest hvort barnið sé í rauninni með líffræðilega röskun 

á hugrænni heilastarfsemi sem veikir þar af leiðandi stöðu þess náms- og félagslega, svo hægt 

sé að bregðast við og vinna að því að fyrirbyggja vaxandi vanda sem getur haft í för með sér 

kvíða og þunglyndi (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 17). Í undirköflunum verður síðan greint 

frá skólastefnunni skóli án aðgreiningar, hlutverki skóla og samstarfi heimilis og skóla. 

Hver einstaklingur sem hefur verið greindur með ADHD hefur sína eigin samsetningu 

einkenna ásamt mismunandi veikleikum og styrkleikum sem er mikilvægt að kortleggja til að 

fá góða yfirsýn. Niðurstaða greiningar gefur til kynna þarfir barnsins og má finna út frá því 

hvaða meðferð og íhlutun er líklegust til árangurs. Greiningin hefur það hlutverk að segja til 

hvaða frávik eru til staðar og hvort þörf sé á sérstökum úrræðum í skóla eða á heimili. Með 

sérstökum úrræðum er átt við ýmis stuðningsúrræði eins og sérkennslu, einstaklingsbundnar 

námskrár eða félagsleg úrræði (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 17). 

Mikilvægt er að skólar mæti sértækum þörfum barns ef grunur leikur á að það hafi 

ADHD eða annan skyldan sjúkdóm þó svo að greining liggi ekki fyrir. Í flestum tilfellum er 

töluverð bið eftir greiningu frá sérfræðingum svo nauðsynlegt er að nýta tímann vel í þágu 

barnsins. Flestir skólar hafa starfandi fagfólk innan húss sem hægt er að leita til (Ingibjörg 

Karlsdóttir, 201, bls. 17). 

 

6.1 Skóli án aðgreiningar 

Ég velti því fyrir mér hvort skólar í dag séu til þess gerðir að mæta þessum kröfum og hvort 

fjármagn sé nægilegt til þess að tryggja einstaklingum með ADHD þá sérkennslu sem þeir 

þurfa. 

Í skólastarfi er meginmarkmiðið að stuðla að menntun og alhliða þroska nemenda, efla 

sjálfstaust þeirra, lífsleikni og jákvæða sjálfsmynd. Kröfur eru gerðar til nemenda en þeir 

skulu tileinka sér færni og löngun til að læra, viðhalda þeirri þekkingu og leikni og vera á 

allan hátt virkir í starfinu.  

Öllum nemendum skal tryggja aðgang að námi í grennd við heimili sitt, aðstöðu og 

þjónustu svo engum sé mismunað. Ef nemendur eru með sérþarfir er mikilvægt að þeir ásamt 

foreldrum þeirra hafi val milli hverfisskóla og sérskóla við bæði upphaf skólagöngu eða ef til 
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þess kemur að hverfisskólinn henti hvorki námslega né félagslega. Nemendur skulu hafa kost 

á sveigjanlegu og skapandi skólastarfi þar sem áhersla er lögð á nám og kennslu við hæfi 

hvers og eins. Einnig skulu námsgögn vera fjölbreytt og viðeigandi (Kennarasamband Íslands, 

e.d., bls. 4). 

Skilgreining skóla án aðgreiningar hér á landi er að almennir skólar skulu taka við 

öllum nemendum hver í sínu hverfi og koma til móts við námsþarfir nemenda í almennum 

bekkjardeildum á áhrifaríkan hátt. Skólarnir hafa allir það sameiginlega markmið að stuðla að 

félagslegri blöndun nemenda og undirbúa þá fyrir þátttöku í samfélaginu. Í grein þeirra 

Arthurs Morthens og Gretars L. Marinóssonar má sjá að almennir grunnskólar landsins telja 

sig almennt ekki tilbúna til að standast undir þessum kröfum en þó ber að nefna að 

mikilsverðar undantekningar eru þar á (Arthur Morthens og Gretar L. Marinósson, 2002). 

Það getur skipt sköpum fyrir sjálfsmynd barnsins seinna meir að meðhöndla það rétt. 

Á uppvaxtarárunum er grundvöllurinn að geðheilbrigði lagður en skilyrðin sem þessum 

börnum eru sett innan skólakerfisins eru sjaldnast á þeirra forsendum. Einkenni þeirra gera 

þeim erfiðara fyrir að takast á við ramma skólastofunnar og er það því miður eðli vandans að 

einstaklingar með ADHD þurfa á lyfjameðferð að halda svo þau geti stundað nám í skólum. 

Út frá því má sjá að tengsl milli lyfjanotkunar og viðveru þessara einstaklinga í skólum eru 

sterk. Staðreyndin er sú að rúmlega helmingur skólabarna sem þurfa lyf við ADHD á meðan 

skólaárið gengur yfir þá er þörfin ekki sú sama yfir sumartímann eða jafnvel engin (Dagbjörg 

Sigurðardóttir, Gísli Baldursson, Guðrún B. Guðmundsdóttir, Helgi G. Garðarsson og Lauth, 

2011, bls. 181). 

Barna- og unglingageðlæknarnir Gísli Baldursson, Bertrand Lauth, Helgi Garðar 

Garðarsson, Dagbjörg Sigurðardóttir og Guðrún Bryndís Guðmundsdóttir myndu vilja sjá 

betra aðgengi að öðrum meðferðarúrræðum heldur en lyfjagjöf. Að þeirra mati þá er staðan sú 

að mikill hluti tíma barna eyða þau innan veggja skóla eða leikskóla og því er þörf fyrir 

fjölbreyttum stuðnings- og meðferðarúrræðum fyrir þessi börn á þessum vettvangi. 

Lyfjameðferð getur verið gagnleg en þó ekki alltaf nauðsynleg sérstaklega í ljósi þess ef 

einkennin eru tiltölulega væg. Staðreyndin er hins vegar sú að skortur á úrræðum leiðir til 

þess að börn eru sett á lyf. Þau úrræði sem til eru innan skólakerfisins eins og 

stuðningskennsla eða kennsla við minna krefjandi aðstæður heldur en börn þurfa venjast, eru 

lítil sem engin. Ástæðan er einfaldlega peningaleysi og hefur verið gripið til þeirra ráðstafana 

í skólakerfinu að stækka bekkjadeildir með því að sameina bekki og kenna stærri hópum í 

einu. Sjálfkrafa verður áreitið þar af leiðandi mun meira en gera mætti ráð fyrir sem verður til 

þess að truflun sem hlýst af börnum með þroskafrávik verður en meiri þar sem þau ráða illa 
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við slíkar aðstæður. Ofangreindur hópur geðlækna sendir því skilaboð til heilbrigðis- og 

skólayfirvalda að lyfjameðferðir við ADHD eru í flestum tilfellum nauðsynleg en þó ekki í 

öllum svo fleiri meðferðir geta verið nauðsynlegar (Dagbjörg Sigurðardóttir, Gísli 

Baldursson, Guðrún B. Guðmundsdóttir, Helgi G. Garðarsson og Lauth. B., 2011, bls. 180). 

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

hegðun sína og félagslegt samneyti. Hvoru tveggja ásamt fylgiröskunum ADHD getur haft 

áhrif á gengi nemenda í skóla (Ragna Freyja Karlsdóttir, 1995, bls. 90). Einstaklingsmiðuð 

skólastefna hentar því afskaplega vel fyrir þessa nemendur þar sem notast er við fjölbreyttar 

námsaðferðir (Rief, 2005, bls. 165). Reglulegir fundir með foreldrum ADHD barna vega 

þungt í samskiptum foreldra og skóla þar sem staða barnsins er endurmetin og markmið sett 

(Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001, bls. 90-91). 

 

6.2 Hlutverk skóla 

Skólar hafa því hlutverki að gegna  að gefa nemendum tækifæri til að tileinka sér þekkingu, 

leikni og hæfni sem býr þá undir frekara nám og lífið sjálft. Grunnskólaár barns eru mikilvægt 

mótunarskeið sem einstaklings og þjóðfélagsþegns. Þá er lögð undirstaða að þátttöku 

einstaklinga í lýðræðisþjóðfélagi og manngildi sem styðja alhliða þroska ræktuð. Vitund 

þeirra um íslenska menningu er efld eins virðing fyrir menningu annarra þjóða (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 29). 

Þeir sem mynda skólasamfélagið í hverjum skóla eru nemendur, foreldrar þeirra og 

starfsfólk skólans. Mikilvægt er að þessir hópar vinni vel saman. Foreldrar bera þó ábyrgð á 

uppeldi barna sinna og ber þeim að sjá til þess að börn þeirra sæki skólann samviskusamlega 

og eru móttækileg fyrir náminu. Samstarf heimila og skóla þarf að byggjast á gagnkvæmri 

virðingu, trausti og upplýsingamiðlun beggja aðila ásamt sameiginlegum ákvörðunum og 

ábyrgð en sameiginlegt verkefni þeirra er menntun og velferð nemenda. Öflugt 

foreldrasamstarf og góð samstaða er besta forvörnin gegn vandamálum á borð við neyslu 

fíkniefna, tóbaks eða óæskilegri hegðun. Nái foreldrar og skóli að stilla saman strengi aukast 

líkurnar á því að árangur náist í skólastarfi en þá er átt við námsárangur, velferð nemenda og 

forvörnum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 69-70). 

Í greinargerð þeirra Gísla, Magnúsar og Páls (2012) má sjá að gera má ráð fyrir því að 

börn með ADHD þurfi sérstaka aðstoð í skóla sökum einbeitingarerfiðleika og ofvirkni en 

rannsóknir sýna einnig að um fjórðungur þessara barna býr við sértæka námserfiðleika sem 

þarf að koma til móts við með sérkennslu. Það ber að hafa í huga að nemendur sem eiga við 

athyglisbrest að stríða þurfa oftar en ekki meiri nánd við kennara og leiðbeinanda heldur en 
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önnur börn. Stundum er hægt að leysa þetta vandamál með því að láta nemandann sitja sem 

næst kennaraborðinu en annars þarf kennari eða leiðbeinandi sem sinnir þessum einstakling 

að hvetja hann áfram og halda honum við efnið. Mörg börn með ADHD þurfa á 

einstaklingsmiðaðri námsáætlun að halda en gjarnan þarf að leggja námsefnið upp með 

sérstökum hætti eins og jafnvel hluta það niður í smærri og fjölbreyttari einingar. Það gæti 

verið að þessir nemendur þurfi lengri tíma en samnendur þeirra til að leysa sömu verkefni eða 

próf. Ef krafa er gerð um einbeitingu getur verið gott fyrir þessa nemendur að taka tíð stutt hlé 

milli tímabila. Þess ber að gæta að börn með ADHD þurfa skýran ramma svo mikilvægt er að 

skipulag skóladagsins sé skilmerkilegt. Starfsfólk skólans skal vera meðvitað og búa yfir 

góðri þekkingu á ADHD og þar að auki skal atferlismótunarkerfi í skólastofu vera styrkt með 

kerfisbundnum hætti (Gísli Baldursson, H. Magnús Haraldsson, Páll Magnússon, 2012, bls. 

16-17). 

 

6.3 Samstarf heimilis og skóla 

Það er sameiginlegt markmið grunnskóla í samvinnu við heimilin að stuðla að alhliða þroska 

nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem sífellt er að þróast. Ásamt því að 

starfshættir grunnskólans skulu mótast af kærleika og umburðalyndi, kristinni arfleifð 

íslenskri menningu, jafnrétti,umhyggju, ábyrgð, lýðræðislegu samstarfi, sáttfýsi og virðingu 

fyrir manngildið þá skal grunnskólinn leitast við að uppfylla þarfir nemenda sinna. Þannig 

stuðla skólar að alhliða þroska, velferð og menntun hvers og eins. Nemendur skulu fá tækifæri 

til að nýta sköpunarkraft sinn eins og þeim hentar út frá þroska. Skólastarf skal leggja grunn 

að sjálfstæðri hugsun og frumkvæði ásamt því að þjálfa hæfni nemenda til samstarfs við aðra. 

Til þess að hægt sé að tryggja öryggi nemenda, farsælt skólastarf þeirra og velferð skal 

skólinn stuðla að góðu samstarfi milli skóla og heimilis (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 30). 

Í grein Lilju M. Jónsdóttur sem fjallar um foreldrasamstarf segir hún frá reynslu sinni 

sem kennari. Hún segir niðurstöðu sína eftir áralangt og farsælt samstarf við forelda á þeim 

tíma sem hún var umsjónarkennari að ánægðir foreldrar séu bestu bandamenn kennara. Einnig 

segir hún að samstarfið hafi verið ein mesta gæfa hennar í kennarastarfinu og lítur hún svo á 

að meginmarkmið með foreldrasamstarfi sé að koma á góðum tengslum milli foreldra og 

skólans og ekki síður milli foreldra sem eiga börn í sama bekk. Það er reynsla hennar að 

forvarnargildi sé í því ef foreldrar nemenda í bekk þekkjast vel. Öflugt samstarf 

umsjónakennara við heimilin styður foreldra í uppeldishlutverkinu og því er einnig mikilvægt 
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markmið að með góðu samstarfi við heimilin koma upplýsingar um nemendur. Það hjálpar 

kennara að kynnast nemendum sínum betur og upplýsir á sama tíma foreldra um nám og 

félagslega stöðu barnanna (Lilja M. Jónsdóttir, 2011, bls. 10). 

Í beinu framhaldi af þessum kafla, þar sem skoðuð hafa verið gildi greiningar í námi, 

skólastefnan skóli án aðgreiningar, hlutverk skóla og samstarf heimilis og skóla er eðlilegt að 

í næsta kafla sé sagt frá námi og kennslu barna með ADHD. 
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7. Nám og kennsla barna með ADHD 

Börn og unglingar sem greinast með ADHD eiga flest í erfiðleikum með að fara eftir reglum 

og kröfum sem ætlast er til af okkur í daglegu lífi og skólastarfi. Með því er átt við að til 

dæmis ósjálfstæði og óöguð vinnubrögð koma í veg fyrir að þau geti skipulagt heimanámið, 

taka ábyrgð á námsgögnum, einbeita sér að því sem þau eru að gera og klári það. 

Skipulagsleysi þeirra kemur í veg fyrir að þau nái sínu besta fram í náminu (Ingibjörg 

Karlsdóttir, 2013, bls. 20). 

Algengt er að börn með ADHD eigi við hægan vinnuhraða að stríða sem og erfiðleika 

í vinnsluminni. Afleiðingar sem það getur haft í för með sér eru takmörkuð afköst og úthald 

við nám og skerðing á hæfni til að geyma upplýsingar í minni, vinna úr þeim og komast að 

niðurstöðu. Helmingur nemenda með ADHD greinist með sértæka námsörðuleika og birtast 

þeir meðal annars í lestrar- og ritunarnámi, við að skilja stærðfræðileg hugtök og nota þau, 

leysa löng verkefni og fleira á þann veg (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 20). 

Kennarar draga stundum þá ályktun að börn sem hafa ADHD geti staðið sig betur ef 

þau legðu sig fram en það er vegna þess hve þau eru óstöðug. Ástundun þeirra getur verið 

sveiflukennd og koma þau tímabil þar sem þau ráða vel við námið og sýna eðlileg afköst. Í 

bókinni ADHD og farsæl skólaganga, má sjá að höfundurinn Ingibjörg Karlsdóttir telur það 

víst aldrei of oft sagt að takmörkuð ástundun barna með ADHD er spurning um annað en 

vilja. Vandamálið er að þessi börn eiga oft erfitt með að beita sig sjálfsaga en hvert um sig 

hefur sína einstaklingsbundnu samsetningu ADHD einkenna og fylgiraskana, þau nálgast 

námið á ólíkann hátt og eru bæði styrkleikar þeirra og veikleikar mismunandi (Ingibjörg 

Karlsdóttir, 2012, bls. 20-21). 

Ingibjörg vill einnig meina að þegar um er að ræða nemendur með ADHD er 

mikilvægt að viðeigandi kennsluaðferðum og kennsluaðstæðum sé beitt. Kennslan þarf að 

taka mið af þörfum nemenda og styrkleikum þeirra. Lagt er mat á þessa þætti í samvinnu við 

þverfaglegt teymi, atvikum nemenda og foreldra þeirra. Huga ber að námslegum þörfum og 

stuðningi við hegðun þeirra í mótun æskilegrar framkomu. Nauðsynlegt er að áhersla sé lögð 

á skýran ramma og vanafestu ásamt sjónrænum leiðbeiningum í umhverfi og engu að síður 

markvissu hvatningakerfi ef það hentar (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 20). 

Það getur komið til þess að þeir sem hafa ADHD þurfi á auknum stuðningi að halda þá 

frá sérkennara, námsráðgjafa, stuðningsfulltrúa, iðjuþjálfa, þroskaþjálfa eða öðrum. Ingibjörg 

segir það einnig óhjákvæmilegt að útbúa einstaklingsnámskrá fyrir nemendur með ADHD en 

þar skal koma fram hvernig nám og kennsla er lagað að þörfum hvers og eins.  Slík námskrá 
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er unnin í samvinnu milli kennara, foreldra og stundum nemenda og þarf hún sífellt að vera í 

endurskoðun. Hún telur það skipta miklu máli í gerð einstaklingsnámskrár að jafna vægi 

bóklega og verklegra greina. Til þess að skapa fjölbreytni og draga úr álagi á barnið er 

æskilegt að flétta inn í daglega stundatöflu áhugasvið barnsins ásamt verklegum greinum en 

aðstæður sem myndast í kennslustofu reyna oft mikið á (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 21). 

Þrír mikilvægir þættir í skipulagi skólagöngu barna með ADHD eru þessir: 

 Aðlögun náms- og kennsluaðstæðna. 

 Aðlögun náms og kennslu. 

 Stuðningur við hegðun og atferlismótun (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 22). 

Hafa ber í huga að það er mismunandi hvað hentar hverjum og einum kennara og nemenda. 

Skólar hafa ólíkar aðstæður svo það sem gengur vel í einum skóla gæti verið 

óframkvæmanlegt í þeim næsta (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 22). 

Í greininni „Viðhorf kennara og reynsla af kennslu barna með ADHD“ sem birtist 

þann 30. desember árið 2009 og var skrifuð af Jónínu Sæmundsdóttur er sagt frá niðurstöðum 

spurningalistakönnunar sem gerð var á úrtaki grunnskólakennara. Lagður var fram 

spurningalisti þar sem meðal annars þekking kennara á ADHD var könnuð. Niðurstöðurnar 

voru þær að yfirgnæfandi fjöldi eða 92% kennara taldi slíka þekkingu mikilvæga. 

Meirihlutinn eða 75% taldi sig hafa góða þekkingu á ADHD en af því voru einungis 7% sem 

töldu þekkingu sína vera mjög góða en hin 66% töldu sig hafa frekar góða þekkingu. Þegar 

spurt var út í kennsluaðferðir var talsverður meirihluti eða 68% sem taldi sig hafa góða 

þekkingu á þeim en þar af voru einungis 8% sem töldu þekkingu sína góða og hin 60% töldu 

sína þekkingu frekar góða (Jónína Sæmundsdóttir, 2009). 

Út frá þessum niðurstöðum tel ég að gera megi betur. Reyndar eru liðin fimm ár frá 

því að þessi könnun var gerð svo ég geri ráð fyrir að kennarar í dag séu upplýstari heldur en 

þá. Í undirköflunum sem koma hér á eftir má meðal annars lesa um náms- og 

kennsluaðstæður, hjálpargögn í námi, góð ráð varðand námstækni, hvernig hægt er að haga 

námsmati og hvernig hægt er að styðjast við hegðun og atferlismótun nemenda. Þessar 

upplýsingar geta komið kennurum til góðs í kennslu og samskiptum þeirra við nemendur með 

ADHD. 
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7.1 Náms- og kennsluaðstæður – aðlögun 

Þegar kemur að því að aðlaga náms- og kennsluaðstæður og auka þannig líkurnar á að 

nemendur með ADHD nýti sér kennsluna sem best þá er mikilvægast að búa til andrúmsloft 

sem innihalda öryggi, vellíðan og umburðarlyndi að mati Ingibjargar. Hafa ber í huga að 

fastar vinnuvenjur og einfaldar reglur geta skipt sköpum en þau börn sem óttast hvorki það að 

vera klaufaleg eða að þeim mistakist eru  líklegri en önnur til að vera opin, virk og taka þátt í 

bæði verkefnum og leik. Ingibjörg hefur sett fram fimm hugmyndir að góðu skipulagi í 

kennslustofunni sem geta komið sér vel en þessi atriði eru (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 

22): 

 Venjulega hentar það best fyrir nemendur með ADHD að sitja sem næst 

kennaranum. Nemandi fær þá meira öryggi og getur kennarinn einnig fylgst 

betur með honum og leiðbeint. Mælst er til þess að sessunautar séu góðar 

fyrirmyndir svo að áreitið sé sem minnst í kring. Það gæti líka verið kostur að 

nemendur með ADHD sitji þannig að þeir hafi yfirsýn yfir bekkinn og viti því 

hvað er að gerast í stofunni svo það hafi ekki truflandi áhrif á þá. 

 Gott er að gefa nemendum með ADHD þann kost á að sitja einn við borð en 

þeim hentar sjaldnast að sitja andspænis öðrum nemendum. Það gæti hentað 

sumum að vinna liggjandi á gólfinu meðan öðrum finnst betra að standa við 

borð. Það getur gert gæfumuninn séu svæði þeirra afmörkuð með límbandi á 

borðplötu eða gólfi. 

 Gott er að hafa afmarkaða aðstöðu í skólastofunni, með til dæmis gólfmottu 

eða mjúkum sessum, sem allir nemendur geta notað. Þeir sem vilja geta farið 

þangað ef þeir þurfa næði við verkefnavinnu. 

 Nauðsynlegt er að nemendur með ADHD hafi sérstakan stað fyrir gögnin sín 

og verkefnaskil. Mikilvægt er að merkja vel hillur, skúffur, möppur og svo 

framvegis og getur það hjálpað til að aðgreina námsgreinar með jafnvel litum. Í 

samræmi við það væri þá hægt að hafa möppur fyrir til dæmis stærðfræði í 

sama lit og á stundatöflu og einnig þann stað sem stærðfræðiverkefnin eiga að 

fara á. Ef nemendur vilja koma í veg fyrir að gleyma námsbókum heima og 

vera því með þær allar í töskunni þá ber að virða það. 

 Gott væri að draga úr sjón- og hljóðrænu áreiti eins og hægt er en til þess er 

hægt að nota skilrúm og gæti líka talist gott að minnka eða slökkva ljósin 

annað slagið til að skapa ró og næði. Tónlist getur einnig haft róandi áhrif á 
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andrúmsloftið og getur hlustun með heyrnatól hjálpað nemendum með ADHD 

við vinnu og próftöku. Heyrnahlífar, húfa, hetta eða buff getur sumum þótt 

betra að hafa til þess að verjast áreiti. 

Allt eru þetta að mínu mati góð atriði sem sjá til þess að barninu líði sem best í umhverfi sínu 

og utanaðkomandi truflun hafi sem minnst áhrif á það. 

 

7.2 Aðlögun náms og kennslu 

Þegar aðlaga skal náms- og kennsluaðferðir þarf að taka mið af aldri barns sem á í hlut og 

þroska þess. Það ber að hafa í huga að nemendur með ADHD hafa oft góðan skilning á 

náminu en eru það minnisörðuleikar sem geta haft áhrif á námsgetuna en mikilvægt er að gera 

sér grein fyrir muninum. Ingibjörg segir það geta hjálpað nemendum í skólaumhverfinu að 

styðjast við sjónrænar vísbendingar og tímaramma sem minna þá á hvaða væntingar eru 

gerðar til þeirra, skipuleggja hugsanir, athafnir og tíma. Með þessu er átt við stundatöflu eða 

dagsskipulag ásamt leiðbeiningum með myndum af æskilegri hegðun séu sjáanlegar 

nemendum með ADHD. Slíkt ætti að vera á þeim stöðum sem verða á vegi nemenda svo hægt 

sé að minna þá reglulega á og lesa fyrir þá. Markmið með sjónrænu skipulagi er það að barnið 

viti alltaf hvert það á að fara og gangi að því vísu hvað skal gera næst en það getur komið í 

veg fyrir kvíða (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 24). 

Ingibjörg vill jafnframt benda á að við nám og kennslu nemenda með ADHD er gott 

að hafa nokkur hagnýt atriði og hugmyndir í huga. Það sem því tilheyrir er að gefa skýr 

fyrirmæli með fjölbreytilegum hætti og fylgja því eftir með líkamstjáningu. Stundum er 

nauðsynlegt að hjálpa barninu að komast af stað. Segjum nemendum með ADHD að skrifa hjá 

sér lykilatriðin og leggjum áherslu á þau. Stundum getur verið gott að láta nemanda endurtaka 

fyrirmælin sem þeim voru gefin en best er að hafa verkefnin afmörkuð, stutt og viðráðanleg. 

Þannig nær nemandinn frekar yfirsýn yfir það hvað hann á að gera og er líklegri til að ljúka 

verkinu. Það getur einnig hjálpað kennara við endurgjöf og getur hann síðan hrósað 

nemendanum og skiptir það máli að hann viti fyrir hvað hrósið er. Sjáum til þess að hafa 

markmið hópaverkefna skýr, orðalag hnitmiðað og gefum nemendum tíma til að ráðfæra sig 

við sessunaut áður en hópaumræðan hefst. (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 24-25). 

Góð leið getur verið að taka námsefni og bækur í sundur og búa til úr þeim nokkra 

hluta sem hjálpar nemendum við að sjá fyrir endann á verkefnum sínum og draga þannig úr 

kvíða. Gott getur verið að hafa lítið á hverri blaðsíðu. Taka þarf mið af úthaldi nemenda og 

ráðstafa verkefnum í kennslu og heimanámi miðað við það. Það hjálpar gjarnan að nota 
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vinnuspjald sem lýsir fyrstu fimm skrefum verkefnisins til þess að nemandinn geti lokið við 

það. Verkefnablöð skulu vera skýr og líflega uppsett ásamt myndum. Eyðufyllingar og 

krossaspurningar henta oftast betur en lengri skriflegar spurningar. En ef til þeirra kemur skal 

hafa æskilegan fjölda lína fyrir svörin sem hjálpa nemendum að takmarka lengdina. Leyfum 

leiðbeiningum sem við skrifum á töfluna að standa (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 26). 

Með því að setja heimanámið í Mentor auðveldar það foreldrum að fylgjast með og er 

mikilvægt að gera þeim grein fyrir kennsluáætlun og upplýsa þá um langtímaverkefni, 

skiladaga og prófadaga í upphafi annar. Það getur einnig verið nauðsynlegt að minna á það á 

miðri önn. Það hefur reynst vel að nemendur fái stuðning við heimavinnuna í skólanum 

sérstaklega ef foreldrarnir eiga í vandræðum með að aðstoða barnið við heimanámið. Í sumum 

tilvikum er gott að vera með tvö sett að skólabókum, aðra heima og hina í skólanum en 

nemendur með ADHD eiga á hættu að gleyma námsgögnum heima eða týna þeim. Gott væri 

líka að eiga nóg af skriffærum (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 26). 

Ingibjörg telur það góðs viti að barnið fái að njóta sinna sterku hliða. Látum þau fá 

hlutverk eins og að aðstoða yngri nemendur, séu þau sérstaklega fær í einhverju. Einnig má fá 

þau til að hjálpa kennaranum eða leyfa þeim að aðstoða húsvörðinn. Verkefni á borð við þessi 

geta veitt gleði og bætt sjálfstraustið (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 26). 

Í greininni „Að taka flugið“ segir frá þróunarstarfi í Hlíðarskóla sem staðsettur er rétt 

utan Akureyrar. Höfundar greinarinnar eru Bryndís Valgarðsdóttir skólastjóri Hlíðarskóla, 

Reynir Hjartarson kennari og áfangastjóri við skólann og Ingvar Sigurgeirsson prófessor við 

kennaradeild Háskóla Íslands. Hlíðarskóli er lítill skóli og er sérúrræði fyrir nemendur sem 

eiga við vanda að stríða sem gerir þeim erfitt að dafna, líða vel og stunda árangursríkt nám í 

almennu grunnskólum. Skólinn er einungis hugsaður sem tímabundið úrræði þegar ekkert 

annað er eftir í stöðunni en algengt er að nemendur sæki þangað nám í eitt til þrjú ár. Skólinn 

leggur mikla áherslu á samstarf við foreldra og að styðja þá og styrkja í uppeldishlutverkinu. 

Starfsfólk skólans telur það grundvallaratriði a starfa með heildinni og því sé ekki vænlegt til 

árangurs að vinna einungis með nemandanum, heldur með allri fjölskyldunni (Bryndís 

Valgarðsdóttir, Reynir Hjartarson og Ingvar Sigurgeirsson, 2012). 

Skólaárið 2010-2011 var farið í umfangsmiklar breytingar á skólastarfinu og aðlaga 

þannig námið og kennsluna betur að þörfum nemenda. Það sem fólst í þessum breytingum var 

aðalega að stórauka val í náminu og bjóða nemendum upp á fjölbreytt og áhugaverð 

viðfangsefni sem ná til sem flestra hæfnisviða. Meginmarkmiðið var fyrst og fremst að byggja 

upp sjálfstraust nemenda ásamt því að stuðla að jákvæðari sjálfsmynd þeirra. Niðurstaðan er 

sú að reynslan af þessum kennsluháttum er góð. Höfundar greinarinnar aðhyllast 
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humyndafræðina um skóla án aðgreiningar og eru þau þeirra skoðunar að öll börn fái þann 

kost að stunda skyldunám við sinn heimaskóla. Ein setning greinarinnar hreif mig en hún er 

svo hljóðandi: „Hugsanlega eru þeir kennsluhættir sem starfsfólk skólans hefur verið að þróa 

að undanförnu einn af þeim lyklum sem smíða þarf til að opna dyr skóla sem henta öllum 

börnum“ (Bryndís Valgarðsdóttir, Reynir Hjartarson og Ingvar Sigurgeirsson, 2012). 

 

7.3 Hjálpargögn í námi 

Ýmis hjálpargögn geta komið að góðum notum og hér munu nokkur atriði vera talin upp sem 

Ingibjörg telur að geti komið sér vel: 

 Við skrift má til dæmis nota hjálpargrip, penna eða blýanta með góðu gripi og getur 

það hjálpað nemenda með fínhreyfingarnar. 

 Heyrnahlífar geta dempað hávaða og utanaðkomandi áreiti sem geta truflað 

einbeitingu og svo má nota heyrnatól við hlustun á hljóðbók eða tónlist. 

 Hljóðbækur eru bæði góðar og gagnlegar þeim nemendum sem hafa ADHD. Það getur 

hjálpað nemendum að einbeita sér ef þeir hlusta og fylgjast með í bókinni á sama tíma. 

Þær má nálgast hjá Námsgagnastofnun og á Blindrabókasafninu. 

 Notast má við talgervla í tölvum og fá þannig stafrænan texta lesinn. Við notkun er 

hægt að fá orðin eða setningarnar í textanum sem lesin eru merkt og auðvelda þannig 

lesandanum að fylgjast með í textanum. Forrit að þessari tegund eru meðal annars 

EasyTutor eða IvonaReader. TMF-Tölvumiðstöð og Blindrabókasafnið veita nánari 

upplýsingar og leiðbeiningar um slík forrit og fást þar einnig upplýsingar um hinn 

íslenska talgervil. 

 Í forriti sem heitir Foxit Reader er hægt að opna stafræn skjöl eins og vinnubækur. Það 

gerir nemendum sem eiga í erfiðleikum með skrift auðveldara fyrir og má þar vinna 

skrifleg verkefni með hjálp tölvu í stað skriffæra. Einnig er hægt að vista verkefnin og 

prenta út. Nánari upplýsingar um þetta forrit má finna hjá TMF-Tölvumiðstöð. 

 Allskonar hugbúnaður er gerður til þess að gera nám sjónrænt. Flestar tölvur hafa til 

dæmis leiðréttingarpúka og einnig hugbúnað sem má nota til tímastjórnunar og 

skipulags en þessi hugbúnaður kemur að sömu notum og post-it miði. 

 Símar hafa innbyggða möguleika á minnishringingum. Þar má setja inn skiladaga 

verkefna eða bara hvað sem er sem síminn sér til þess að minna þig á. Hægt er að 

kynna sér þetta nánar á vefsíðu ADHD samtakanna en einnig hjá TMF-Tölvumiðstöð. 

Kennarar, foreldrar og nemendur geta notað ýmis dagbókarform á vefnum og sent 
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áminningarnar í farsíma fram í tímann. Til eru fleiri smáforrit sem nýtast í farsímum 

og snjallsímum. 

 Gott er að nota tímavaka sem er sjónrænn tímamælir. Hann gefur merki þegar 

vinnulota hefst, hvað tímanum líður og þegar lotunni lýkur (Ingibjörg Karlsdóttir, 

2013, bls. 27). 

Mér finnst þessi atriði flest öll góð og gagnleg. Hljóðbækur eru eitthvað sem ég man eftir frá 

minni skólagöngu en nemendur sem áttu í erfiðleikum með lestur gátu fengið þær til láns svo 

þær hafa oftar en ekki komið að góðum notum. Annað sem gæti komið til góðs fyrir suma 

nemendur væri að fá einhvern til þess að skrifa fyrir þá. Þessir nemendur eiga kannski fullt í 

fangi með hugmyndir sínar en koma þeim ekki á blað án aðstoðar. 

 

7.4 Góð ráð varðandi námstækni 

Nokkur góð ráð sem stuðla að bættri námstækni að mati Ingibjargar eru þessi: 

 Með því að tengja saman orð og myndir með sjónrænum stikkorðum, spilum og 

tölvuleikjum má þjálfa vinnsluminnið. 

 Til þess að auðvelda nemendum að muna og rifja upp námsefni er gott að kenna 

þeim einhverskonar minnistækni. 

 Hjálpum börnum að temja sér skipulagningu og sýnum þeim það sem getur 

gagnast þeim í því skyni eins og möppur, minnisbók, áherslupennar, tölvur, 

farsímar og fleira. 

 Kennum námstækni sem getur komið að góðu gagni eins og að skrifa á spássíu, 

glósa, skammstafa, gera hring eða strika undir aðalatriði með mismunandi litum til 

að aðgreina atriðin. 

 Nemendur með ADHD eiga það til að týna verkefnum og þá er gott að eiga afrit í 

tölvu. Leyfum fjölbreytni í verkefnaskilum eins og munnleg verkefnaskil, skil á 

hljóðupptökum eða bara hvernig sem er. 

 Hjálpargögn eins og hugarkort, orðalistar, margföldunartöflur og límmiðar til að 

skrifa á hugmyndir áður en þær gleymast, geta komið að góðum notum.  

 Gott er að kenna sjálfshjálparleið í þrepum. Hún fellst í því að áætla, forgangsraða, 

tímasetja og fara síðan eftir áætluninni. Einnig er gott að búa til tímalínu og 

tímasetja alla áfanga til lokadags (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 28). 
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Þessi ráð eru öll af því góð og hafa það markmið að ná árangri. Að mínu mati fer þar fremst 

fyrir flokki gott skipulag. 

 

7.5 Hvernig fer námsmat fram 

Þegar kemur að námsmati er margt sem þarf að hafa í huga. Meðal annars þarf sérstaklega að 

huga að því að nemendum með ADHD séu sköpuð þau kjörskilyrði svo þau geti sýnt 

þekkingu sína á námsmati og prófum. Hér eru nokkur atriði sem Ingibjörg telur að þurfi að 

huga vel að: 

 Það þarf að kenna próftækni og gefa nemendum kost á að taka próf í lotum 

með hvíld á milli hafi þeir takmarkað úthald. Gott væri að skipta próftöku á 

milli daga en þó dugar sumum nemendum með ADHD að fá lengri próftíma. 

 Góð reynsla hefur fengist með því að skipta námsefninu niður í nokkur minni 

próf. 

 Við þurfum að vera opin fyrir því að sumir þurfa „ritara“ með sér í próf eða 

tölvuútskriftum en aðrir eiga auðveldara með að svara prófum munnlega. 

 Það getur hjálpað nemendum að láta lesa spurningarnar fyrir þá eða með þeim 

og fyrirbyggja þannig misskilning. 

 Próf sem innihalda krossaspurningar og eyðufyllingar geta hentað betur 

nemendum með ADHD heldur en opnar spurningar. 

 Betra er að láta námsmat byggjast á verkefnavinnu frekar en skriflegum 

prófum. Þetta á við í námsgreinum eins og samfélagsfræði, sögu, náttúrufræði, 

bókmenntum og fleiru á þann veg. Ástæðan er skert vinnsluminni hjá þeim 

sem hafa ADHD og eiga þeir því í erfiðleikum með að leggja aðalatriði texta á 

minnið. Með þessu má koma í veg fyrir prófkvíða. 

 Krass og krot getur losað um spennu og því skal hvetja nemendur með ADHD 

að nota krassblöð í prófum. 

 Hægt er að leyfa nemendum með ADHD að endurtaka próf í þeim greinum 

sem þeir eru mjög slakir í. Þannig er hægt að koma til móts við þá og á það 

sama við um verkefni séu þeim skilað of seint. Þó þarf að hugleiða hvort rétt sé 

að gefa þeim annað tækifæri til að bæta fyrir það með einhverju hætti 

(Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 29). 
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Eflaust eru þessi atriði öll góð og gild en ég hef einungis heyrt áður um lengri próftíma. 

Síðasta atriðið finnst mér alls ekki vitlaust þar sem þetta er það sem koma skal í framhalds- og 

háskólum það er að segja að ef nemandi fellur í verkefni eða á prófi hefur hann þann kost að 

taka það upp. 

 

7.6 Hegðun og atferlismótun – stuðningur 

Að mati Ingibjargar þá er jákvætt og vingjarnlegt samband kennara við nemendur lykillinn að 

góðri bekkjarstjórnun. Líklegra þykir að árangur náist ef kennari sýnir nemendum með 

ADHD skilning, festu, þolinmæði og samkennd. Kennari verður að hafa það hugfast að hann 

er fyrimynd nemenda sinna. Börn leggja gjarnan mikið á sig og sýna samstarfsvilja til að 

geðjast þeim sem þeim líkar við, virða og treysta. Þrátt fyrir að áhersla sé lögð á persónuleg 

tengsl milli nemenda og kennara þurfa kennarar alltaf að gæta þess að sýna fagmennsku og 

taka ekki framkomu nemenda og athugasemdum persónulega. Persónulegir þættir geta vegið 

þungt í samskiptum nemenda og kennara og er ástæðulaust að líta fram hjá því (Ingibjörg 

Karlsdóttir, 2013, Bls. 29-30). 

Séu kennsluhættir góðir má gera ráð fyrir því að bekkjarstjórnun sé það einnig en það 

tvennt helst í hendur. Kennslan þarf að vekja áhuga nemenda, nemendur þurfa að sama skapi 

að geta tengt sig við viðfangsefnið og sjá hvaða tilgangi þau þjóna. Einnig er mikilvægt að 

nemendur hafi góða yfirsýn yfir verkefni svo framhaldið komið þeim ekki á óvart og þeir viti 

alltaf hvað skal gera næst (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 30). 

Jafnframt telur Ingibjörg að óæskileg hegðun nemenda geti aukist við ákveðnar 

aðstæður en getur það tengst ákveðnum stöðum eða tíma dagsins, sérstökum viðfangsefnum 

eða persónum þar með töldum skólafélögum en allt er þetta auðvitað einstaklingsbundið. 

Þeim nemendum sem eru með ADHD getur reynst það erfitt að takast á við breytingar og 

kringumstæður sem ekki eru undir stjórn fullorðinna eða þegar hlutirnir eru ekki í föstum 

skorðum. Undir þetta teljast til dæmis frímínútur, aðstæður í búningsklefum eða á salerni, 

matsalurinn og eins í vissum sérgreinatímum. Við slíkar aðstæður er mikilvægt að fylgjast 

með hegðun og líðan nemenda til þess að hægt sé að fyrirbyggja óæskilega hegðun ef til 

hennar gæti komið. Það þarf einnig að hafa augun opin sýni nemendur merki um uppnám, 

reiði, vanmátt, pirring eða er við það að missa stjórn á sér en þá þarf að grípa inn í samstundis 

(Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 30). 

Höfum það hugfast að það er hegðunin sem er erfið svo því skal aðgreina nemandann 

frá hegðuninni. Rétt leiðsögn væri að segja: „nú ertu ekki að sýna góða hegðun“ í stað þess að 

segja: „mikið ertu erfið(ur)“ (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 30). 
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Það eru í raun kennarar sem sinna því lykilhlutverki að efla sjálfsmynd nemenda og 

þess vegna er mikilvægt að þeir séu vel undirbúnir og byggi traust milli sín og nemandans. 

Líklegra þykir að nemandi nái langtímamarkmiðum hafi kennarinn lagt sig fram við að 

tengjast honum og sýnt hans málum skilning. Það gefur því auga leið að mikilvægt er að 

kennarar horfi á sterku hliðar nemenda og leitist við að mæta þörfum þeirra með það að 

leiðarljósi að uppskera skólagöngunnar verði sem best og ánægjulegust (Barkley, 1990, bls. 

495; Ragna Freyja Karlsdóttir, 1995, bls. 70). 

Í þessum kafla höfum við fengið að sjá ýmislegt um nám og kennslu barna með 

ADHD. Farið hefur verið inn á það hvernig kennsluaðstæður geta hentað þeim, hvernig hægt 

er að aðlaga námið að þeirra þörfum, þau hjálpargögn sem hægt er að nota, ýmis ráð varðandi 

námstækni, hvernig haga má námsmati ásamt því hvernig styðja megi við hegðun og 

atferlismótun nemenda. Í næsta kafla verður sagt frá ADHD og unglingsárunum. 
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8. ADHD og unglingsárin 

Í 1.-7. bekk ráða nemendur all flestir við þær námslegu kröfur sem gerðar eru til þeirra. Gert 

er ráð fyrir að umsjónakennarar og foreldrar haldi vel utan um nemandann á þessum árum 

fylgjast með honum og styðja. Öryggisnetið er venjulega þétt og traust en á unglingastiginu 

stækka möskvarnir, rammar gliðna og þurfa nemendur þá sjálfir að taka aukna ábyrgð á 

náminu. Þær breytingar sem fylgja námsaðstæðum geta reynst nemendum með ADHD erfiður 

hjalli og getur stafað hætta á að þeir missi tökin á náminu. Hegðunarvandi hjá unglingum með 

ADHD getur haft með sér í för undirliggjandi námserfiðleika. Ingibjörg segir að aukinn 

stuðningur við þessa nemendur gefi vísbendingu um að þessir einstaklingar séu líklegri til að 

sýna jákvæðari hegðun og betri námslega stöðu (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 34-35). 

Hér á eftir verður nánar sagt frá unglingum með ADHD, hvaða áhrif það hefur á nám 

þeirra, skoðað verður hvort svefn hafi einhver áhrif á frammistöðu í námi og svo verða talin 

upp nokkur góð ráð varðandi kennslu unglinga með ADHD. 

 

8.1 ADHD og áhrif á nám unglinga 

Þegar á unglingastigið er komið þurfa nemendur með ADHD eins og aðrir að takast á við 

auknar námskröfur. Þær breytingar sem eiga sér stað eru meðal annars þær að 

kennslustundum og kennurum fjölgar, skipta þarf oftar um kennslustofur, álag á minni og 

skipulagsfærni eykst og síðast en ekki síðst aukast væntingar um sjálfsstjórn og sjálfstæð 

vinnubrögð. Þeir sem hafa ADHD þola illa breytingar svo þær reyna yfirleitt mikið á og geta 

einhverjir átt í erfiðleikum með að standa undir þessum auknu kröfum. Einkenni sem koma 

fram hjá nemendum með ADHD eru gleymska, skipulagsleysi, slök námsfærni og skert 

tímaskyn en allt þetta orsakast af skertri stýrifærni heilans en kennarar líta á það sem vanda. 

Af þessum sökum verður munur á þroska unglinga með ADHD og annarra orðið meira 

áberandi en áður og hefur það í för með sér hamlandi áhrif á aðlögunarfærni þeirra og stöðu 

námslega. Á þessum tímapunkti getur myndast bil milli væntinga skólaumhverfisins og getu 

nemenda til þess að standast undir þessum væntingum (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 35). 

Á unglingastiginu draga kennarar og foreldrar úr aðhaldi og stuðningi við nemendur í 

ljósi þess að nú þurfa þeir sjálfir að taka ábyrgð á eigin námi. Afstaða þessi er í sjálfu sér 

skiljanleg en nemendur með ADHD þurfa að sjálfsögðu líka að læra taka ábyrgð. Það þarf 

samt sem áður að kenna þeim sérstaklega þessa færni í samanburði við þroska einstaklingsins. 

Í mörgum tilfellum er þörf á aðhaldi, stuðningi og samstarfi heimilis og skóla áfram á 

unglingastigi og jafnvel í framhaldsskóla líka (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 35-36). 
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Margir hverjir nemendur með ADHD og ekki síður þeir sem hafa líka námsörðuleika 

geta átt erfitt með að tjá sig skriflega og hvað þá halda utan um verkefni sín. Oft á tíðum fá 

þeir góðar hugmyndir en þurfa á aðstoð að halda til þess að koma þeim á blað. Það getu verið 

slæmt eins og á prófum þegar þarf að svara löngum ritgerðaspurningum en þá geta þessir 

aðilar strandað eftir nokkrar setningar. Það getur komið til hjálpar að bjóða þeim stuðning við 

uppsetningu á skriflegum verkefnum (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 36). 

Foreldrar, kennara og nemendur á unglingastigi þurfa að finna hinn gullna meðalveg 

hvað varðar jafnvægi milli þeirra krafa sem gerðar eru til nemenda í sjálfstæðum 

vinnubrögðum annars vegar og þarfa nemenda fyrir stuðning og aðhald hins vegar. Eftir því 

sem nemendur þroskast og öðlast meiri færni þá er hægt að draga rólega úr þessu stuðningi. 

Þó má gera ráð fyrir því að ákveðnir einstaklingar munu alltaf þurfa stuðning vegna ADHD 

einkenna það er hægur vinnsluhraði og skert vinnsluminni háir þeim fram á fullorðinsárin. 

Það getur talist nauðsynlegt að bregðast við því með því að hafa verkefni styttri eða gefa þeim 

lengri tíma við að leysa verkefni og próf, búta próf niður og leyfa nemanda að taka þau í 

lotum með hléum á milli. Þegar nemendur með ADHD eru komnir í framhaldskóla er samt 

sem áður mikilvægt að viðhalda reglulegum samskiptum og upplýsingamiðlun til foreldra 

þessara nemenda (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013. bls. 36). 

 

8.2 Svefn hefur áhrif á frammistöðu í námi 

Gert er ráð fyrir því að unglingar þurfi að jafnaði rúma níu klukkutíma svefn á nóttu. Það er 

meira en nokkur annar aldurshópur. Unglingar eiga það til að vera lengi að festa svefn og geta 

því átt í erfiðleikum að vakna í skólann á morgnana. Ef unglingar fá ekki nægan svefn hefur 

það augljóslega áhrif á skap þeirra og einbeitingu (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 37). 

Um helmingur unglinga með ADHD á við svefntruflanir að stríða sem tengist annað 

hvort því að sofna eða vakna. Þrátt fyrir að barn eða unglingur með ADHD fari tímalega í 

háttinn er ekkert tryggt að því takist að sofna vegna þess að hugurinn getur verið á fleygferð. 

Unglingar með ADHD eiga auk þess oft í erfiðleikum með að ná værum svefni og vakna því 

margir þreyttir þrátt fyrir fullan svefn. Sumir skólar erlendis hafa tekið það upp að laga 

stundatöflu að svefnvanda nemenda sinna þannig að þeir geta mætt allt að tveim 

kennslustundum seinna en aðrir og lengja því skóladaginn í hinn endann fyrir vikið (Ingibjörg 

Karlsdóttir, 2013, bls. 37). 

Það er ýmislegt sem bendir til þess að í svefni fari fram minnisúrvinnsla mikilvægra 

upplýsinga. Svefnskortur leiðir því til skerðingar á bæði minni og einbeitingu svo það gefur 
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auga leið að það þarf að finna lausn á svefnvandamálum meðal barna og unglinga með ADHD 

(Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 37). 

 

8.3 Góð ráð varðandi kennslu unglinga með ADHD 

Í kafla 7. Nám og kennsla barna með ADHD var bent á ýmis lykilatriði sem snerta nám og 

kennslu barna með ADHD eins og kaflaheitið gefur til kynna. Flest sem þar var nefnt gildir 

líka um unglinga. Þegar komið er á unglingastig hafa þessir einstaklingar vissulega þroskast 

og elst en samt sem áður er ástæða til að huga sérstaklega vel að þeim. Á unglingsárunum 

ganga þeir í gegn um breytingarskeið og hefur það mismunandi áhrif á hvern og einn. Nú 

verða talin upp nokkur atriði sem Ingibjörg telur að gagnlegt sé að hafa í huga þegar unglingar 

eiga í hlut: 

 Áður en lestur hefst er gott að skoða bókina vel og velta fyrir sér spurningum eins og 

hvað, hver, hvar, hvenær og hvers vegna? Það getur verið gagnlegt að útbúa 

skýringarmynd eða hugarkort en eftir lesturinn er mikilvægt að rifja upp það sem lesið 

var. 

 Ástæðan er ekki minni á unglinsárunum að eiga tvö sett af bókum, aðra til að hafa 

heima og hina í skólanum. Einnig er gott að eiga nóg af öllum skólagögnum því þau 

vilja gjarnan týnast eða gleymast. 

 Fræðsla á ADHD getur haft jákvæð áhrif á unglinga með ADHD en þá átta þeir sig á 

því hvaða áhrif ADHD getur haft á þá náms- og félagslega. Fræðslan getur styrkt 

sjálfsmyndina og kemur í veg fyrir að unglingurinn haldi að vandi hans stafi af 

heimsku, leti eða metnaðaleysi. 

 Æskilegt er að fræðsla á ADHD sé almenn og skal hún sett fram í þriðju persónu. 

Hægt er að segja: „Flestir nemendur með ADHD eiga það til að gleyma vinna 

heimavinnuna sína, getur það átt við þig? Ef svo er getum við hjálpað þér, hvernig 

viltu að það sé gert?“. 

 Notum frekar ég-skilaboð heldur en þú-skilaboð. Þetta er mikilvægt þar sem þau 

síðarnefndu geta verið neikvæð og ásakandi. Í stað þess að segja: „Þú hefur ekki gert 

heimavinuna þína“ þá er betra að segja: Ég hef áhyggjur því þú hefur ekki klárað 

heimavinnuna þína, ég veit þú vilt standa þig vel svo hvað getum við gert til að 

aðstoða þig við að klára hana? 
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 Það getur hjálpað unglingum með ADHD að tala um reiðina og átta sig á upptökunum. 

Kennum þeim aðferðir til að takast á við reiðisköstin eins og að anda djúpt og telja 

upp á tíu eða yfirgefa svæðið meðan þeir ná sér niður. 

 Það er mikilvægt að grípa inn í þegar tiltekin hegðun á sér stað þegar verið er að þjálfa 

færnina. Byrjum daginn á því að kennari, stuðningsfulltrúi eða vinur hitti 

einstaklinginn og fari yfir það með honum hvort réttu bækurnar séu með í för og hvað 

á að læra heima fyrir næsta dag. 

 Það er ekki auðvelt að finna nægilega eftirsóknarverða umbum fyrir unglinga svo 

hópumbun getur þótt árangursríkari. Þegar allir í bekknum hafa lokið heimaverkefni á 

til settum tíma fær bekkurinn að gera eitthvað skemmtilegt saman. 

 Það getur þótt árangursríkt að kennari og foreldrar geri samning við nemanda um 

ákveðin vandamál.  Þar skal koma fram hvernig taka skal á vandamálinu. Þetta tryggir 

þó ekki að vandamálið sé úr sögunni en þeir sem hafa ADHD eiga erfitt með að fylgja 

eftir hverskonar samningum. Það þarf því að koma skýrt fram hvernig eigi að styðja 

nemandann svo hann geti staðið við sitt. Samningurinn þarf að vera raunhæfur og 

markviss. 

 Sjálfsmat fellst í því að kennarar, nemandi og foreldrar skoða ákveðin atriði og meta 

þau. Nemandinn skrifar síðan daglega í sjálfsmatsbók og metur eigin frammistöðu í 

hverjum tíma og kennari kvittar undir. Ef umbun fylgir þarf hún að vera nemandanum 

eftirsóknarverð. 

 Ef nemendur fá tvo eða þrjá valkosti leggja þeir sig betur fram og verða áhugasamari.  

Vörumst að hafa valkostina of marga til að koma í veg fyri valkvíða. Sumir þurfa 

jafnvel aðstoð til að velja sér námsaðferðir, valfög eða hvað sem er. 

 Það er ekkert athugavert við það að hafa unglinga með ADHD með í ráðum þegar 

ákvarðanir eru teknar hvað varðar nám þeirra, einstaklingsnámskrá eða próf. 

 Æskilegt er að fá aðstoð hjá námsráðgjafa eða annars fagaðila þegar nemandi með 

ADHD tekst á við það að færa sig af miðstigi yfir á unglingastig. Með því má koma í 

veg fyrir vandamál sem geta komið upp. 

 Það er nauðsynlegt að kenna nemendum sjálfsbjargarviðleitni. Þá læra þeir að sækja 

sér sjálfir aðstoð eða aðbúnað og láta kennarann vita ef þeir eru í vandræðum eða illa 

upplagðir. 
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 Æfum nemendur í að taka ábyrgar ákvarðanir og axla ábyrgð. Kennarinn gæti þannig 

spurt þann sem brýtur reglur hvort hann hafi tekið góða eða slæma ákvörðun og gefið 

honum því kost á því að leiðrétta eigin hegðun. 

 Með markvissri kennslu í lífsleikni styrkjast nemendur bæði félags- og tilfinningalega 

(Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 38-40). 

Ég tel þessi atriði vera bæði góð og gagnleg fyrir unglinga sem hafa ADHD og er ég viss um 

að þau komi að góðu gagni. 

Sigrún Harðardóttir námsráðgjafi, kennari og skólafélagsráðgjafi við Menntaskólann á 

Egilsstöðum skrifaði greinina „Framhaldsskólinn og nemendur með ADHD“, árið 2007 þar 

sem hún segir frá brottfalli úr námi. Greinin gefur vísbendingu um hvort unglingar með 

ADHD eigi einhverja möguleika í framhalsskólum. Í greininni segir að bæði jákvæð og 

neikvæð einkenni geta fylgt því að vera með ADHD og geta þau neikvæðu verið truflandi í 

námi í framhaldsskóla. 

Erlendar rannsóknir hafa sýnt að mikið brottfall er úr hópi nemenda með ADHD en 

hér á landi hefur það ekki verið rannsakað sérstaklega. Brottfall úr framhalsskólum getur haft 

varanlegar afleiðingar í för með sér þar sem vinnumarkaðurinn gerir sífellt meiri kröfur um 

menntun starfsmanna. Fylgni er á milli menntunar og góðrar efnahags- og félaglegrar stöðu á 

fullorðinsárunum svo þeir sem ekki mennta sig geta átt á hættu að búa við lakari efnahags- og 

félagslega stöðu heldur en aðrir (Sigrún Harðardóttir, 2007, bls. 1-3). 

Vegna mikils brottfalls og slaks námsgengis nemenda með ADHD var farið af stað 

með sérstakt tilraunaverkefni í Menntaskólanum á Egilsstöðum. Reynsla þeirra í ME er sú að 

stuðningur við þessa nemendur skilar árangri. Tilraunin fór þannig fram að þrír nemendur 

með ADHD fengu aukin stuðning bæði námslega og persónulega en ásamt því var lögð 

áhersla á samstarf kennara þeirra og foreldra. Þessir nemendur fengu aukatíma, hittu 

námsráðgjafa, fengu fræðslu um truflandi áhrif einkenna ADHD og ráðgjöf um hvernig þeir 

gætu nýtt styrkleika sína til að vinna gegn þeim. Enn fremur fengu nemendur kennslu í 

námstækni ásamt því að foreldrar fengu vikulega sendar upplýsingar um heimanám. 

Námsráðgjafi fylgdist síðan með ástundun nemenda og fékk daglegar upplýsingum frá 

kennurum. Þannig var hægt að hjálpa nemendum að skila verkefnum á réttum tíma og aðstoða 

þá við undirbúning prófa. 

Niðurstöðurnar voru þær að stuðningurinn sem nemendur fengu í þessu 

tilraunaverkefni var til góðs en þó var hann enganveginn nægur svo námsárangurinn væri 

ásættanlegur. Sjálfir töldu nemendur að þeir erfiðleikar sem þeir upplifðu í grunnskóla hefðu 
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slæm áhrif á sjálfstraustið og trú á eigin námsgetu væri því lítil. Kennarar töldu sig hvorki 

hafa tíma né svigrúm til að sinna nemendum með ADHD og finnst þeim mikilvægt að þessir 

nemendur hefði sérstakan stuðningsaðila sem getur hjálpað þeim með námið. 

Út frá þessum niðurstöðum má sjá að mikilvægt er að kennarar þekki þau einkenni 

sem fylgja ADHD því auka þarf stuðning við nemendur með ADHD bæði í grunn- og 

framhaldsskólum. Þessir nemendur þurfa fá markvissa aðstoð við að þjálfa minni, einbeitingu, 

tímastjórnun, skipulagshæfni og þjálfun í hagnýttri námstækni. Það er síðan mikilvægt fyrir 

unglinga með ADHD að velja sér framhaldsskóla sem hefur áhuga á að koma til móts við þá. 

Margir skólar hafa unnið að fjölbreyttu stuðningsúrræði til að koma til móts við þarfir 

nemenda með ADHD (Sigrún Harðardóttir, 2007, bls. 3-6). 

Börn og unglingar með ADHD eiga margt sameiginlegt þó svo að ADHD birtist 

engum eins fyrir sjónum. Í kafanum var sagt frá ADHD og áhrifum þess á nám unglinga og 

þeim áhrifum sem svefn getur haft á námið. Einnig komu fram nokkur góð ráð sem vert er að 

hafa í huga varðandi kennslu unglinga með ADHD. Í næsta kafla verður sagt frá því hvernig 

hægt er að auðvelda einstaklingum með ADHD lífið með því að læra að lifa með ADHD. 
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9. Lærum að lifa með ADHD 

Bergljót B. Guðmundsdóttir sem er leikskóla sérkennari hefur tekið saman nokkur holl ráð 

varðandi uppeldi barna með ADHD en þau eru þessi: 

 Umhverfið skal vera eins öruggt og hægt er. Þannig að dagurinn gangi alltaf eins 

fyrir sig. Fara sofa á sama tíma, vakna á sama tíma, koma á sama tíma í 

leikskólann/skólann og vera sóttur á sama tíma alla daga og ekki gefa óþarfa frí. 

 Umhverfi barnsins skal vera skipulagt. Leikföng flokkuð í kassa svo barnið geti 

gengið að hverjum hlut á vísum stað og geti einnig gengið frá þeim á sinn stað. 

 Fyrirmæli skulu vera skýr og einföld og þeim fylgt vel á eftir. Það er ekki nóg að 

biðja barnið um að vera stillt, heldur þarf að segja nákvæmlega hvað í því felst. 

 Mikilvægt að vera samkvæmur sjálfum sér svo barnið geti ekki breytt ákvörðun 

hins fullorðna. NEI þýðir einfaldlega NEI. 

 Hrósum þegar það á við og hvetjum börnin til að gera vel. Hrós og hvatning eru 

vænlegri til árangurs og hjálpa börnum að byggja upp jákvæða sjálfsmynd. Þannig 

skal veita athygli fyrir góða hegðun. 

 Láta skal barnið vita og útskýra fyrir því ef einhverjar óhjákvæmilegar breytingar 

verða. Þó ekki með of löngum fyrirvara og verða útskýringarnar að vera einfaldar 

og kjarnyrtar. 

 Talaðu við barnið í augnhæð þess og vertu viss um að þú hafir athygli þess. Ekki 

hrópa nafn þess langar leiðir. Talaðu heldur við það rólega en ákveðið. 

 Forðumst það að gefa val þegar það á ekki við, ekki segja: „Viltu taka til?“ Segjum 

heldur „ nú á að taka til!“ eða „þú þarft að taka til eftir fimm mínútur“. 

 Fylgjumst með því hvenær erfiðasti tími dagsins er og tökum fyrst á þeim vanda. 

 Verum jákvæð! Segjum barninu heldur hvað má en hvað má ekki. T.d.: „Hengdu 

upp úlpuna þína“, frekar en „ekki henda úlpunni á gólfið“ (Bergljót B. 

Guðmundsdóttir, e.d.). 

Ég er sammála þessum atriðum sem Bergljót tekur fram og veit ég fyrir víst að þau virka flest 

vel. Eins og segir í fyrsta atriðinu þá er sagt frá því að best er að halda venjubundinni dagskrá 

og ekki vera breyta út af vanananum því börn með ADHD þola illa breytingar. Í fjórða 

atriðinu segir jafnframt að við megum ekki láta þau stjórna ferðinni svo ef við ætlum ekki að 

standa við það sem við segjum þá er alveg eins gott að segja bara strax já. Mér finnst þessi 



34 

 

atriði hafa góða kosti öll sem eitt. Í undirkaflanum hér á eftir verður sagt frá aðferð sem 

hugsanlega getur virkað vel fyrir börn og unglinga með ADHD. 

 

9.1 Sjónrænt skipulag 

Hægt er að gera daglegt líf skiljanlegra fyrir börn með ADHD en sjónrænt skipulag hefur 

reynst þeim vel. Ákveðin vinnubrögð hafa verið þróuð sem miða að því að gera umhverfi og 

allar aðstæður barnsins skiljanlegri. Hér á landi er TEACCH-aðferðin þekktust en hún er 

upprunnin í Norður-Karólínu í Bandaríkjunum. Um er að ræða kerfi sem hefur verið útbúið 

sérstaklega fyrir einstaklinga á einhverfurófi og er talað um sem skipilagða kennslu hér á 

landi. Hugmyndafræðin er sú að skilja vanda þeirra sem glíma við einhverfuröskun og laga 

þannig umhverfið að hans þörfum. Þeir einstaklingar sem eru með ADHD eiga oft erfitt með 

að vinna úr öllum áreitum umhverfisins og samhæfa þau. Þeir eiga það til að truflast af 

umhverfinu og ná því oft ekki að lesa aðstæður. Að sama skapi eiga þeir auðveldara með að 

muna það sem þeir sjá en það sem þeir heyra. Tímaskyn þeirra er ekki eins og hjá flestu fólki 

svo þeir sem hafa ADHD eiga erfitt með að skipuleggja daglega líf sitt, muna hvað þeir eiga 

gera og svo fram eftir götunum (Jarþrúður Þórhallsdóttir, 2006, bls. 9). 

Jarþrúður Þórhallsdóttir foreldraráðgjafi á Sjónarhóli, telur að með sjónrænu skipulagi 

sé hægt að auðvelda svo margt fyrir börnum, líka þeim sem ekki eru með ADHD. Hægt er að 

setja upp myndræna stundatöflu í skólanum og heima er einnig hægt að setja upp atburði 

dagsins í myndum og texta eins og hentar barninu. Bæði er hægt að setja upp viku eða bara 

einn dag í einu en þar að auki er hægt að merkja inn á dagatal þá viðurði sem skipta barnið 

máli. Reynslan er sú að þær reglur sem útfærðar eru í myndum eru árangursríkari heldur en 

þær sem skrifaðar eru með orðum. Þeir sem hafa ADHD virðast gleyma fljótt því sem sagt er 

við þá en sjónræna vísbendingin er áfram til staðar þar til athöfn eða atburði líkur. Þau dæmi 

sem hafa verið sögð eru einungis hluti af þeim útfærslum sem til eru en svona vinna er alltaf 

einstaklingsmiðuð og sniðin að þörfum hvers og eins. Skipulag eins og þetta getur hjálpað 

barni með ADHD til að verða öruggara í sínu umhverfi og hjálpar þeim einnig að vera virkari 

þáttakandi í því sem til stendur. Ef barnið er öruggara með sig fylgir því betri líðan og þá 

verður auðveldara fyrir barnið að hegða sér miðað við aðstæður. Í raun og veru værum við öll 

ásamt samfélaginu illa stödd ef við hefðum ekki sjónrænar vísbendingar til að styðjast við í 

okkar daglega lífi eins og dagbækur, minnismiða og umferðarmerki. Því má segja að þörfin 

fyrir sjónrænar vísbendingar er til staðar hjá öllum en sumir þurfa meira af þeim en aðrir 

(Jarþrúður Þórhallsdóttir, 2006, bls. 9). 
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10. Samantekt 

Þegar litið er á markmið þessa verkefnis má segja að því hafi verið náð. Í upphafi er stutt 

kynning á geðröskuninni ADHD og hver einkennin eru. Ég vona því að fólk sé með opnari 

hug gagnvart þessari geðröskun og sýni henni skilning, það mun ég að minnsta kosti gera. Það 

er ljóst að ADHD er viðurkennd röskun í samfélaginu sem er sífellt að verða algengari og þarf 

alls ekki að vera neitt feimnismál. 

Sem verðandi kennari tel ég það mikilvægt að greina einstaklinga sem eiga í 

erfiðleikum með hegðun sína svo hægt sé að hjálpa þeim á viðeigandi hátt eða með réttu 

lyfjunum. Þessir einstaklingar eiga sama rétt og aðrir svo það er mikilvægt að koma til móts 

við þarfir þeirra í námi og finna þeirra styrkleika. 

Í þessari heimildavinnu hef ég komist að miklu um ADHD og dýpkað skilning minn 

töluvert. Bróðir minn gengur í Hlíðarskóla þar sem hann fær meiri aðstoð en aðrir skólar geta 

boðið upp á. Þar eru einungis fimm nemendur í hverjum bekk og eru foreldrafundir vikulega. 

Hann hefur góða reynslu af sjónrænu skipulagi ásamt fleiru sem fram hefur komið í þessari 

ritgerð svo ég veit fyrir víst að þau ráð sem nefnd hafa verið koma oftar en ekki að góðum 

notum. 

Í ritgerðinni hefur verið komið víða við, allt frá greiningu ADHD til náms og kennslu 

þessara barna og unglinga. Í henni má sjá ýmislegt skemmtilegt og fróðlegt sem hægt er að 

draga lærdóm af. Eins og sjá má hefur börnum og unglinum með ADHD fjölgað á síðustu 

árum. Eftir að hafa kynnt mér málið nokkuð vel vil ég skora á kennara að nýta sér eitthvað 

sem hér hefur komið fram því ef til vill getur það komið sér vel. 
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