
 
 
 
 
 
 
 

Hinn almenni grunnskólakennari og þarfir 
nemenda með athyglisbrest með eða án 

ofvirkni, ADHD. 
 
 

 
 

Guðrún Helga Sigfúsdóttir 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lokaverkefni lagt fram til fullnaðar B.Ed. -gráðu 
í grunnskólakennarafræðum við Háskóla Íslands, 

Menntavísindasvið 
 

Apríl 2010 



 1

Lokaverkefni til B.Ed. -prófs 
 
 
 
 
 
 
 

Hinn almenni grunnskólakennari og þarfir 
nemenda með athyglisbrest með eða án 

ofvirkni, ADHD. 
 

Hvaða þekkingu þarf kennari að hafa til þess að geta mætt þörfum  
nemenda með athyglisbrest með eða án ofvirkni? 

 
 
 
 
 
 
 

Guðrún Helga Sigfúsdóttir 
040780-5219 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Háskóli Íslands 
Menntavísindasvið 

Kennaradeild, grunnskólakennarafræði 
Apríl 2010 



 2

 
 

Útdráttur 
 
 
Ritgerð þessi fjallar um hvaða þekkingu kennari þarf að hafa til þess að geta mætt þörfum 

nemenda með athyglisbrest með eða án ofvirkni (Attention-deficit/hyperactivity disorder). Í 

skrifum þessum verður stuðst við ensku skammstöfunina ADHD. Markmið verkefnisins er 

að rannsaka mikilvægi þekkingar grunnskólakennara í skólastarfi á Íslandi í dag á ADHD, 

sérstaklega í ljósi þess að ætlast er til að grunnskólar vinni eftir stefnu skóla án 

aðgreiningar. 

 Við vinnslu þessarar ritgerðar aflaði ég mér þekkingar um ADHD, greiningu þess 

og meðferð ásamt þeim stefnum , lögum og reglugerðum sem grunnskólar á Íslandi starfa 

eftir. Í framhaldi af því rannsakaði ég menntun grunnskólakennara og aflaði upplýsinga um 

nemendur með ADHD í grunnskólum og hvaða leiðir hafa verið farsælar til þess að koma 

til móts við þarfir þeirra. Í ritgerðinni er greining mín á ofangreindu kynnt ásamt greiningu 

á niðurstöðum þriggja rannsókna sem tengjast viðfangsefni ritgerðarinnar. Einnig greini ég 

frá eigindlegri rannsókn sem ég framkvæmdi með viðtölum við þrjá starfandi 

grunnskólakennara sem allir hafa kennt börnum með ADHD. Í því sambandi hafði ég 

eftirfarandi rannsóknarspurningu að leiðarljósi: Hvaða þekkingu þarf kennari að hafa til 

þess að geta mætt þörfum nemenda með (ADHD)?  

 Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að kennarar þurfa að hafa haldgóða og 

djúpa þekkingu á ADHD og þeim leiðum sem best eru til þess fallnar að styrkja jákvæða 

hegðun og efla sjálfstraust þessara nemenda. Viðmælendurnir höfðu allir aflað sér dýpri 

þekkingar frá fagaðilum eftir að formlegri menntun þeirra lauk, þar sem þeir töldu sína 

eigin menntun ekki fullnægjandi. 
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1. Inngangur 

Á síðustu árum hefur verið aukin áhersla á skóla án aðgreiningar í grunnskólum á Íslandi 

(Lög um grunnskóla, 2007). Með þessum breyttu áherslum stunda færri nemendur nám í 

sérskólum eða sérdeildum og fjölgar því nemendum með ýmiss konar námsörðugleika og 

fötlun í hinum almenna grunnskóla. Samhliða þessu hefur skóladagurinn og skólaárið 

lengst sem eykur vægi kennara í lífi barna. Með þessari ritgerð vil ég beina sjónum mínum 

að nemendum með athyglisbrest með eða án ofvirkni, (Attention-deficit/hyperactivity 

disorder) ADHD og þátt kennarans í menntun þeirra. Fagmenn í skólakerfinu í dag gera sér 

betur grein fyrir að þau einkenni sem fylgja ADHD gera nemendum erfiðara fyrir að nýta 

hæfileika sína á sama hátt og aðrir. Nemendur með ADHD eiga oft í miklum erfiðleikum 

sem orsakast af óvæntri hegðun þeirra og framkomu. Þetta gerir þeim sjálfum og öðrum 

erfitt fyrir (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001). 

 Ástæða fyrir vali mínu á þessu viðfangsefni er að ég taldi afar mikilvægt að afla 

upplýsinga um mikilvægi þekkingar og sérstöðu nemenda með ADHD. Jafnframt vildi ég 

kanna hvaða þekking þyrfti að vera til staðar til þess að hægt væri að mæta þörfum þessara 

nemenda í kennslu. Ennfremur fannst mér ekki nægilega djúpt farið í þessi málefni í mínu 

kennaranámi. Í vettvangsnáminu gerði ég mér grein fyrir mikilvægi góðrar þekkingar hvað 

þennan málaflokk varðar. Grunsemdir mínar um að kennarar fái ekki nægilega menntun í 

því hvernig eigi að mæta þörfum nemenda með ADHD í skólakerfinu vöknuðu. Í þessu 

sambandi verður eftirfarandi rannsóknarspurning höfð að leiðarljósi í minni rannsókn: 
 

„Hvaða þekkingu þarf kennari að hafa til þess að geta mætt þörfum nemenda 

með ADHD?“ 
 

Ritgerð mín hefst á umfjöllun um ADHD, greiningu þess og meðferð ásamt því að greina 

frá hvernig ADHD kemur fram hjá nemendum með ADHD í skólakerfinu. Ég fjalla um 

þrjár rannsóknir sem gerðar hafa verið og tengjast viðfangsefni þessarar ritgerðar. Því næst 

fjalla ég um þau lög, reglugerðir og stefnur sem skólakerfið á Íslandi í dag starfar eftir, 

ásamt því að gera grein fyrir menntun grunnskólakennara í þessum efnum. Að síðustu mun 

ég greina frá eigindlegri rannsókn og niðurstöðum hennar. Rannsóknina gerði ég með því 
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að taka viðtöl við þrjá menntaða kennara til þess að komast að því hvaða þekkingu kennari 

þarf að hafa til þess að geta mætt þörfum nemenda með ADHD. 

 

2. Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verða kynntar þekktar skilgreiningar á ADHD og hvernig einkenni þeirra 

birtast í skólanum. Farið verður yfir þekkt greiningar- og meðferðarúrræði við ADHD sem 

kennarar og aðrir geta nýtt sér við meðhöndlun barna með þessa þroskaröskun. Að auki 

verður sérstakur kafli tileinkaður námsgengi nemenda með ADHD. 

 

2.1. Athyglisbrestur með eða án ofvirkni 

Athyglisbrestur með eða án ofvirkni orsakast af taugafræðilegum truflunum sem 

lýsa sér í athyglisbresti, hvatvísi og mikilli hreyfivirkni.  

Einkenni hvatvísinnar lýsa sér einkum í því að einstaklingurinn á erfitt með að 

stjórna vitsmunalegum og líkamlegum viðbrögðum sínum. Sem dæmi má nefna að hann 

flýtir sér um of með verkefni, á erfitt með að fylgja munnlegum og skriflegum fyrirmælum, 

framkvæmir án þess að hugsa, hrifsar hluti frá öðrum og á erfitt með að bíða eftir því að 

röðin komi að honum í leikjum og hópavinnu.  

Einkenni ofvirkninnar koma fram í raddbeitingu, hreyfingu, tilfinningum og 

skynjun. Einstaklingurinn er friðlaus, á erfitt með að leika sér hljóðlega og með að sitja 

kyrr. Hann er jafnframt ofurviðkvæmur fyrir sársauka, sjónrænu áreiti, snertingu, lykt og 

bragði. Jafnframt er hann gjarnan skapstyggur, reiðist oft og talar óhóflega mikið svo dæmi 

séu tekin. 

Einkenni athyglisbrestsins lýsa sér í einbeitingarörðugleikum, 

skipulagsvandkvæðum og hægfara hugsanaferli. Viðkomandi einstaklingur á erfitt með 

hugsa í smáatriðum og með að skipuleggja verkefni sín og athafnir. Hann gleymir gjarnan 

námsefni sem hann er nýbúinn að læra, virðist latur eða áhugalaus um verkefni, truflast 

auðveldlega af hljóðum og öðru áreiti og vinnur hægt við lausnir huglægra verkefna 

(Dornbush og Prutitt, 1995/2002). 
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Ofangreind einkenni geta birst á ólíka vegu í daglegu lífi sem getur haft veruleg 

áhrif á námsárangur nemenda. Þau birtast þannig að nemendur virðast ekki vera að hlusta 

þegar talað er við þá. Þeir eiga erfitt með að fara eftir fyrirmælum og að halda athygli, 

sérstaklega í verkefnum sem krefjast mikillar einbeitingar og eru ekki á þeirra áhugasviði. 

Þeir missa oft þráðinn þegar þeir lesa, gleyma því sem þeir eru nýbúnir að lesa og þurfa oft 

að marglesa sama textann. Jafnframt eiga þessir nemendur það til að detta út í tíma og 

ótíma og dreyma dagdrauma. Margir erfiðleikar koma oft upp þegar hefjast á handa við 

verkefni og hlutirnir virðast yfirþyrmandi í þeirra augum. Þessir nemendur eiga erfitt með 

að vinna sjálfstætt. Það getur verið erfitt fyrir þá að sinna smáatriðum, fljótfærnisvillur og 

kæruleysisleg mistök eru oft áberandi, sér í lagi í stærðfræði, stafsetningu og skrift. Oft 

finna þessir nemendur fyrir doða, leiða eða þreytu. Það sem virðist koma kennurum oft á 

óvart er hve frammistaða þeirra er mismunandi og hvað það getur gengið misvel milli daga 

að leysa verkefni. Mikið skipulagsleysi getur fylgt þessum nemendum. Þeir eiga það til að 

týna námsgögnum, blýöntum og svæði í kringum þá eru oft í óreiðu. Þessir nemendur eiga 

einnig erfitt með tímastjórnun og skipulag og þeir fresta gjarnan hlutum (Rief, 2003).  

Niðurstöður rannsókna benda til þess að nemendur með ADHD í skólum þar sem 

kennsla er aðlöguð að þörfum þeirra og þar sem samskipti eru mikil á milli heimilis og 

skóla aðlagast mun betur en þeir nemendur sem enga aðstoð fá. (Barkley, 1990). 

 

2.2. Greining ADHD og meðferð  

Í þessum kafla mun ég gera grein fyrir hvernig greining ADHD fer fram og þær tegundir 

meðferða sem hafa skilað góðum árangri. 

 Greining barna með ADHD byggist á skilmerkjum sem lýsa hegðun. Ekki eru til 

nein líffræðileg eða lífeðlisfræðileg próf klínískrar læknisfræði til þessa að greina ADHD. 

Einkenni koma snemma fram eða fyrir fimm ára aldur. Greining ADHD er tímafrek og 

vandasöm. Afla þarf upplýsinga um barnið úr ýmsum áttum eins og frá; foreldrum, nánum 

fjölskyldumeðlimum, kennurum og öðrum úr nánasta umhverfi þess. Greining barna og 

unglinga er í höndum barna – og unglingageðlækna, barnalækna á ákveðnum sérsviðum og 

sálfræðinga. Þegar grunur leikur á að barn sé með einkenni ADHD er oft fyrsta skrefið að 

leitað sé til heimilislæknis. Einnig geta foreldrar haft samband við skólasálfræðing 
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barnsins. Þessir aðilar ákveða svo, ef þörf þykir að vísa barninu í nánari greiningu til 

Miðstöðvar heilsuverndar barna eða annarra greiningarteyma í tengslum við heilsugæslu 

eða heilbrigðisstofnanir. Einnig má vísa á stofur barna – og unglingageðlækna eða 

sálfræðinga með sérhæfingu í þroskaröskunum barna og unglinga (Landlæknisembættið, 

2007). 

 Landlæknisembættið hefur samið sérstakar vinnureglur vegna greiningar og 

meðferðar ADHD hér á landi (2007). Greiningarskilmerki fyrir ADHD eru skráð í tveimur 

flokkunarkerfum. Fyrra flokkunarkerfið er Alþjóðlega flokkunarkerfi sjúkdóma og skyldra 

heilbrigðisvandamála (10. útgáfa ICD-10). Til staðar þurfa að vera einkenni úr öllum 

þremur einkennaflokkum ADHD sem eru ofvirkni, hvatvísi og athyglisbrestur. Einkennin 

þurfa að valda greinilegri hömlun í félagsaðlögun, námi eða öðru starfi. Seinna 

flokkunarkerfið er Greiningar– og tölfræðihandbók geðraskana, 4. útgáfa (DSM-IV-TR) 

sem er flokkunarkerfi bandaríska geðlæknafélagsins. Einkenni þurfa að vera til staðar í 

einkennaflokkum ADHD en ekki endilega í öllum. Til staðar þurfa að vera sex eða fleiri 

einkenni athyglisbrests og/eða sex eða fleiri einkenni ofvirkni eða hvatvísi. Þessi flokkun 

gerir því greinarmun á þeim sem eru með ADD (athyglisbrest) og hafa því sex eða fleiri 

einkenni úr flokki athyglisbrests en hafa færri einkenni úr hinum tveimur flokkunum, þ.e. 

ofvirkni og hvatvísi og þeirra sem eru með ADHD (athyglisbrest og ofvirkni). Í báðum 

flokkunarkerfunum sem nefnd eru hér að ofan þurfa einkennin að vera komin fram við sjö 

ára aldur og verða einnig að vera til staðar við a.m.k tvenns konar aðstæður (í skóla, heima 

o.s.frv.) og að vera hamlandi fyrir einstaklinginn við þessar aðstæður. Jafnframt er tekið 

fram að gagntækar þroskaraskanir, þunglyndi, oflæti eða kvíðaröskun útiloki greiningu 

ADHD. Munurinn á þessum flokkunarkerfum er sá að í ICD-10 þurfa að vera til staðar 

einkenni úr öllum þremur einkennaflokkum ADHD en í DSM-IV er nóg að 

einstaklingurinn hafi aðeins einkenni ofvirkni eða einbeitingaskorts þar sem ofvirkni- og 

hvatvísieinkennin eru flokkuð saman. Á Íslandi er fyrst og fremst stuðst við skilmerki 

DSM-IV, þótt greiningar séu skráðar samkvæmt ICD-10. Ástæðan er sú að í klínískri vinnu 

eru skilmerki DSM-IV hagnýtari og henta betur til að byggja á þeim varðandi ákvarðanir 

um meðferð. Greiningaferli barna fer fram með ýmsum hætti. Með viðtölum við barn eða 

foreldra, það fer eftir aldri barns, með greiningarviðtölum, með læknisskoðun barns og með 

því að afla upplýsinga frá starfsfólki skóla (Landlæknisembættið, 2007). 
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 Meðferð við ADHD er fjölþætt og tekur mið af þörfum hvers og eins. Tvær tegundir 

meðferða hafa sýnt fram á árangur með marktækum hætti, þ.e. lyfjagjöf sem hefur áhrif á 

ofvirknieinkennin séu þau til staðar og atferlismeðferð í skóla, á heimili og í sérkennslu. 

Meðferð krefst samvinnu ýmissa faghópa auk þess sem hlutur foreldra er afar áhrifamikill. 

Það er mikilvægt að foreldrar fái sértæka uppeldisráðgjöf og fræðslu (Barkley, 1998). 

Fagfólk og fjölskyldur barna með ADHD þurfa að búa yfir grunnþekkingu á ADHD og 

leggja áherslu á jákvæða nálgun. Hér á eftir verður fjallað stuttlega um þær tvær gerðir 

meðferða sem nefndar voru hér að framan.  

 Ýmsar aðferðir atferlismótunar henta vel til að breyta hegðun barna með ADHD. 

Með þeim er lögð áhersla á að styrkja jákvæða hegðun sem fyrir er sem og nýja jákvæða 

hegðun og stöðva óæskilega hegðun (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001). Mikilvægt er að 

ganga út fá því að öll hegðun sé lærð en ekki meðfædd. Það á jafnt við um æskilega hegðun 

sem og óæskilega. Því er hægt að móta hegðun og breyta henni með markvissri og 

viðeigandi kennslu eða uppeldi (Rief, 1993). Öll aðstoð við nemandann á að beinast að því 

að hjálpa honum að þekkja og nýta styrkleika sinn og efla trú hans á því að hann hafi stjórn 

á hegðun sinni (Rief, 2003).  

 Lyfjagjöf við ADHD er ákvörðuð af lækni nemandans í samráði við foreldra hans. 

Ákvörðunin byggir á því hversu alvarleg ADHD einkennin eru og hvort foreldrar séu 

hlynntir lyfjagjöfinni. Lyfjagjöf er alls ekki nauðsynleg í öllum tilfellum ADHD. Rétt 

lyfjagjöf getur hjálpað nemandanum við lærdóm og við að taka fullan þátt í lífinu í 

skólanum og við aðrar félagslegar aðstæður sem og heima við. Lyf gera mest gagn þegar 

þau eru notuð með öðrum aðferðum eins og þeim sem bent hefur verið á hér að ofan. 

Nauðsynlegt er að rétt eftirlit sé með lyfjameðferð barns. Viðtal hjá lækni skal fara fram 

a.m.k einu sinni á önn þar sem m.a. umsagnir kennara skipta máli (Dornbush og Pruitt, 

1995/2002, Landlæknisembættið, 2007). 

 

2.3. Nemandi með ADHD í skólakerfinu 

Auknar kröfur eru gerðar til kennara sem kenna nemendum með ADHD. Nauðsynlegt er að 

líta til þess hvernig skólinn getur stutt nemendur með ADHD og stuðlað að sem bestri líðan 

þeirra og framförum í námi. 
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Árið 2007 gaf Landlæknisembættið út vinnulag við greiningu og meðferð 

athyglisbrests með ofvirkni en þar kemur fram að flest börn með ADHD þurfa sérstaka 

aðstoð í skóla vegna einbeitingarerfiðleika og ofvirkni. Til þess að svo geti orðið þarf 

kennari að hafa góða þekkingu á ADHD og þeim aðferðum sem beita þarf 

(Landlæknisembættið, 2007).  

Þekking kennara á eðli og fjölbreytileika nemenda í hverjum bekk getur ráðið 

úrslitum á því hvernig kennslu vindur fram eins og berlega kemur í ljós í eftirfarandi 

vitnisburði: 
 

„Ég hef komist að þeirri ógnvekjandi staðreynd að ég hef úrslitaáhrif í 

kennslustofunni. Stemmningin þar inni fer eftir því hvernig ég tek á málunum. 

Veðrið ræðst af því hvernig ég er fyrirkallaður hverju sinni. Sem kennari bý ég 

yfir óskaplegu valdi til þess að gera líf barna ömurlegt eða ánægjulegt. Ég get 

ýmist verið pyntingartól eða innblástur. Ég get auðmýkt eða uppörvað, læknað 

eða limlest. Hvarvetna er það undir viðbrögðum mínum komið hvort 

hættuástand skapast eða því bægt frá, hvort reynt er að koma barni til manns 

eða það get að óbermi.“  

(Ginnott, 1993:15-16). 
 

Eins og fram hefur komið er ADHD flókin taugaröskun þar sem óvenjuleg einkenni hennar 

mótast af samspili einstaklingsins við umhverfi sitt. Því skiptir það afar miklu máli að allt 

starfsfólk skóla og skólasystkini þessara barna fái fræðslu um taugaröskunina og einkenni 

hennar. Með fræðslunni eykst skilningur og það dregur úr hættunni á að nemandinn fái 

fyrirmæli sem ekki eru við hæfi, eða hann getur ekki staðið undir og jafnvel komið í veg 

fyrir að hann verði fyrir einelti af hálfu skólasystkina sinna. Skólastarfið verður að örva 

vitsmunalíf allra nemenda og ýta undir góða sjálfsmynd um leið og skólinn kemur til móts 

við sérþarfir nemenda. Sýnt hefur verið fram á með einni umfangsmestu rannsókn sem gerð 

hefur verið á tengslum ADHD og greindar, þar sem greind var rannsökuð með stöðluðum 

greindarprófum, að ekki eru tengsl milli ADHD og greindar (MTA Cooperative Group, 

1999). Sífellt betri upplýsingar um ADHD eru að líta dagsins ljós. Í rannsókn frá árinu 

2007 komu fram mjög merkilegar niðurstöður. Þær sýna fram á taugafræðilega seinkun í 
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þroska framheila barna með ADHD. En þroski framheilans er afar mikilvægur fyrir þroska 

á athygli, hömlum, vinnsluminni og fleiri hugrænum ferlum (Shaw og Pruitt 2007). 

 Nemandi með ADHD getur lært og náð góðum námsárangri ef námsumhverfið og 

kennsluaðferðir eru lagaðar að þörfum hans. Einnig er afar vænlegt að þjálfa nemendur með 

ADHD í félagsfærni þar sem þeim reynist oft erfitt að koma orðum að eigin hugmyndum 

og tilfinningum og bregðast við tilfinningum- og skilja hugmyndir annarra. Þetta leiðir af 

sér að oft reynist þeim erfitt að stofna til og rækta vináttu við aðra (Dornbush og Pruitt 

1995/2002). 

Ef nemendur með ADHD upplifa aðstæður í bekk eða skóla á neikvæðan hátt hefur 

slíkt mikil áhrif á frammistöðu þeirra og hegðun til hins verra. Nemandi getur fundið til 

óöryggis og streitu vegna þessa og hann getur jafnvel orðið kvíðinn og reiður. Þessar 

tilfinningar draga úr athygli og einbeitingu, trufla námið og ýta undir ofvirknieinkenni. 

Einkenni eru mismikil frá einum tíma til annars. Því er mikilvægt að sýna sveigjanleika í 

kennslu (Dornbush og Pruitt 1995/2002). Kennari þarf að skipuleggja umhverfið og 

vinnuna nákvæmlega og tryggja nemandanum nauðsynlegt öryggi, hann þarf að vera 

meðvitaður um merki sem gefa til kynna að nemandinn eigi erfitt með að fást við þær 

aðstæður sem hann er í og vera viðbúinn að leysa vandamál sem upp koma. Vinna kennara 

í krefjandi aðstæðum krefst hæfni. Þekking kennarans á viðfangsefninu eykur líkur á 

þolinmæði og getu til þess að snúa truflandi og óviðráðanlegri hegðun til betri vegar (Rief, 

1993).  

Félags- og tryggingamálaráðuneytið setti saman nefnd árið 2006 sem hafði það 

hlutverk að leita leiða til þess að bæta þjónustu við börn og unglinga með ADHD og 

skyldar raskanir. Skýrsla nefndarinnar, sem kom út árið 2008, greinir frá því að víða sé 

skortur á viðeigandi úrræðum í námi til að bæta félagslega stöðu þessara barna og styrkja 

fjölskyldur þeirra. Úrræði í skólakerfinu eru oft ófullnægjandi þar sem oft er erfitt að sinna 

kennslu nemenda með ADHD í fjölmennum bekkjum. Þekking kennara á ADHD virðist 

ónóg og lítil áhersla virðist lögð á kennslu einstaklinga með ADHD. Í skýrslunni komu 

einni fram tillögur um styrkingu kennaranámsins varðandi þessa þætti.  
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2.4. Rannsóknir á ADHD í skólakerfinu 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar sem tengjast skólamálum barna með ADHD. Hér á eftir 

verður fjallað um þrjár þeirra sem tengjast viðfangsefni þessarar ritgerðar og veita innsýn í 

þekkingu, viðhorf og kennslu barna með umrædda þroskaröskun í skólakerfinu. 

 

2.4.1. Rannsókn á viðhorfum grunnskólakennara 

Jónína Sæmundsdóttir lektor í sálfræði og kennslufræði við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands gerði viðtalsrannsókn árið 2005 á meðal grunnskólakennara á viðhorfi þeirra og 

reynslu í kennslu barna með ADHD. Meginniðurstaða hennar var sú að auka þyrfti kennslu 

um ADHD í námi kennara. Tekið var klasaúrtak tíu grunnskóla. Sex af höfuðborgarsvæði 

og fjóra af landsbyggðinni. Alls svöruðu 122 kennarar listunum. Flestir kennaranna höfðu 

annað hvort B.E.d próf frá Kennaraháskóla Íslands (43%) eða kennarapróf frá 

Kennaraháskóla Íslands (29%), rúmlega 16% höfðu lokið kennsluréttindanámi og tæp 10% 

voru með B.A/B.S próf eða sambærilega gráðu. Enn fremur höfðu um 2,5% lokið 

meistaraprófi og rétt undir 43% kennaranna höfðu tíu ára eða skemmri starfsaldur, um 34% 

þeirra 10–20 ára starfsaldur og tæp 23% höfðu starfað í 20 ár eða lengur. 

Kennarar voru meðal annars spurðir hvort þeir álitu mikilvægt að kennarar hefðu 

góða þekkingu á ADHD og þeim aðferðum sem koma að gagni við kennslu þessara barna. Í 

framhaldi var spurt hversu góða þekkingu þeir teldu sig hafa annars vegar á ADHD og 

þeim kennsluaðferðum sem kæmu nemendum með ADHD að gagni. Í öðru lagi var spurt 

um ráðgjöf og stuðning sem kennurum byðist. Í þriðja lagi var spurt um þá þætti sem gætu 

staðið í vegi fyrir kennslu barna með ADHD. 

Niðurstöðurnar sýndu að kennarar voru meðvitaðir um mikilvægi þekkingar á 

ADHD. Meirihluti þeirra taldi sig hafa góða þekkingu en einungis 7% töldu sig hafa mjög 

góða þekkingu. Svipaðar niðurstöður mátti sjá varðandi þekkingu á aðferðum við kennslu 

barna með ADHD. Hvað uppsprettu þekkingar á ADHD varðar var ljóst að flestir töldu sig 

hafa öðlast þekkingu á því með því að kenna barni með ADHD en lestur bóka fylgdi þar 

fast á eftir og næst fyrirlestrar um efnið. Það sem vakti þó verulega athygli var skortur sem 

virtist vera á fræðslu um ADHD í námi kennara. Innan við 6% töldu sig hafa fengið 
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nægilega kennslu um ADHD í kennaranámi eða kennsluréttindanámi (Jónína 

Sæmundsdóttir, 2009). Af þessu má því draga þá ályktun að formleg menntun kennara er 

sjaldnast grunnuppspretta þekkingar á ADHD, en kennarar gerðu sér þó grein mikilvægi 

þekkingar á því sviði.  

 

2.4.2. Grunnskólinn og nemandinn með ADHD 

Meistaraverkefni Sigrúnar Þórisdóttur frá árinu 2006 fjallar um hvernig kennarar telji að 

grunnskólinn mæti nemendum með athyglisbrest og ofvirkni. Sigrún lagði spurningalista 

fyrir 77 kennara í þremur skólum í Reykjavík, á öllum stigum grunnskólans; yngsta stigi, 

miðstigi og unglingastigi. Spurningalistinn náði til þeirra meginþátta sem lúta að kennslu 

barna með ADHD og var honum skipt í þrjá meginhluta. Fyrsti hlutinn snérist um 

upplýsingaflæði innan skólans. Annar hluti fjallar um námsaðstæður fyrir nemendur með 

ADHD í skólanum og sá þriðji fjallar um þekkingu og hæfni kennara til þess að takast á við 

kennslu nemenda með ADHD. Sá hluti verður til umfjöllunar hér. 

Kennarar voru spurðir hvernig þeir teldu að kennaramenntun (grunnmenntun) þeirra 

hefði undirbúið þá fyrir kennslu nemenda með ADHD. Í svörunum kom fram að aðeins 4% 

aðspurðra töldu kennaramenntunina hafa undirbúið sig vel eða mjög vel fyrir kennslu 

nemenda með ADHD, en 16% töldu að í kennaramenntuninni hefði falist viðunandi 

undirbúningur. Jafnframt töldu þrír af hverjum fjórum svarendum undirbúninginn ekki 

nógu góðan eða ófullnægjandi. Sigrún spurði kennara einnig að því hvernig þeir meti hæfni 

sína til þess að kenna nemendum með ADHD, þar með talið að markmiðssetja, útbúa 

námsaðstæður, aðlaga og breyta verkefnum þessara nemenda. Tæplega 17% töldu sig hafa 

góða eða mjög góða hæfni til þess að kenna nemendum með ADHD, 27% töldu hæfni sína 

nokkuð góða en hins vegar taldi meira en helmingur svarenda hæfni sína sæmilega eða að 

hún þyrfti að vera meiri. Einnig voru kennarar spurðir hvernig þeir meti færni sína til þess 

að bregðast við erfiðari hegðun nemenda með ADHD og töldu 42% kennara að hún væri 

sæmileg eða þyrfti að vera betri. Að lokum var opin spurning þar sem kennarar voru spurðir 

hvað þeir teldu best að gera til þess að efla menntun og hæfni kennara til þess að gera þá 

sem hæfasta til að kenna nemendum með ADHD. Langflestir nefndu að það þyrfti að auka 

símenntun, gefa kost á námskeiðum og síðast en ekki síst bæta þyrfti grunnmenntun 
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kennara. Aðrir kennarar vildu koma því á framfæri að nemendur í kennaranámi þyrftu að fá 

bæði bóklega menntun og læra á vettvangi að kenna nemendum með ADHD (Sigrún 

Þórisdóttir, 2006). Í framhaldi af niðurstöðum rannsóknar Sigrúnar veltir hún þeirri 

spurningu upp í ritgerð sinni hvort sú sé virkilega raunin að kennurum gefist ekki kostur á 

að undirbúa sig undir að kenna börnum með ADHD í hinu almenna kennaranámi. Hún 

veltir því fyrir sé hversu heppilegt það sé þar sem þess er krafist af kennurum að þeir takist 

á við það verkefni í sínu starfi. Með þessu kallar hún eftir frekari rannsóknum á þessum 

þætti.  

 

2.4.3. Rannsókn á skólagöngu einstaklinga með ADHD 

Rannsókn Ágústu Elínar Ingþórsdóttur (2007) náms- og starfsráðgjafa í Borgarholtsskóla 

fjallar um unglinga og fullorðið fólk með ADHD og uppvaxtarár, skólagöngu og 

framtíðarhorfur þeirra. Niðurstöður rannsóknar hennar benda til þess að einbeitingaskortur, 

skortur á úthaldi og námserfiðleikar hafi haft neikvæð áhrif á frammistöðu þátttakenda í 

námi þrátt fyrir eðlilega greind. Þátttakendur voru sammála um það að ef ekki væri strax 

brugðist við þessari sérstöðu af þekkingu aukast líkur á að nemendur með ADHD falli úr 

námi á framhaldsskólastigi. Niðurstöður rannsóknar benda til þess að aukin þekking 

kennara og annarra fagmanna innan skólakerfisins geti bætt tækifæri nemenda með ADHD 

ef aðrir þættir eins og skortur á stuðningi foreldra standi ekki í vegi. Góð samskipti milli 

skólans og fjölskyldna nemenda með ADHD skiptir því sköpum þegar kemur að bættri 

aðstöðu þessara nemenda. Þegar upplifun og reynsla þátttakenda af því að vera með ADHD 

var skoðuð og hvernig þeim hefur reitt af er augljóst að fjölskyldan, hið félagslega 

umhverfi og ekki síst skólinn skipuðu stóran sess í því að leggja grunn að velferð 

þátttakenda. 

 Í lok ritgerðarinnar bendir Ágústa Elín á nokkra meginpunkta sem megi draga 

lærdóm af eftir greiningu þessarar rannsóknar. Þar bendir hún á mikilvægi þess að 

foreldrar, kennarar og barnið sjálft fái markvissa fræðslu um ADHD. Kennarar þurfa á 

ráðgjöf að halda og upplýsingar um úrræði og aðferðir sem beita má í skólastofunni þurfa 

að vera til staðar og þannig byggja upp markvissan stuðning við nemendur með ADHD. 

Úrræðin þurfa að vera nemendamiðuð og til þess fallin að breyta atferli kennara og 
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samskiptamynstri til þess að hafa áhrif á hegðun nemenda og atferli þeirra. Síðast en ekki 

síst telur hún mikilvægt að allt fagfólk innan skólans hafi þekkingu og skilning á aðstæðum 

barna og unglinga með ADHD. 

 

3. Stefnur, lög og reglugerðir grunnskóla 

Kaflanum er ætlað að varpa ljósi á þau lög og reglugerðir sem gildandi eru í hinu þríþætta 

starfi skólans, sem tekur til náms nemenda, tilfinningaþroska þeirra og félagsþroska. 

Skólinn markar sér stefnu sem hann starfar eftir. Hornsteinar að starfi hvers skóla eru lög 

og reglugerðir er viðkoma skólastarfi, námskrá og útgefinni stefna viðkomandi 

sveitarfélags, sé hún til staðar. Hver skóli markar sér stefnu út frá þessum þáttum og bætir 

við eigin áhersluatriðum (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004). Þau lög og reglugerðir sem 

fjallað verður um eru: Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna, Barnasáttmáli 

Sameinuðu þjóðanna, Lög um grunnskóla, aðalnámskrá grunnskóla, einstaklingsmiðun í 

námi og skóli fyrir alla.  

 

3.1. Alþjóðlegir sáttmálar og yfirlýsingar um kennslu barna 

Á síðustu sex áratugum hafa íslensk stjórnvöld undirritað alþjóðlegar samþykktir og 

samninga sem fela í sér réttindi og skyldur ríkisins við börn í skólakerfinu. Hér að neðan 

verður fjallað um þrjár þeirra. 

 

3.1.1. Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna 

Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna samþykkti Mannréttindayfirlýsingu sína þann 10. 

desember 1948. Mannréttindayfirlýsingin á að tryggja öllum þegnum sama rétt eins og best 

verður á kosið. Í 26. grein er fjallað um menntun.  

 

„Allir hafa rétt til menntunar. Skal hún veitt ókeypis, að minnsta kosti á 

grunnskóla- og undirstöðustigum. Grunnskólamenntun skal vera skylda. 
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Starfsmenntun og sérmenntun skal standa öllum til boða og háskólamenntun 

vera öllum jafnfrjáls á hæfnisgrundvelli.“ Einnig kemur fram að „foreldrar 

skulu öðrum fremur ráða hverrar menntunar börnin þeirra skuli njóta.“ 

(Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna, 1948). 
 

3.1.2. Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var samþykktur á Allsherjarþingi árið 1989 en öðlaðist 

gildi á Íslandi þann 27. nóvember 1992. Þar kemur fram í 28. grein laganna að aðildarríki 

hans viðurkenni rétt barna til menntunar. Aðildarríkin skuldbinda sig til þess að koma á 

skyldu til grunnmenntunar sem öll börn geti notið ókeypis. Aðildarríkin eiga að reyna hvað 

þau geta til þess að stuðla að góðri skólasókn og draga úr brottfalli nemenda úr námi. 

Barnasáttmálinn á að tryggja rétt allra til menntunar og betra lífs (Barnasáttmáli Sameinuðu 

þjóðanna, 1989).  

 

3.1.3. Salamanca yfirlýsingin 

Þann 7.-10. júní árið 1994 voru samankomnir fulltrúar 92 ríkisstjórna, þar á meðal frá 

Íslandi, og 25 alþjóðlegra samtaka á Salamanca á Spáni á ráðstefnu sem haldin var af 

Menningamálastofnun Sameinuðu þjóðanna (UNESCO) og spænska 

menntamálaráðuneytinu um menntun nemenda með sérþarfir. Þar staðfestu þessi 

aðildarlönd skuldbindingar sínar varðandi markmið um menntun handa öllum og 

viðurkenndu brýna nauðsyn þess að veita börnum, ungmennum og fullorðnum með 

sérþarfir á sviði menntunar, menntun innan almenna skólakerfisins. Í byrjun 

yfirlýsingarinnar kemur fram að: 
 

• Menntun sé frumréttur hvers barns og skylt sé að gefa því kost á að ná og viðhalda 
viðunandi stigi menntunar.  

• Börn séu mismunandi og hafi sérstök áhugamál, hæfileika og námsþarfir.  

• Í skipulagi menntakerfis og tilhögun náms beri að taka mið af miklum mun á 
einstaklingum og þörfum þeirra.  

• Einstaklingar með sérþarfir á sviði menntunar skuli hafa aðgang að almennum 
skólum og þar beri að mæta þörfum þeirra með kennsluaðferðum í þeim anda að 
mið sé tekið af barninu. 
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• Almennir skólar séu virkasta aflið til að sigrast á hugarfari mismununar, móta 
umhverfi sem tekur fötluðum opnum örmum, móta þjóðfélag án aðgreiningar og 
koma á menntun öllum til handa; enn fremur megni þeir að veita þorra barna góða 
menntun og stuðli að skilvirkni menntakerfisins í heild og bæti, þegar til lengdar 
lætur, nýtingu fjármuna.  

(Salamanca, 1994:8) 
 

Salmanca yfirlýsingin er í raun alþjóðleg samþykkt um að almennir skólar eigi að taka á 

móti öllum nemendum hvernig sem þeir eru. Hvort um ræðir félagsleg eða sálræn 

vandamál, hegðunarvandamál, fötlun, afburðargreind og fleira. Í rammaáætlun eru settar 

fram leiðir fyrir sveitarfélögin til þess að fara eftir í vinnu sinni í átt að betri skóla fyrir alla. 

Menntamálaráðuneytið á Íslandi væntir þess að Íslendingar hafi þessa yfirlýsingu að 

leiðarljósi við skipulagningu skólakerfisins (Menntamálaráðuneytið, 1995). Stefnan í 

skólastarfi á Íslandi breyttist og breytingin fól í sér að athyglinni var beint að möguleikum 

fatlaðra í stað vanhæfni þeirra.  

 

3.2. Lög um grunnskóla 

Í lögum um grunnskóla sem samþykkt voru 1. október 2008 er hlutverk skóla, í samvinnu 

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

lýðræðisþjóðfélagi. Talsverðar breytingar hafa orðið á lögunum frá 1995 og felast þær m.a. 

í því að stuðla eigi að sjálfstæði skóla, meiri sveigjanleika í skipulagi náms og kennslu, 

áherslu á einstaklingsmiðaða kennslu og samfellu í námi milli skólastiga. Hér á eftir verður 

fjallað um þær lagagreinar sem fjalla beint eða óbeint um skyldur skóla við börn með 

sérþarfir. 

Starfshættir skólans skulu meðal annars mótast af umburðalyndi og kærleika, 

ábyrgð, sáttfýsi og virðingu fyrir manngildum. Einnig kemur fram að skólinn skuli leitast 

við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við stöðu og þarfir nemenda og stuðla að 

alhliða þroska, velferð og menntun hvers og eins. Í 3. grein laganna er kveðið á um 

skólaskyldu allra barna frá 6-16 ára. Í 13. grein laganna er kveðið á um rétt nemenda í 

grunnskólanum. Allir nemendur grunnskólans eiga rétt á kennslu við sitt hæfi í hvetjandi 

námsumhverfi í viðeigandi húsnæði sem tekur mið af þörfum þeirra og almennri vellíðan. 

Grunnskólinn skal ávallt haga störfum sínum þannig að nemendur finni til öryggis og njóti 



 17

hæfileika sinna. Þar stendur einnig að nemendur eigi rétt á því að koma skoðunum sínum á 

framfæri varðandi námsumhverfi, námstilhögun, fyrirkomulag skólastarfs og aðra þætti 

sem snerta þá. Hver nemandi skal hafa umsjónarkennara. Starf hans felst í því að fylgjast 

náið með nemendum sínum í námi, þroska og almennri velferð. Hann skal leiðbeina þeim í 

námi og starfi, aðstoða þá og ráðleggja um persónuleg málefni og stuðla að því að efla 

samstarf skóla og heimila. Nemendur eiga einnig rétt á því að njóta náms- og 

starfsráðgjafar í skóla sínum af þar til gerðum sérfræðingum. Í 14. grein er kveðið á um 

ábyrgð nemenda. Kennara ber að leita orsaka þess ef hegðun barns reynist verulega áfátt og 

reyna að ráða bót á því með samtölum við hann sjálfan, foreldra eða sérfræðinga innan 

skólans. Í 17. grein laganna er kveðið á um sérþarfir nemenda. Þar er tekið fram að 

nemendur með sérþarfir eiga rétt á því að komið sé til móts við sérþarfir þeirra í hinum 

almenna grunnskóla og án aðgreiningar, án tillits til líkamlegs eða andlegs atgervis. 

Nemendur sem eiga erfitt með nám sökum sértækra námsörðugleika, tilfinningalegra eða 

félaglegra örðugleika og/eða fötlunar, nemendur með leshömlun, langveikir nemendur með 

heilsutengdar sérþarfir eiga rétt á sérstökum stuðningi í samræmi við metnar sérþarfir. Í 26. 

grein grunnskólalaganna er kveðið á um val nemenda í námi. Hann skal eiga val um 

viðfangsefni, námsaðferðir og námsgreinar, í samræmi við viðmið í Aðalnámskrá 

grunnskóla og skipulag skóla. Markmiðið með því er að gera nemendur ábyrga fyrir eigin 

námi og skapa sveigjanleika í skólastarfi. Í 40. grein laganna er kveðið á um 

sérfræðiþjónustu og stoðkerfi grunnskólanna. Þar er tekið fram að sveitarfélögin eigi að 

tryggja að sérfræðiþjónusta sé veitt í grunnskólum. Í sérfræðiþjónustu felst meðal annars 

stuðningur við nemendur og fjölskyldur þeirra og hins vegar við starfsemi skólanna og 

starfsfólk þeirra. Það skal frá upphafi unnið að forvarnarstarfi með skimunum og 

athugunum á nemendum til þess að tryggja þeim kennslu og námsaðstoð við hæfi. Það skal 

fara fram greining á nemendum sem eiga í sálrænum eða félagslegum erfiðleikum sem hafa 

áhrif á nám þeirra. Allar athuganir á vegum skóla sem varða einstaka nemendur skulu 

gerðar með samþykki og í samráði við foreldra eða forráðamenn þeirra og óheimilt er að 

taka gjald fyrir slíkar athuganir. Foreldrar nemenda geta einnig óskað eftir greiningu 

samkvæmt þessari grein. Sérfræðiþjónusta sér um að slík greining fari fram, hún skilar 

einnig tillögum um hvernig skuli bregðast við, fylgjast með, vinna að úrbótum og meta 

árangur. Við framkvæmd sérfræðiþjónustu skulu sveitarfélög leggja áherslu á góð tengsl 
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leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla með samfellu í skólastarfi að leiðarljósi. Í 42. 

grein laganna er kveðið á um sérúrræði. Þar er tekið fram að sveitarfélög geti beitt sér fyrir 

sérúrræðum innan grunnskóla eða stofnað til rekstrar sérskóla þegar almennt nám og 

kennsluhættir hæfa ekki þörfum eða hag nemenda. Með slíkum úrræðum er ætlað að veita 

nemendum sérhæft umhverfi í lengri eða skemmri tíma. Jafnframt er lögð áhersla á að veita 

starfsfólki almennra grunnskóla stuðning og kennslufræðilega ráðgjöf (Lög um grunnskóla, 

2008). 

 Lög grunnskólanna eru hin almennu lög um allt það sem lýtur að skólamálum og 

skyldum skólanna. Í tengslum við lögin er gefin út Aðalnámskrá grunnskóla sem byggir á 

lögunum og á að tryggja að allir grunnskólar vinni eftir sömu viðmiðum. Þar kemur fram 

hvaða námsgreinar á að kenna, hvaða markmið skulu höfð að leiðarljósi í þeim 

námsgreinum, í hvaða mæli hver og ein námsgrein skuli kennd og fleira er lýtur að 

skólastarfinu. Ný Aðalnámskrá grunnskóla tók gildi 1. ágúst 2007 og kom hún til 

framkvæmda í skólum á skólaárinu 2007-2008.  

 

3.3. Aðalnámskrá grunnskóla 

Aðalnámskrá grunnskóla lýsir helstu áhersluatriðum í menntun barna og unglinga á 

skólaskyldualdri. Samkvæmt henni er eitt meginmarkmið grunnskólans að vinna að því, í 

samvinnu við heimilin, að búa nemendur undir líf og starf í lýðræðissamfélagi. Einnig er 

tekið fram að almenn menntun sé besta veganesti sem hver einstaklingur geti öðlast og 

fjölskylda, skóli og nánasta umhverfi séu sterkustu áhrifavaldar í mótun einstaklingsins.  
 

 „Grunnskólinn skal leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi 

við eðli og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska hvers og eins. 

Grunnskólar eiga að taka við öllum börnum hvernig sem á stendur um atgervi 

þeirra til líkama og sálar, félagslegt og tilfinningalegt ásigkomulag eða 

málþroska. Þetta á við um fötluð börn og ófötluð, afburðagreind og 

greindarskert og allt þar á milli, börn úr afskekktum byggðarlögum, börn úr 

minnihlutahópum sem skera sig úr hvað varðar mál, þjóðerni eða menningu. 

Grunnskólum er skylt að mennta öll börn á árangursríkan hátt. Samkvæmt 
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lögum eiga allir nemendur rétt á námi við hæfi í grunnskólum og 

sveitarfélögum er skylt að sjá öllum nemendum fyrir viðeigandi 

námstækifærum. Stefna stjórnvalda er sú að fatlaðir nemendur stundi nám með 

öðrum nemendum eftir því sem kostur er. Á grunnskólastigi eiga allir nemendur 

rétt á að stunda skyldunám í heimaskóla nema foreldrar og sérfræðingar skóla 

meti aðstæður nemandans þannig að honum sé fyrir bestu að vera í sérskóla 

eða heilsu hans sé þannig farið að ekki verði komist hjá vistun fjarri heimili.“  

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2007:9). 
 

Í almenna hluta námskrárinnar er einnig tekið fram hvernig koma eigi til móts við alla 

nemendur í grunnskólanum. Í skóla án aðgreiningar á að leitast við að gera nemendum sem 

eiga við fötlun að stríða, langveikum og nemendum sem berjast við sértæka 

námsörðugleika, kleift að stunda nám við skólann. Einnig er tekið fram í námskránni að 

nauðsynlegt sé að meta sérþarfir nemenda með öflugri skimun á greiningu sem allra fyrst á 

skólagöngunni. Í ljós slíkrar greiningar getur skólinn í samvinnu við foreldra eða 

forráðamenn nemanda brugðist við á markvissan hátt. Nemendur með lestrarörðugleika 

eiga einnig rétt á því að tekið sé tillit til þeirra við próftöku og í öðru námsmati 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2007). 

 

3.4. Einstaklingsmiðað nám og skóli án aðgreiningar  

Fræðslumiðstöð Reykjavíkur gaf út starfsáætlun fræðslumála í Reykjavík árið 2004. Þar 

koma fram fimm áhersluþættir í framtíðarsýn til 10 ára fyrir grunnskóla Reykjavíkur. Þeir 

þættir eru einstaklingsmiðað nám og samvinna, skóli án aðgreiningar (sérkennsla og 

sérúrræði), sterk sjálfsmynd nemenda og félagsfærni, náin tengsl skóla og 

grenndarsamfélags og sjálfstæðir skólar, styrk stjórnun og jafnræði í umgjörð 

(Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004). Fjallað verður um tvo fyrstu áhersluþætti 

starfsáætlunarinnar hér á eftir þ.e. einstaklingsmiðað nám og skóla án aðgreiningar vegna 

mikilvægi þessara þátta í tengslum við börn með ADHD.  

Samkvæmt skilgreiningu Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur (2004) er 

einstaklingsmiðað nám það skipulag sem tekur mið af stöðu hvers og eins en ekki hóps í 
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heild eða bekkjar. Nemendur geta verið að fást við ólík viðfangsefni og þurfa ekki að vera 

að læra það sama á sama tíma. Nemendur vinna ýmist í hópum eða einir og sér. Þeir bera 

aukna ábyrgð á námi sínu þar sem nám hvers og eins byggir á einstaklingsáætlun. 

Samkvæmt hugmyndum Carol Ann Tomlinson (1995) um einstaklingsmiðun eiga 

nemendur að fá kost á mismunandi námsleiðum og lykillinn að einstaklingsmiðun sé 

sveigjanleiki í kennsluaðferðum, námstíma, verkefnum, hópskiptingu og hópastarfi. Hún 

telur afar mikilvægt fyrir kennara að greina námshæfi, áhuga, námsstíl og viðhorf nemenda.  

Fræðsluyfirvöld í Reykjavík hafa um árabil lagt áherslu á þróun náms- og 

kennsluhátta í átt að einstaklingsmiðuðu námi og samvinnu í stað bekkjarmiðaðra kennslu 

sem hefur verið ríkjandi í grunnskólum Reykjavíkur. Þessi áhersla var fyrst orðuð í 

starfsáætlun fræðslumála árið 2000 þar sem fjallað var um nemendamiðað nám. Ári síðar 

eða árið 2001 er hugtakið einstaklingsmiðað nám notað í fyrirsögn í starfsáætlun 

fræðslumála. Síðan þá hefur verið unnið markvisst að þessari þróun með ýmsum leiðum 

(Anna Kristín Sigurðardóttir, 2007). Markmið sem fræðslumiðstöð Reykjavíkur hefur haft 

að leiðarljósi við innleiðslu einstaklingsmiðaðs náms er að skólar skulu viðhafa opna og 

sveigjanlega kennsluhætti þar sem nemendur vinna bæði sjálfstætt og í samvinnu við aðra. 

Áhersla skal lögð á að mæta ólíkum einstaklingum með krefjandi verkefnum við hæfi hvers 

og eins nemanda. Nemendur skulu bera ábyrgð á námi sínu og starfa eftir einstaklings-

áætlun sem unnar eru í samvinnu við kennara og foreldra. Í einstaklingsáætluninni eru sett 

fram markmið og leiðir til þess að ná þeim. Í einstaklingsmiðun er mikil áhersla lögð á 

samvinnu nemenda, þemanám, blöndun ólíkra einstaklinga, sjálfstæð verkefni, sköpun, 

frumkvæði, og fjölþrepa námsskipan. Kennarar og aðrir starfsmenn vinna náið saman og 

bera sameiginlega ábyrgð á ákveðnum nemendahópi en nemendur eiga sinn 

umsjónarkennara (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004).  

Markmið sem sett eru fram fyrir skóla án aðgreiningar eru að skólar skulu vera færir 

um að sinna öllum nemendum, jafnt fötluðum sem ófötluðum og að allir nemendur eigi að 

eiga þess kost að sækja hverfisskólann sinn. Þeim nemendum sem eiga við fötlun, 

námslega, tilfinningalega eða hegðunarlegan vanda að etja er sinnt innan almennra skóla 

eins og kostur er. Markmið um sérkennslu og margvísleg sérúrræði falla inn í markmið um 

nám sem tekur mið af stöðu hvers einstaklings. Innan hvers skóla skal starfa 

ráðgjafateymi/lausnarteymi sem kennarar geta leitað til vegna nemenda með náms- eða 
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hegðunarvanda. Og innan hvers skóla skal starfa stjórnandi sem stýrir sérkennsluveri 

skólans og skipulagi og ráðgjöf við kennara vegna nemenda með sérþarfir. Sérskólar og 

sérhæfðar sérdeildir, sem einnig eru ráðgjafamiðstöðvar fyrir aðra skóla og fjölskyldur, 

starfa fyrir fatlaða nemendur og nemendur með miklar sérþarfir. Foreldrar skulu hafa val 

um almennan skóla, sérhæfða sérdeild eða sérskóla. 

 Árið 2007, kynntu Félag grunnskólakennara og Samband íslenskra sveitarfélaga 

nýja framtíðarsýn sem fól í sér markmið aðgerðaráætlunar fyrir grunnskólastarfið 2007-

2020. Í henni má sjá greinagóð markmið í tengslum við skóla án aðgreiningar og 

einstaklingsmiðun í námi (Hrönn Pétursdóttir, 2007). 

 

3.5. Kennsla í grunnskólakennarafræðum í HÍ 

Í ljósi þess hversu mikið hefur verið fjallað um mikilvægi kennaramenntunar í tengslum við 

ADHD fannst mér eðlilegast að gera menntun kennara á Íslandi aðeins nánari skil. 

 Grunnskólakennarafræði er 180 eininga fræðilegt og starfstengt grunnnám til B.Ed. 

gráðu. Námið er ætlað þeim sem hyggja á kennslu í grunnskólum og önnur tengd störf. Þeir 

sem útskrifast eftir júní 2011 þurfa að sækja um meistaranám sem er skilyrði fyrir 

leyfisbréfi til þess að nota starfsheitið grunnskólakennari skv. nýjum lögum nr. 87/2008. 

Nám grunnskólakennara hefur því verið breytt úr þriggja ára 180e námi í 5 ára 300e nám. 

Skipulag fimm ára námsins hefur enn ekki verið gefið út en hér verður fjallað um skipulag 

þriggja ára náms til B.Ed. gráðu eins og það er nú.  

Samkvæmt kennsluskrá Háskóla Íslands tekur námið mið af lögum um grunnskóla, 

aðalnámskrá grunnskóla og starfsvettvangi grunnskólakennara. Nám til B.Ed. gráðu er 

þrískipt. Í fyrsta lagi sameiginleg námskeið fyrir nemendur í leik- og 

grunnskólakennarafræði (40e). Þau eru: Þroska og námssálarfræði, Talað mál og ritað, 

bundið val milli Félagsfræði og skólasögu, eða Heimsspeki og hugmyndasögu, 

Aðferðafræði og menntarannsóknir og Upplýsingatækni og miðlun. Í öðru lagi eru 

grunnnámskeið í kennslufræði í grunnskóla (30e), þau eru: Nám og kennsla; inngangur, 

bundið val milli Barnsins á yngsta-, mið- eða unglingastigi, og Nám og kennsla; 

fagmennska kennara og í þriðja lagi eru námskeið til sérhæfingar í kennslugreinum eða 

námssviðum grunnskóla (80e). Nemendur vinna lokaverkefni sem eru (10e) og hafa frjálst 



 22

val (20e). Alls eru 14 leiðir í boði til sérhæfingar í kennslugreinum eða námssviðum 

grunnskóla, þær eru: Almenn kennsla í grunnskóla, Erlend mál (danska, enska), Hönnun og 

smíði, Íslenska, Íslenskt táknmál, Kennsla yngstu barna í grunnskóla, Matur, menning og 

heilsa, Myndmennt, Náttúrufræði, Samfélagsgreinar, Stærðfræði, Textílmennt, Tónlist, 

leiklist dans og Upplýsingatækni- og miðlun. Nemendur vinna lokaverkefni sem eru (10e). 

Í lokaverkefni fá nemendur tækifæri til þess að dýpka frekar þekkingu sína á afmörkuðum 

þáttum sem tengjast námi og kennslu í grunnskóla. Nemendur hafa einnig frjálst val (20e), 

þar sem þeir geta valið úr sameiginlegum valnámsskeiðum eða kjörsviðsnámskeiðum. Ef 

nemendur óska eftir því að velja námsskeið af öðrum námsbrautum eða sviðum innan 

Háskóla Íslands þurfa þeir að fá samþykki námsbrautastjóra. 

 Nemendur stunda vettvangsnám sem fer fram á vettvangi í einum af 

samstarfsskólum menntavísindasviðs. Samkvæmt kennsluskrá Háskóla Íslands er 

vettvangsnámið sá vettvangur sem nemendur fá tækifæri til að tengja saman fræði og 

framkvæmd. Nemar eiga að nýta sér reynslu sína á vettvangi til þess að öðlast verklega sem 

fræðilega þekkingu, efla faglega sjálfsmynd og þróa starfskenningu sína (Kennsluskrá 

Háskóla Íslands, Menntavísindasvið, 2009-2010).  

 Eins og sjá má hér að ofan eru engir sérstakir áfangar í kjarna sem eru sérstaklega 

ætlaðir til kennslu á aðferðum sem lúta að kennslu barna með námserfiðleika. Ef litið er á 

valáfanga sem í boði eru á menntavísindasviði í tengslum við þetta viðfangsefni er hægt að 

velja áfanga eins og Þroskafrávik barna (5e), Stuðningur við jákvæða hegðun (5e), Agi, 

samskipti og stjórnun í bekkjarkennslu, (5e), Að bregðast við lestrarörðugleikum/dyslexíu 

(5e), Nám án aðgreiningar (5e). En tekið skal fram að þetta eru einungis valáfangar.  

Í framhaldi af þessu er vert að benda á viðtal við Ólaf Proppé, þáverandi rektor við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands, Gretar L. Marinósson og Ingvar Sigurgeirsson 

prófessora við Menntavísindasvið Háskóla Íslands sem birtist í fréttatímariti ADHD 

samtakanna (2006). Þar voru þeir spurðir hvernig staðið hafi verið að kennslu um börn með 

ADHD í kennaranámi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Þeir sögðu frá því að fjallað 

væri um þessi mál á námskeiðum um almenna kennslufræði, í þroskasálfræði og á 

valnámskeiðum þar sem fengist er við aga og bekkjarstjórnun og kennslu barna með 

sérþarfir. Einnig hafi þessi mál borið á góma í tengslum við vettvangsnám þar sem 

kennaranemar fái að kynnast þessum nemendum af eigin raun. Þeir segja jafnframt að 
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vegna þess hversu stutt kennaranámið sé reynist ekki tími til þess að fjalla um þennan 

málaflokk af þeirri breidd og dýpt eins og æskilegt væri. Þeir telja að það sé vaxandi 

skilningur innan Háskólans og grunnskólans á sérþörfum þessa hóps barna en það sé hins 

vegar alveg ljóst að enn vanti talsvert upp á þekkingu á þessu sviði svo hægt sé að koma til 

móts við þarfir barna með ADHD. Eins og áður hefur komið fram er unnið að lengingu 

kennaranámsins. Skipulag þeirrar vinnu lýtur meðal annars að því að undirbúa hinn 

almenna grunnskólakennara betur undir það að sinna þörfum barna með sérþarfir. 

 

3.6. Samantekt 

Eins og sjá má á þeim stefnum, lögum og reglugerðum sem eru í gildi í skólastarfi á Íslandi 

í dag er ljóst að öll börn eiga rétt á menntun við sitt hæfi. Þekking kennara hlýtur að þurfa 

að vera afar góð til þess að hægt sé að koma til móts við þarfir allra nemenda og að þeir 

njóti sín til hins ýtrasta. 

 

4. Aðferð og framkvæmd rannsóknar 

Þessi ritgerð er rannsókn á menntun kennara í tengslum við nemendur með ADHD. 

Tilgangur með rannsóknaritgerð er að leysa eða komast nær lausn á tilteknum vanda fyrir 

þriðja aðila sem í þessu umfjöllunarefni getur verið tiltekin menntastofnun, allt 

menntakerfið eða jafnvel samfélagið í heild. Hér verður aðferðafræði rannsóknarinnar 

kynnt þannig að aðrir rannsakendur, kennarar og/eða aðrir hlutaðeigandi aðilar geti vegið 

gildi hennar og réttmæti. Í þessu sambandi verður gerð grein fyrir þeim aðferðum sem 

notaðar voru við framkvæmd rannsóknarinnar sem og greiningu á niðurstöðum hennar. 

 

4.1. Aðferðafræði rannsókna 

Aðferðafræði nútíma rannsókna má skipta í tvo megin flokka; eigindlegar rannsóknir 

(qualitative) og megindlegar rannsóknir (quantitative). Megindlegar eiga sér mun lengri 

sögu en hana má rekja til staðreyndarhyggju í félagsvísindum síðan snemma á nítjándu öld. 
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Staðreyndahyggja byggir á þeirri hugmynd að hægt sé að rannsaka lítinn hluta verleikans 

með vísindalegðum hætti og heimfæra það yfir á stærra samhengi. Helsta gagnrýni á þessa 

aðferð hefur verið sú að rannsakandinn getur aldrei sýnt fullkomlega fram á hlutleysi sitt 

sem hugsanlega rýrir trúverðugleika rannsóknarinnar. Upp úr þessari gagnrýni spruttu 

eigindlegar rannsóknaraðferðir á félagslegum veruleika þar sem rannsakandinn mælir ekki 

heldur setur sig í hugarheim viðfangsefnisins og lýsir því sem hann upplifir. Með þessum 

hætti tekur rannsakandinn fram að hann er hlutlægur rannsakandi sem lýsir veruleikanum út 

frá eigin skoðun á viðfangsefninu. Við val á hvorri leið við rannsóknir er mikilvægt að gera 

sér grein fyrir hvað henti tilteknu viðfangsefni. Megindlegar rannsóknir henta oftast best í 

þeim tilvikum þegar mæla á tölulegar breytingar á einhverju eins og aukningu eða minnkun 

en eigindlegar rannsóknir eiga frekar við þegar leitað er eftir ástæðu einhvers eða upplifun 

einstaklinga á því sem verið er að skoða (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

 

4.2. Val á rannsóknaraðferð 

Í þessari rannsókn ákvað ég að styðjast við eigindlegar rannsóknaraðferðir, nánar tiltekið 

eigindleg viðtöl. Val á aðferð byggði ég meðal annars á því að erfitt getur verið að 

framkvæma megindlega rannsókn á þessu viðfangsefni þar sem rannsóknin átti að fjalla um 

stöðu mála í dag, þ.e. veruleiki dagsins skyldi rannsakaður og þess vegna þurfti ég 

jafnframt að rannsaka menntun tiltölulega nýútskrifaðra nemenda. Því yrði hópur 

þátttakenda í rannsókn minni of fámennur og erfitt hefði verið með megindlegri 

rannsóknaraðferð að ná góðri og marktækri svörun. Þar að auki var markmiðið að leita eftir 

persónulegum viðhorfum og reynslu þátttakenda. Önnur og aðal ástæðan var þó sú að ég 

var ekki með fyrirfram ákveðna niðurstöðu í huga sem þarf að staðfesta eða hrekja sem er 

einmitt aðferðafræði megindlegra rannsókna. Því tel ég eigindlegar rannsóknir henta 

sérlega vel í þessari rannsókn en með eigindlegum viðtölum er hægt að opna umræðuefnið 

og komast dýpra inn í hugarheim kennarans og að þeim skoðunum sem hann hefur á 

viðfangsefninu (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

 



 25

4.3. Framkvæmd rannsóknarinnar 

Farin var sú leið að taka viðtöl við kennara sem höfðu tiltölulega nýlega lokið sínu 

kennaranámi. Ástæðan fyrir því að þessi leið var farin var sú að ég taldi skort á dýpri 

skilningi og rannsóknum á menntun kennara í tengslum við ADHD. Líkt og fram hefur 

komið hér framar hefur verið framkvæmdur töluverður fjöldi rannsókna á mikilvægi 

almennrar þekkingar í skólastarfinu á kennslu barna með ADHD. Ákveðið mynstur kemur 

fram í þessum rannsóknum sem birtist í skorti á þekkingu og eða menntun kennara þegar 

kemur að menntun barna með ADHD. Því taldi ég það við hæfi að kanna það dýpra með 

viðtölum hvað það væri helst sem þarf að bæta, það er hvaða þekkingu kennarar þurfa að 

hafa til þess að mæta þörfum nemenda með ADHD í skólastarfinu. 

 

4.3.1. Undirbúningur 

Vanda þurfti til verks við undirbúning viðtala í tengslum við rannsóknina. Finna þurfti 

viðmælendur sem uppfylltu þrjú skilyrði. Í fyrsta lagi þurftu þátttakendur að vera starfandi 

kennarar, í öðru lagi að þeir hefðu nýlega lokið sinni kennaramenntun og í þriðja lagi þurftu 

þeir að hafa einhverja reynslu af kennslu barna með ADHD. Til þess að leita eftir 

heppilegum þátttakendum var haft samband við nokkra aðila um ráðleggingar. Þeirra á 

meðal voru kennarar á Menntavísindasviði Háskóla Íslands og skólastjórar í grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu. Niðurstaðan var sú að haft var samband við þrjá kennara á 

höfuðborgarsvæðinu sem uppfylltu öll þrjú ofangreind skilyrði og þeir beðnir um að taka 

þátt í rannsókninni. Allir þrír kennararnir samþykktu þátttöku um leið og haft var samband 

við þá. 

 

4.3.2. Þátttakendur 

Tekin voru viðtöl við tvo kvenkyns og einn karlkyns kennara. Starfsreynsla þeirra var frá 

einu til fimm ára en öll höfðu þau útskrifast úr grunnskólakennarafræðum á 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Allir þátttakendur eru á þrítugsaldri og kenna í 

grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. 
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4.3.3. Gagnaöflun 

Öll þrjú viðtölin voru tekin við þátttakendur í mars 2010. Viðtölin stóðu í svipaðan tíma eða 

í um 45 til 50 mínútur og fóru fram í fundarherbergi á vinnustað þátttakenda. Viðtölin voru 

hljóðrituð á stafrænan diktafón og síðan afritaði ég þau orð frá orði stuttu síðar. 

 

4.3.4. Rannsóknarspurningin 

Í viðtölunum hafði ég eftirfarandi rannsóknarspurningu að leiðarljósi: 
 

„Hvaða þekkingu þarf kennari að hafa til þess að geta mætt þörfum 

nemenda með ADHD?“ 
 

Að auki studdist ég við fimm spurningar sem ég taldi mynda skýran ramma utan um 

viðfangsefni rannsóknarspurningarinnar og leiða viðmælendur nær henni. Þessar spurningar 

voru: 
 

1. Hver er reynsla viðmælandans af kennslu barna með ADHD? 

2. Hvaða menntun hefur viðmælandinn hlotið til að kenna börnum með ADHD? 

3. Hvaða aðferðir í kennslu hafa nýst viðmælanda vel þegar kemur að börnum með 

ADHD? 

4. Telur viðmælandinn að sú menntun sem hann hefur fengið nýtist honum við að 

kenna börnum með ADHD? 

5. Hvaða, ef einhverra, úrbóta er þörf á menntun kennara til að takast á við börn með 

ADHD í kennslu? 
 

4.3.5. Úrvinnsla og greining gagna 

Við úrvinnslu og greiningu gagna leitaði ég eftir þemum í viðtölunum. Úrvinnslan felst í 

því að við lestur viðtalanna fann ég út þau atriði sem helst bar á góma og raðaði þeim niður 

í þemu (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Þannig fann ég út sjö mismunandi þemu sem komu 

fram í viðtölunum. Þessi þemu voru öll í samræmi við rannsóknarspurninguna og þær fimm 
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viðbótarspurningar sem hafðar voru að leiðarljósi í viðtalinu en að auki bættist við eitt 

þema sem var ábending um samstarf hlutaðeigandi aðila. Við greininguna kom í ljós að 

allir viðmælendur komu að þeim atriðum sem römmuðu inn rannsóknarspurninguna en 

aðeins einn aðili kom að þessu viðbótarþema.  

 

5. Niðurstöður og umræða 

Hér á eftir verða niðurstöður eigindlegu rannsóknarinnar kynntar og meginefni viðtalanna 

dregin fram. Að því loknu er fjallað um niðurstöður viðtalsgreiningar í sérstökum 

umræðukafla með hliðsjón að öðru efni sem fram hefur komið hér að ofan. 

 

5.1. Niðurstöður 

Hér í þessum kafla dreg ég saman úr viðtölum rannsóknarinnar það sem ég tel tengjast hvað 

mest rannsóknarspurningunni og hvað helst er til þess fallið að svara henni. 

 Við upphaf viðtalanna var farið yfir þá þekkingu sem viðmælendur höfðu öðlast í 

námi sínu í grunnskólakennarafræðum. Allir viðmælendur nefndu að hugtökin ADHD 

höfðu verið kynnt til sögunnar í áfanganum Þroskasálfræði en aðeins að afar litlu leyti. 

Tveir viðmælendanna nefndu að þeir hafi tekið áfanga sem heitir Íslenskukennarinn. Þeim 

áfanga fylgdi vettvangsnám og lagði kennari áfangans mikla áherslu á að kennaranemar 

þyrftu að vera vakandi yfir þeirri staðreynd að ekki væri hægt að kenna öllum allt á sama 

hátt og á sama tíma. Taka þyrfti tillit til sértilfella og hvernig ætti að koma til móts við 

nemendur sem þyrftu öðruvísi nálgun þegar kom að námsefninu sem þeir voru að læra. 

Kennari áfangans miðlaði reynslu sinni og aðferðum sem hann sjálfur hafði beitt til þess að 

koma til móts við nemendur með ADHD. Viðmælendur voru sammála um að þeir höfðu 

lært mikið af reynslusögum hans. Þeir nefndu að fræðin segðu ekki alltaf allt heldur væri 

einnig mikilvægt að heyra og fræðast um hvernig hlutum er raunverulega háttað í 

skólakerfinu. 

Einn viðmælandinn nefndi að hann hefði tekið valáfanga í námi sínu sem hét Nám 

og kennsla barna með sérþarfir. Í þeim áfanga hafi verið stiklað á stóru í fræðilegri 

umfjöllun um hinar ýmsu sérþarfir. Áfanginn hafi í raun verið allt of lítill. Farið var grunnt í 
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hinar ýmsu sérþarfir og þroskaraskanir og ekki kafað nógu djúpt í úrræðin sem í boði eru, 

til dæmis faglegar aðferðir og lausnir sem nýtast til þess að koma til móts við nemendur 

með sérþarfir. Einn viðmælandi nefndi sérstaklega áfangann Grunnskólinn og 

kennarastarfið. Þar hafi verið einn námsþáttur þar sem að nemendum var skipt í hópa og átti 

hver hópur að kynna sér eitt viðfangsefnið sem við kom námi og kennslu nemenda með 

sérþarfir. Að hans mati kom sá námsþáttur að einhverju gagni en námsþátturinn hefði mátt 

verið viða meiri. 

 Þegar kom að því að viðmælendur fóru að kenna áttuðu þeir sig fljótt á því að þeir 

þyrftu sjálfir að kafa dýpra og leita leiða til þess að koma til móts við nemendur sína sem 

höfðu verið greindir með ADHD. Allir viðmælendur mínir nefndu að þeim hafi fundist gott 

að tala við sér reyndari kennara um þessi málefni. Þeir kennarar hafi oft haft afar haldgóð 

ráð sem komu að góðum notum. Einn viðmælandi nefndi að hann hafi átt í löngum 

samræðum við aðra kennara um hvernig væri best að mæta þörfum ákveðinna nemenda. 

Þeir hafi miðlað reynslu sinni og sagt honum hvað virkaði og hvað virkaði ekki. Skólinn 

sem hann kennir í er lítill og það ríkir mikil samvinna á meðal kennara. Skólinn leggur 

áherslu á einstaklingsmiðað nám, þar sem enginn nemandi tekur sama prófið og lögð er 

áhersla á að allir vinni á sínum hraða miðað við sína getu. Þolinmæði og skilningur 

gangvart einstaklingnum væri grundvallaratriði. Hann nefndi líka að það tæki tíma að 

kynnast nemendum og læra inn á þá. 

Sami viðmælandi nefndi ýmsar aðferðir sem hafa reynst honum vel í starfi. Til að 

mynda að taka athyglispásur og nota klukkukerfi þar sem nemandinn vinnur í ákveðinn 

tíma og fær svo að gera það sem hann vill eftir það. Hann vildi leggja áherslu á að það væri 

betra að nemandinn ynni í korter í stað þess að hann ynni ekki neitt í heila kennslustund. 

Hann fyndi líka fyrir því að þegar nemendur vinni eitthvað og sjái afrakstur vinnu sinnar 

efli það sjálfstraust þeirra. Þessara aðferða og þekkingar hafði viðmælandi aflað sér með 

því að ræða við aðra kennara. Honum finnst ganga vel að ná til nemenda sinna sem hafa 

verið greindir með ADHD en viðurkennir að þekking hans sé afar grunn og hann þurfi að 

leita dýpra og lesa sér meira til um röskunina. 

Hinir tveir viðmælendurnir höfðu báðir svipaða sögu að segja nema að þeir sáu 

fljótt að þeir þyrftu að skoða betur fræðin og lesa sér meira til um röskunina. Einn 

viðmælandinn sagði að þegar hann hafi byrjað að kenna í fyrsta skipti nemenda með 
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ADHD hafi honum brugðið mikið að uppgötva hversu litla þekkingu hann hafði miðað við 

að hafa lokið háskólaprófi í grunnskólakennarafræðum. Hann nefndi að ef kennari væri 

með þó ekki nema einn nemanda með ADHD í bekknum þá þyrfti öll kennslan að miðast 

við það. Þessir nemendur væru krefjandi og fyrirferðarmiklir og ef að kennari hefði ekki 

þekkingu á leiðum til þess að bregðast við þörfum þeirra þá kæmi það niður á öllum 

bekknum. Þessi viðmælandi sagðist hafa leitað sér þekkingar á netinu og í handbókum. 

Einnig sagðist hann hafa rætt mikið við sérkennsluráðgjafa og fengið ábendingar um leiðir 

og tæki sem væru áhrifamikil. Hann nefndi að gott væri að hafa myndræna stundatöflu. 

Nemandi með ADHD þarf oft á snertingu að halda þegar fanga á athygli hans. Skilaboð 

þurfa að vera skýr og nákvæm. Kennari þarf að biðja nemandann um að endurtaka 

fyrirmælin sem hann hefur sett honum. Það er afar mikilvægt að það sé sem minnst áreiti 

inn í stofunni. Þessir nemendur þurfa reglu og festu. Hann vildi leggja áherslu á að það 

væru allt aðrar þarfir sem þessir nemendur hefðu og það væri ekki hægt að leiða þær hjá 

sér. Hann nefndi að í námi sínu í grunnskólakennarafræðum hefði hann viljað fá fræðslu 

um hvernig þetta væri í raun og veru í skólum í dag. Í námi lítur þetta allt vel út að hans 

mati en þar er kennt að stuðningsfulltrúar séu til hjálpar inni í bekk þar sem þess er þörf og 

að einstaklingsmiðað nám sé besta leiðin til þess að koma til móts við alla nemendur í skóla 

án aðgreiningar, hins vegar sé ekkert rætt um hvernig hlutunum sé háttað á vettvangi. 

Hvaða leiðir á að fara þegar þú ert með nemanda í bekk sem segist lesa og lesa en skilur 

ekki neitt og annan sem segist ekki skilja fyrirmælin og enn annan sem hoppar um í 

skólastofunni og truflar alla hina. Viðmælandinn sagði að ef ekki væri nægjanleg þekking 

til staðar á röskuninni færi öll orkan í þessa nemendur svo að aðrir nemendur sem geta 

hjálpað sér sjálfir og eru ágætlega vel staddir verða útundan. Að auki bætti hann við að 

eigin sögn, þeirri sorglegu staðreynd að kennarinn komist upp með þetta skeytingarleysi 

gagnvart sjálfstæðari nemendum. En svona þarf þetta ekki að vera. Ef kennarinn hefur náð 

góðum tökum á þeim leiðum, aðferðum og tækjum sem hægt er að nota er auðveldara að 

koma til móts við nemendur með ADHD. Það krefst samvinnu allra kennara og foreldra 

barnanna líka.  

Einn viðmælandi segir að í raun væri mikilvægt, þegar það á við, fyrir fagmanninn 

kennarann og fagmanninn lækninn sem ávísar börnum með ADHD lyf að vera í nánara 

sambandi. Upplýsingar sem foreldrar miðla til kennara verða oft öðruvísi þegar tveir 
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fagmenn tala saman um skjólstæðinginn sem er nemandinn í þessu tilfelli. Ef læknar væru í 

meira sambandi við kennara gætu þeir miðlað þekkingu um nemandann og ástand hans. 

Hann vildi líka nefna öll þau samtök sem hafa viðað að sér haldbærri þekkingu á hinum 

ýmsu sérþörfum sem viðkoma börnum. Það ætti að vera miklu meiri samvinna á milli 

þessara samtaka og háskólans. Þekkingin er til staðar en það þarf að miðla henni.  

 Einn viðmælandinn sagði að hans mati væri mikið af fólki sem skorti skilning á 

nemendum með ADHD og beita þannig aðferðum sem hafa neikvæðar afleiðingar í för með 

sér og ýta jafnvel undir neikvæða hegðun. Það næst enginn árangur með nemanda með 

ADHD með hörku og skilningsleysi. Hann nefnir þá staðreynd að auðvitað sé ekki auðvelt 

að bregðast við hegðunarvandamálum ef maður þekkir ekki ástæður vandans. Það er heldur 

ekki auðvelt að laga umhverfi að þörfum nemandans ef maður þekkir ekki hverjar þær eru. 

Hann segist ekki skilja af hverju áherslur á Menntavísindasviði höfðu ekki breyst eftir að 

skóli án aðgreiningar kom til sögunnar. Kennarar eru að takast á við allt aðrar aðstæður nú 

en áður fyrr. Nemendahópurinn er miklu fjölbreyttari þar sem allir nemendur óháð fötlun 

sinni hafa jafnan rétt til náms í sínum hverfisskóla. Forsendur fyrir skóla án aðgreiningar er 

ekki til staðar ef fagfólk innan skólans hefur ekki skilning og þekkingu til þess að koma til 

móts við þarfir þessara barna. Viðmælendurnir þrír segjast vel gera sér grein fyrir því að 

ekki sé hægt að læra allt í þriggja ára námi en segja hins vegar að þekking sem viðkemur 

börnum með ADHD séu svo mikilvæg vegna þess hversu þekkingarleysið hefur mikil áhrif 

á allan bekkinn en ekki á einungis nemendurna sem hafa greininguna. 

 

5.2. Samantekt á niðurstöðum rannsóknar og umræður 

Eins og fram hefur komið hér að ofan er augljóst að viðmælendur eru meðvitaðir um 

mikilvægi þess að hafa góða þekkingu á ADHD. Í ljósi stefnu skólayfirvalda á skóla án 

aðgreiningar og að allir nemendur eigi þess kost að stunda nám í sínum hverfisskóla óháð 

fötlun sinni, lýstu viðmælendur yfir áhyggjum sínum gangvart menntun sinni. Þeim fannst 

þeir ekki hafa öðlast nægilega þekkingu á úrræðum og leiðum sem hægt væri að nota til 

þess að mæta þörfum nemenda með ADHD. Í þessu sambandi spurðu þeir hvort stefnunni 

væri framfylgt á öllum sviðum skólastarfsins? 
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Þeir nefndu allir að sú þekking sem þarf að vera fyrir hendi er fyrst og fremst á 

röskuninni sjálfri og þeim leiðum sem hægt er að fara til þess að nemandinn njóti sín í námi 

sínu. Leiðirnar eru margvíslegar en lúta allar að þeirri hugmynd að styrkja jákvæða hegðun 

og sýna þolinmæði og skilning. Með því að hafa góða þekkingu á þeim leiðum sem hægt er 

að fara í kennslu til þess að ná fram hámarksárangri þessara nemenda er kennarinn um leið 

að sjá til þess að allur nemendahópurinn njóti sín. Viðmælendur nefndu mikilvægi þess að 

afla sér upplýsinga hjá öðru fagfólki og stuðla að nánu samstarfi þar á milli. 

Einstaklingsmiðað nám kom til tals og fannst viðmælendunum sú stefna henta nemendum 

með ADHD einstaklega vel þar sem nemendur vinna á sínum hraða og geta einnig haft 

möguleika á vali sem á vel við nemendur með ADHD.  

 

6. Lokaorð 

Miðað við það sem fram hefur komið er augljóst að mikil ábyrgð er sett á herðar kennara. 

Starf kennarans er erilsamt, krefjandi, en umfram allt líflegt og gefandi. Nemendahópurinn 

í skóla án aðgreiningar er afar fjölbreyttur og er hinum almenna grunnskólakennara vandi á 

höndum að bregðast við þörfum allra nemenda þannig að sérhver nemandi fái notið sín. 

Samróma álit kennara sem ég tók viðtöl við í rannsókn minni og aðrar rannsóknir sem ég 

fjallaði um í kaflanum ADHD í skólakerfinu, styðja jafnframt þá fullyrðingu að aukin 

menntun kennara virðist forsenda fyrir úrbótum hvað varðar kennslu barna með ADHD. 

Niðurstöður rannsóknar minnar leiddu í ljós að töluvert vantar upp á menntun kennara 

þannig að þeir geti mætt þörfum nemenda með ADHD. Sérstaklega skortir djúpan skilning 

á röskuninni sjálfri og þeim aðferðum sem beita þarf til þess að ná fram sem bestum árangri 

í kennslu þessara nemenda. Aðrir grunnskólanemendur munu einnig njóta góðs af og 

starfsumhverfi innan skólans verður jákvæðara, árangursríkara og uppbyggilegra eins og 

viðmælendur mínir bentu á. 

 Eftir að hafa rannsakað lagaumhverfi grunnskólans virðast forsendur fyrir faglegu 

og metnaðarfullu skólahaldi vera fyrir hendi. Því verður fróðlegt að sjá hverju fram vindur 

þegar kennaramenntun verður 5 ára 300 eininga nám.  

 Í lokin hef ég dregið þá ályktun að færni og þolinmæði eykst með aukinni þekkingu 

og enn betri grunnmenntun hins almenna grunnskólakennara. Fjölbreytt framboð 
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endurmenntunar og vakandi áhugi kennarans eru forsendur þess að öllum nemendum 

grunnskólans líði vel og að þeir fái kennslu við sitt hæfi. Enn vantar talsvert uppá að svo sé. 

Von mín er sú að rannsókn mín eigi þátt í að stuðla að aukinni umræðu í þjóðfélaginu um 

mikilvægi þess að koma til móts við þarfir nemenda með ADHD í skólakerfinu. 
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