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Útdráttur 

Markmið þessarar heimildaritgerðar er að bera saman einkenni ADHD við einkenni barna 

sem hafa orðið fyrir ofbeldi. Ég fjalla um fjóra flokka ofbeldis gegn börnum: líkamlegt-, 

kynferðislegt- og andlegt/tilfinningalegt ofbeldi ásamt vanrækslu.  

Ofbeldi hefur verulega slæm áhrif á líkama og sál barna og er því mjög mikilvægt að slíkt 

sé stöðvað og þolandi hljóti viðeigandi aðstoð. Rannsóknir hafa sýnt alvarlegar afleiðingar 

ofbeldis gegn börnum en birtingarmynd þess er misjöfn eftir tegund ofbeldis og kyni 

þolanda. Líðan þeirra hefur slæm áhrif á flest ef ekki öll svið lífsins, þar sem hún hefur áhrif á 

hegðun, sjálfsálit og lífsvilja barna. Einkenni barna sem verða fyrir ofbeldi svipa að mörgu 

leiti til barna með ADHD, þá sérstaklega ef litið er til athyglisbrests, óróleika og ofvirkni 

ásamt fylgiröskunum ADHD s.s. kvíða og þunglyndi. Í mörgum tilfellum er birtingarmynd 

barna með ADHD og barna sem þolendur ofbeldis svipuð. Mismunurinn er þó sá að annar 

hópurinn fæðist með röskun í taugaboðum en hinn hópurinn býr við eða hefur orðið fyrir 

ofbeldi. En afleiðingar ofbeldis  eru t.d. óöryggi og vanlíðan sem orsak ýmis hamlandi 

einkenni sem að mörgu leiti líkjast einkennum ADHD.  

Íslenskir geðlæknar og þeir sálfræðingar sem stunda ADHD greiningar notast við 

greiningarkerfi Bandarísku geðlæknasamtakanna. Þar er fjallað ítarlegu um ofvirkni, 

athyglisbrest og hvatvísi ásamt upplýsingum um hvað þurfi að vera til staðar til þess að barn 

greinist með ADHD. Það sem er áhugavert við greiningakerfið er að ekkert er fjallað um áhrif 

þess að barn hafi orðið fyrir áfalli s.s. ofbeldi eða ástvinamissi á greiningu ADHD.  

ADHD greiningar hafa aukist töluvert síðustu ár og áratugi og þá sérstaklega  

í vestrænum ríkjum og er Ísland áberandi meðal þeirra. Ýmsir fræðimenn hafa velt því 

fyrir sér hvað orsaki þessa aukningu og hafa komið fram með margar kenningar varðandi 

það. 

Það sem er mikilvægast fyrir börn sem verða fyrir eða hafa orðið fyrir ofbeldi er að það 

sé bundinn endi á ofbeldið og að barninu sé veitt sú aðstoð fagaðila og aðstandenda sem 

þörf er á í hverju tilfelli. Þar sem birting einkenna hjá börnum með ADHD getur svipað til eða 

verið eins og hjá börnum sem hafa orðið fyrir ofbeldi er mikilvægt að fjalla um það. Til að fá 
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rétta mynd af einstaka málum þarf að sjá hlutina í víðu samhengi. Skoða þarf alla 

umhverfisþætti og barnið sjálft. Ákveðnar kenningar og líkön í félagsráðgjöf leggja upp með 

heildrænni sýn í starfi og er mikilvægt að það sé til staðar þegar vanlíðan og vandamál barna 

eru til umfjöllunar. 
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Inngangur 

Það efni sem ég valdi mér að fjalla um í þessari heimildaritgerð á rætur sínar í starfi mínu 

sem stuðningsfulltrúi á legudeild Barna- og unglingageðdeildar Landsspítalans. Það vakti 

athygli mína þar að stór hópur þeirra barna sem áttu við fjölþættan vanda að stríða voru 

mörg hver komin með ADHD greiningu. Í mörgum tilfellum var engan veginn ljóst hver orsök 

vandans var en á einhverjum tímapunkti í lífi barnsins fékk það slíka greiningu. Var það mín 

upplifun að í mörgum tilfellum hafi það síðar komið í ljós að þau börn hafi orðið fyrir ofbeldi 

einhvern tímann á lífsleiðinni og setið ein með það síðan eða ekki náð að vinna úr því. Svo 

virtist sem  auðvelt væri fyrir geðlækna og sálfræðinga að afgreiða flókinn vanda barna með 

ADHD greiningu. Í verstu tilfellum voru börnin í lyfjameðferðum til að halda niðri einkennum 

ADHD sem virtist einungis deyfa þau eða gera illt verra vegna óuppgerðra hörmunga sem 

voru raunveruleg orsök vandans. Hins vegar var það mín upplifun að mörg börn sem höfðu 

orðið fyrir ofbeldi voru að kljást við hamlandi einkenni sem svipuðu til ADHD einkenna eða 

voru þau sömu.  

Vegna áhuga míns á geðheilbrigðisþjónustu barna og unglinga vöktu ákveðin námskeið á 

námstímanum sérstaklega athygli mína.   

Algengi ADHD greininga er staðreynd og er því mikilvægt að reyna að komast að því hvað 

veldur. Mögulegt er að um rangar greiningar sé að ræða í einhverjum tilfellum. Íslenskir 

geðlæknar og þeir sálfræðingar sem stunda ADHD greiningar notast við viðmið Bandarísku 

geðlæknasamtakanna. Þar er einkennum ADHD líst ítarlega ásamt umfjöllun um hvað þurfi 

að vera til staðar til þess að um ADHD sé að ræða. Þó er ekki fjallað um áhrif ofbeldis eða 

áfalls á ADHD greiningu. 

 Hrefna Ólafsdóttir félagsráðgjafi skiptir ofbeldi á börnum í fjóra flokka; 

andlegt/tilfinningalegt, líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi ásamt vanrækslu á börnum (Hrefna 

Ólafsdóttir, 1994). Hún telur að flokka megi vanrækslu sem ofbeldi og kem ég til með að gera 

það einnig í þessari ritgerð.  

Mikilvægt er að þekkja mismunandi flokka ofbeldis og einkenni sem börn sýna sem verða 

þolendur þeirra. En aukin þekking á þessum málaflokki eykur líkurnar á því að hægt sé að 

koma í veg fyrir eða stöðva ofbeldið og veita barninu þá aðstoð sem það þarf.     
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Börn sem hafa orðið fyrir ofbeldi sýna ákveðin einkenni sem geta þó verið misjöfn eftir 

einstaklingum og tegundum ofbeldis. Ef einkennin eru skoðuð nánar kemur  í ljós að ákveðin 

einkenni svipa til eða eru þau sömu og ADHD einkenni.  

 Ákveðnar kenningar sem leggja grunninn að starfi félagsráðgjafa í nútímanum byggja 

hugmyndir sýnar á heildrænni sýn á viðfangsefnin. Það á vel við í þessari heimildaritgerð þar 

sem fjallað er um rangar greiningar og einkenni taugaröskunar eru borin saman við einkenni 

barna sem hafa orðið fyrir ofbeldi. 
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1 Ofbeldi gegn börnum 

Það er mjög stutt síðan farið var að horfa til réttinda og þarfa barna á Íslandi. En með tilkomu 

aukinnar þekkingar og betri lífskjara á síðari hluta 20. aldar hafa samfélagsleg viðmið og gildi 

ásamt lögum og reglum hins opinbera breyst til batnaðar.  

Þrátt fyrir að á síðari hluta 19. aldar hafi orðið hugarfarsbreyting í einhverjum löndum 

hvað varðar vernd og réttindi barna leit umræða um ofbeldi á börnum á Íslandi ekki dagsins 

ljós fyrr en í upphafi níunda áratugs 20. aldar. Norðurlöndin héldu ráðstefnu varðandi ofbeldi 

á börnum árið 1983 og hafa haldið  reglulega síðan þá. Talið er að umræða um ofbeldi gegn 

börnum hafi komið til að nýju árið 1962 þegar læknirinn Henry Kempe ásamt félögum 

sjúkdómsgreindi fyrirbærið ofbeldi á börnum. Hann kallaði fyrirbærið „battered child 

syndrome,, og hafði það mikil áhrif á fagfólk í Bandaríkjunum sem dreifðist síðan til Bretlands 

og Norðurlandanna. Ísland virtist í ákveðinni afneitun á þetta fyrirbæri og töldu íslendingar 

árið 1970 þegar gerð var úttekt, að ofbeldi á börnum væri líklega óverulegt. Með tilkomu 

feminismans á sjöunda og áttunda áratugnum fór umræða í gang hérlendis varðandi ofbeldi 

eiginmanna á eiginkonur sínar (Hrefna Ólafsdóttir, 1994).   

Hérlendis starfa barnaverndarnefndir sem skipta með sér landinu öllu. 

Barnaverndarstofa sem heyrir undir Velferðarráðuneytið hefur yfirumsjón með 

barnaverndarnefndum landsins. Einnig sér Barnaverndarstofa um að barnaverndarlögum sé 

fylgt í landinu ásamt því að efla og samhæfa barnaverndarstarf (Barnaverndarstofa, 1995). 

Barnaverndarnefndir vinna svo úr tilkynningum almennings og frá fólki sem starfar með 

börnum um ofbeldi á börnum.  Tilkynningum hefur fjölgað talsvert síðustu ár en líklegt þykir 

að það sé aðallega vegna aukinnar þekkingar almennings á þessu málefni. 

1.1 Tíðni og orsakir ofbeldis 

Til að hægt sé að takast á við vandamál eins og ofbeldi gegn börnum er nauðsynlegt að 

rannsaka og mæla tíðni þess. Misjafnlega erfitt er að mæla tíðni eftir flokkum ofbeldis. 

Væntanlega eru niðurstöður um tíðni líkamlegs- og kynferðislegs ofbeldis á börnum 

marktækari en sams konar mælingar á andlegu/tilfinningalegu ofbeldi og vanrækslu. Í 

fyrrnefndu flokkunum er líklegra að þolendur þurfi á aðstoð að halda frá sjúkrastofnunum, 

sérstaklega í grófari tilvikum. En síðarnefndu flokkarnir eiga það sameiginlegt að sérstaklega 

erfitt er að mæla þá vegna þess að það gengur helst út á aðgerðarleysi forsjáraðila og særist 

sá hópur barna mest á sálinni og getur verið mjög erfitt fyrir fólk að átta sig á því. Afleiðingar 
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þess birtast frekar þegar til lengri tíma er litið og getur einnig verið talsvert erfitt að átta sig á 

þeim birtingarmyndum. Einnig á það við um þann hóp barna sem verður fyrir líkamlegu- og 

kynferðislegu ofbeldi. Þegar litið er til mælinga er því munurinn aðallega sá að afleiðing 

líkamlegs- og kynferðislegs ofbeldis er sjáanleg og í mörgum tilfellum er nauðsynlegt að leita 

aðstoðar sjúkrastofnana. 

Könnun sem var birt af nokkrum fagaðilum hérlendis árið 1981 sýndi að algengasta 

ofbeldi fjölskyldna var ofbeldi eiginmanna eða sambýlismanna á konur og átti ofbeldið í 

langflestum tilvikum sér stað innan veggja heimilisins. Greindi fagteymið frá því hins vegar að 

sú aðferð sem þau beittu væri ekki heppileg til að fá upplýsingar um ofbeldi á börnum. 

Lítið er til um rannsóknir sem mæla ofbeldi á börnum á Íslandi og á Norðurlöndunum. 

Norðurlöndin væru vel til þess fallin þar sem menningarlegir og samfélagslegir þættir eru 

nokkuð svipaðir. En út frá rannsóknum í Bandaríkjunum er tíðni ofbeldis á börnum undir 5% 

en talið er að sú tala sé raunverulega talsvert hærri þar sem erfitt sé að mæla það vegna þess 

að mikil skömm og leynd sé í slíkum málum. Hrefna Ólafsdóttir félagsráðgjafi segir 

upplýsingar helst koma í gegnum beina skjólstæðingavinnu (Hrefna Ólafsdóttir, 1994).   

Börn verða fyrir ofbeldi í öllum stéttum þjóðfélagsins en rannsóknir sýna að börn sem 

búa við fátækt og sálfélagslega streitu, þá sérstaklega fjárhagslega streitu séu töluvert líklegri 

til að verða þolendur ofbeldis. Lélegur húsakostur, atvinnuleysi, lítil menntun, framfærsla frá 

hinu opinbera og einstæðir foreldrar eru allt aðstæður sem auka líkur á ofbeldi gegn 

börnum. Á mörgum heimilum er vandinn fjölþættur og eykur það enn líkur á ofbeldi. Þar 

getur verið heimilisofbeldi, félagsleg einangrun, foreldri með geðsjúkdóm og vímuefnaneysla 

foreldra, sérstaklega alkóhól. Einnig aukast líkur þar sem mörg börn eru í fjölskyldu. Ákveðnir 

þættir varðandi börn eru taldir auka líkur á því að þau verði fyrir misnotkun. En það eru 

greindarskerðing, bráðþroski og líkamleg fötlun (Sadock og Sadock, 2007). 

 Hvort sem börn eru beint eða óbeint beitt ofbeldi hefur það skaðleg áhrif á þau að búa 

við slíkar aðstæður. Það er misskilningur að börn sem búa við ofbeldi á heimili viti ekki af 

ofbeldinu. Þau skynja, sjá, heyra, finna ummerki og eru meðvituð um ótta þolanda. Börn sem 

búa við ofbeldi á heimili eru talin líklegri en önnur til að eiga við hegðunarvandkvæði að 

stríða. Þegar barn og móðir eru bæði beitt ofbeldi margfaldar það líkurnar. Samkvæmt 

rannsóknum sýna milli 25 – 70% barna sem búa við slíkar aðstæður hegðunarvandkvæði en 

einungis 10 – 20% barna sem ekki koma frá slíkum heimilum (Ingólfur V. Gíslason, 2008). 
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 Foreldrar og starfsfólk í leikskólum, skólum og tómstundum og í raun fullorðið fólk 

almennt, eiga að þekkja þarfir barna og unglinga til þess að líða og vegna vel. Þrátt fyrir það 

verður gífurlegur fjöldi barna fyrir einhverri tegund ofbeldis. Almennt er talið að flokkar 

ofbeldis séu fjórir: vanræksla, tilfinningalegt/andlegt ofbeldi, kynferðisofbeldi og líkamlegt 

ofbeldi (Hrefna Ólafsdóttir, 1994). Mikilvægt er að skilgreiningar á hverjum flokki séu skýrar 

og geri ég tilraun til þess hér í framhaldinu.   

1.2 Vanræksla 

Vanræksla er algengasta form ofbeldis á börnum. Það að veita barni ekki fullnægjandi 

umönnun og vernd er vanræksla. Vanræksla á börnum lýsir í raun aðgerðaleysi á meðan 

líkamlegt- og kynferðislegt ofbeldi byggir frekar á framkvæmd. Þessi tegund ofbeldis er 

yfirleitt skipt í flokka eftir birtingarmynd vanrækslunnar. Hver flokkur fyrir sig inniheldur vissa 

þætti sem taldir eru börnum nauðsynlegir og mega  því ekki skorta. En ákveðnar kröfur sem 

fylgja hlutverki einstaklinga sem bera ábyrgð á börnum eru ekki uppfylltar þegar um 

vanrækslu er að ræða. Vanræksla getur verið að sjá barni ekki nægilega fyrir klæðnaði, 

húsaskjóli, næringu, væntumþykju, hlýju, og að barn sé sett á milli í deilum og ofbeldi milli 

foreldra. (Hrefna Ólafsdóttir, 1994). Einnig telst það til vanrækslu að reka barn að heiman, 

afskiptaleysi og ófullnægjandi eftirlit ásamt skeytingarleysi um öryggi og velferð barna. Að 

hafna, fresta eða ná ekki að veita barni læknisfræðilega meðhöndlun telst til vanrækslu 

ásamt því að skipta sér ekki af skrópi eða skrá barn ekki til náms (Sadock og Sadock, 2007).  

Þó má ekki gleyma því að börn geta verið vanrækt vegna slæmrar fjárhags- eða 

félagslegrar stöðu foreldra sinna. Sumir foreldrar búa við bág kjör og geta einfaldlega ekki 

veitt barni ákveðna hluti vegna þess. Það er þó mjög misjafnt eftir því til hvaða samfélags 

heimsins er litið til. En þegar fjölskyldur standa illa af fjárhags- eða félagslegum ástæðum 

getur það auðveldlega orsakað streitu og áhyggjur. Aðstæður fjölskyldna gætu því versnað 

enn frekar vegna þess sem aftur gæti bitnað á tilfinningatengdum þáttum s.s. væntumþykju, 

hlýju, rólegheitum og hamingju. 

 En vanræksla á börnum er tiltölulega algengt fyrirbæri samkvæmt tölum 

Barnaverndarstofu síðustu ár. Það er spurning hvað veldur því en tel ég að það sé fyrst og 

fremst aukin þekking almennings á mannréttindamálum. Hins vegar hafa rannsóknir leitt það 

í ljós að ákveðinn hópur foreldra sé líklegri en aðrir til þess að vanrækja börn sín. Einnig er 

það merkilegt að það dreifist á allar stéttir samfélagsins. Sem sagt að þrátt fyrir að slæmar 
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fjárhags- og félagslegar aðstæður auki líkur á því að barn verði vanrækt hafa foreldrar sjálfir 

mest með það að gera. Til að mynda er sá hópur foreldra sem voru sjálfir vanræktir í æsku 

líklegri en aðrir foreldrar til þess að vanrækja börn sínog sinna ekki hlutverki sínu í uppeldi 

barna sinna. Það getur einnig verið vegna persónulegra vandamála foreldra s.s. 

vímuefnaneyslu.  Einnig er mikilvægt að taka fram að það foreldri sem ekki er gerandi þegar 

barn þess verður fyrir ofbeldi en gerir ekkert til að stöðva það, vanrækir barnið sitt með því. 

(Hrefna Ólafsdóttir, 1994). Afleiðingar vanrækslu eru margvíslegar. Það sem vitað er, er að 

vanræksla fer illa með börn og dregur úr árangri þeirra á öllum sviðum. Börn þurfa sinningu, 

hlýju, hrós, öryggi og hvatningu til þess að líða vel og blómstra. Þrátt fyrir að vanrækslu megi 

telja til ofbeldis eru einkenni barna sem verða þolendur þess aðeins afmarkaðri heldur en 

þegar talað er um ofbeldi almennt. Börn sem eru vanrækt í æsku geta sýnt einkenni um 

einbeitingartruflanir, aukna innhverfu og lélegt sjálfsmat. Þessi hópur barna sem er 

vanræktur er oft félagslega einangraður, komur verr út á sálfræðiprófum, flýja gjarnan 

tilfinningatengsl, eru óörugg í samskiptum og eru döpur og ör í skapi (Hrefna Ólafsdóttir, 

1994). Börn geta skaðast verulega tilfinningalega og líkamlega ásamt því að missa af 

þekkingu og menntun við fávísa eða illgjarna meðferð (Sadock og Sadock, 2007). Afleiðing 

vanrækslu getur verið sjáanleg svo sem stöðug þreyta, vannæring, síendurtekinn 

niðurgangur, lélegt hreinlæti ásamt því þegar klæðnaður er ekki í samræmi við aðstæður. 

Vanræksla á tilfinningum barna getur hins vegar valdið seinkun í þroska ásamt því að barn 

spjarar sig ekki vel á mörgum sviðum (Hrefna Ólafsdóttir, 1994).  

Mögulegt er að skipta afleiðingum vanrækslu á börnum í tvo yfirgripsmikla flokka. Sá 

fyrri varðar innhverfar afleiðingar en sá seinni úthverfa. Stúlkur eru í talsverðum meirihluta í 

þeim fyrrnefnda og drengir í meirihluta í þeim seinni. Innhverfi flokkurinn inniheldur kvíða og 

að draga sig í skelina og vera til baka eða á flótta. Ofbeldishneigð og áhættuhegðun tilheyra 

úthverfa flokknum. Ef einkenni eins og kvíði og hegðunarvandi er orðið viðvarandi ástand 

getur það leitt til geðraskana. Ef flótti og að fara inn í skelina er orðið viðvarandi ástand getur 

það  leitt til þunglyndis. Einnig getur viðvarandi ástand áhættuhegðunar leitt til 

hegðunarraskana (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005). 

1.3 Líkamlegt ofbeldi 

Líkamlegt ofbeldi er sú tegund sem ætti að vera auðveldast fyrir fólk að átta sig á vegna 

líkamlegra ummerkja sem eru sjáanlegir í langflestum tilvikum. Það erfiða er það að sjaldnast 
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leita foreldrar sem beita ofbeldinu aðstoðar vegna þess. Ef áverkarnir eru með alvarlegra 

móti koma þessi hópur foreldra með einhverjar aðrar ástæður fyrir þeim  (Hrefna Ólafsdóttir, 

1994). En líkamlegt ofbeldi er ágætlega útskýrt sem öll líkamleg meiðsl sem gerast ekki vegna 

slysa. Að sparka, kýla, bíta, brenna og eitra ásamt mörgum öðrum eru þættir sem teljast til 

líkamlegs ofbeldis. Í einhverjum tilfellum kemur ofbeldið til vegna óréttlætanlegra refsinga. 

Það er í raun auðveldast að fela ofbeldi sem er líkamlegt, sérstaklega ef það tengist 

barsmíðum. En algengustu einkenni líkamlegs ofbeldis eru: mar og bólgur víðs vegar um 

líkamann, beinbrot, bruna- eða stungusár, dauði, taugasjúkdómar, þreyta og svefntruflanir, 

móðurlífsvandamál, slæm heilsa, sjúkdómar sem geta verið tengdir stressi á einhvern hátt 

s.s. astmi, bronkítis eða húðsjúkdómar, ósjálfráð þvaglát eða hægðalosun, strok að heiman, 

erfiðleikar við að borða, sífelldir verkir, unglingaþunganir, fósturskaði, sjálfssköðun. Börn 

sem hafa verið beitt líkamlegu ofbeldi geta sýnt einkenni ýmissa tegunda geðraskana, s.s. 

þunglyndi, hegðunarröskun, ADHD, mótþróaþrjóskuröskun, hugrof og áfallastreituröskun 

(PTSD) (Sadock og Sadock, 2007).  

Önnur einkenni geta verið brunasár eftir rafmagnstæki, sígarettur, eldavélarhellu og 

heitt vatn. Síendurtekin beinbrot sem eru misjafnlega vel gróin (Hrefna Ólafsdóttir, 1994). 

Líkamleg skoðun hjá læknum og geislafræðilegar niðurstöður sýna sönnunargögn þess að 

barn hafi verið beitt líkamlegu ofbeldi og geta gefið ákveðin merki um endurtekin meiðsl 

(Sadock og Sadock, 2007). Áverkar á innyfli vegna þungra högga eða þegar barn er hrist eða 

slegið utan í vegg eru líklega alvarlegustu tilfelli líkamlegs ofbeldis. Börnin fá oft ekki 

viðeigandi aðhlynningu fyrr en einkenni birtast sem getur einnig verið of seint vegna þess að 

meiðslin eru oft ekki sjáanleg. Einnig er erfitt fyrir fagfólk sem tekur á móti þeim börnum að 

meta ástand þess þar sem oft er ekki sagt rétt frá því sem gerðist (Hrefna Ólafsdóttir, 1994). 

Þessi hópur barna getur verið óttasleginn, þægur, tortrygginn og varfærinn. Þau geta 

einnig verið tætt og árásargjörn. Þau geta verið varkár gagnvart líkamlegri snertingu og hafa 

engar væntingar til huggunar hjá fullorðnum. Einnig getur þessi hópur barna verið stöðugt á 

verðbergi gagnvart hættum, stöðugt að vega og meta andrúmsloftið ásamt því að vilja ekki 

fara heim í einhverjum tilfellum (Sadock og Sadock, 2007).  

Börn sem verða fyrir ofbeldi geta því verið að kljást við alvarlega meðvirkni þar sem þau 

eru stöðugt að vega og meta andrúmsloftið og eru sífellt á varðbergi. Það ýtir undir kvíða og 

óöryggi og kemur í veg fyrir að börn nái að einbeita sér að sínum verkefnum, vera þau sjálf 
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og líða vel. Hegðun annarra og umhverfi þeirra almennt hefur þannig áhrif á þau og stjórna 

hegðun þeirra og líðan. Gæti ég því trúað að meðvirkni sem afleiðing eigi einnig við aðra 

flokka ofbeldis, jafnvel alla.  

1.4 Kynferðislegt ofbeldi 

Kynferðislegt ofbeldi hefur verið talsvert til umfjöllunar síðustu ár bæði á Íslandi og í öðrum 

löndum. Með auknum mannréttindum síðustu áratugi og þekkingu almennings og fagaðila 

hafa fórnarlömb kynferðisglæpa í auknum mæli verið að stíga fram. Það er þó ekki langt 

síðan þessi tegund ofbeldis fékk ekki athygli og virtist sem fólk hafi skammast sín bæði 

þolendur og aðstandendur. Það hefur verið að breytast og tel ég að helsta orsökin sé viðhorf 

almennings á slíka glæpi. Þó eru ákveðin lönd í heiminum sem hafa ekki náð neinni þróun í 

þessum málum. Þessi tegund ofbeldis er skilgreind sem kynferðisleg hegðun milli barns og 

fullorðins eða þegar báðir aðilar eru börn en annar talsvert eldri eða notar vopn. Það á við 

um snertingu kynfæra hvort sem fórnarlamb er klætt eða ekki (Sadock og Sadock, 2007). 

Þessi tegund ofbeldis getur verið eitt skipti í og í öðrum tilfellum varað í mörg ár  ásamt því 

að vera dulinn verknaður milli geranda og fórnarlambs yfir í að tilheyra klámiðnaði þar sem 

börn og unglingar verða kyntákn. Gerandi getur tilheyrt fjölskyldu fórnarlambsins eða verið 

ókunnugur og einnig getur hann verið af hvoru kyni sem er og á hvaða aldri sem er (Hrefna 

Ólafsdóttir, 1994). Það er mjög óhugnanlegt að gerandi geti verið hver sem er. En fræðsla og 

eftirlit foreldra með börnum sínum eru vandmeðfarin. Foreldrar þurfa að upplýsa börn sín og 

fylgjast með þeim án þess að hræða þau og þar af leiðandi skerða lífsgæði. 

Ýmis einkenni sjúkdóma, hegðunarbreyting, og greiningar geta átt sér stað hjá 

kynferðislega misnotuðu barni. Þessir þættir eru helst einkenni kvíða auk hræðslu, alls kyns 

fælni, hugrof, þunglyndi, truflun á kynferðislegri hegðun og líkamlegar umkvartanir (Sadock 

og Sadock, 2007). Yfirleitt eru áverkar vegna kynferðisofbeldis ekki til staðar. En ef svo er þá 

eru áverkar á kynfærum, munni, endaþarmi, útvíkkun á leggöngum, rofið meyjarhaft og 

sýkingar og sjúkdómar tengdir kynfærum fullorðinna.  Börn sem verða fyrir kynferðislegu 

ofbeldi geta sýnt öll einkenni barna sem verða fyrir ofbeldi og vanrækslu en auk þess eru 

fleiri einkenni sem geta birst. Þau eru taugaveiklun og „óeðlileg“ kynferðisleg hegðun ef 

miðað er við aldur. Á unglingsárum birtast einnig ákveðin einkenni. En þau eru mikil reiði, 

þunglyndi, kvíði, auknar líkamlegar umkvartanir ásamt ákveðnum varnarhætti sem felst í að 
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aftengja. Taka þessir unglingar gjarnan þátt í andfélagslegum athæfum eða hlaupa að 

heiman (Hrefna Ólafsdóttir, 1994). 

Félagsleg, menningarleg og sálfræðileg staða fólks eru þættir sem hafa mest með það að 

gera hvort barn verði fyrir kynferðislegu ofbeldi. Slík hegðun er gjarnan tengd við misnotkun 

áfengis, mannþröng, aukna líkamlega nálægð og það að búa við ákveðna einangrun eins og í 

sveit, þar sem samskipti við aðrar fjölskyldur eru ekki mikil. Einnig er það misjafnt eftir 

samfélögum hvernig kynferðisleg misnotkun er séð, sums staðar eru slíkir atburðir mjög 

algengir og gerendum sýnt einhvers konar umburðarlyndi. Gerendur eru í stórum hluta 

atvika með vitsmunalegar raskanir eða geðraskanir (Sadock og Sadock, 2007). Niðurstöður úr 

bandarískri könnun frá árinu 1979 sýndi að 9% drengja og 19% stúlkna höfðu orðið fyrir 

kynferðislegu ofbeldi í æsku. Norsk rannsókn frá 1985 birti svipaðar niðurstöður sem sýndi 

þó fram á minni mun milli kynja eða 14% drengja og 19% stúlkna (Hrefna Ólafsdóttir, 1994). 

1.5 Andlegt/tilfinningalegt ofbeldi 

Ofbeldi sem snýr að tillfinningum og sál barna getur verið talsvert dulið þó svo að afleiðingar 

þess séu það ekki. Þessi tegund ofbeldis hefur skemmandi áhrif á líðan og sjálfsálit barna og 

hefur því hamlandi áhrif á þroska og frammistöðu á öllum sviðum lífsins. En andlegt eða 

tilfinningalegt ofbeldi er þegar gefið er til kynna að barn sé einskis virði, gallað, ekki elskað, 

enginn vilji það eða það sé í hættu. Gerendur ýmist einangra, hrella, hafna eða beita andlegu 

ofbeldi með hótunum, öskrum eða ásökunum (Sadock og Sadock, 2007). Samkvæmt 

skilgreininga- og flokkunarkerfi frá 2003 sem Freydís Jóna Freysteinsdóttir birti útskýrði hún 

andlegt ofbeldi með því að telja það vera tilfinningalegt-, sálrænt -og hugrænt ofbeldi. 

Hlutverk forsjáraðila er þá ekki sinnt eins og skildi. Samkipti og umönnun við börn er 

framkvæmt á ómanneskjulegan og niðurlægjandi hátt. Of miklar kröfur eru lagðar á barnið 

eða vanvirðing þar sem hinn fullorðni lítur á barnið sem framlengingu á sjálfum sér og notar 

barnið til að fullnægja sálrænum þörfum sínum (Jónína Einarsdóttir o.fl, 2004). 

Oft er andlegt ofbeldi talið valda meiri skaða en líkamlegt ofbeldi. Afleiðingar þess eru 

lágt sjálfsmat, þunglyndi, kvíði og sjálfsvígshugsanir ásamt áfengis- og fíkniefnanotkun 

(Jónína Einarsdóttir o.fl, 2004). Misjafnt er eftir aldri barns hvað telst til þessa flokks. Sem 

dæmi má nefna höfnun foreldris á ábyrgð frumtengsla við ungabarn ásamt því að viðurkenna 

ekki félagslegt hlutverk barns þegar það kemst á unglingsaldur s.s. með því að koma í veg 

fyrir aukna ábyrgð unglingsins og viðurkenna ekki aukna þörf á tengslum utan fjölskyldu 
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(Hrefna Ólafsdóttir, 1994). Almennt eru fagaðilar sem unnið hafa með fórnarlömbum 

líkamlegs ofbeldis þeirrar skoðunar að andlegt ofbeldi fylgi undantekningarlaust. Hins vegar 

getur andlegt ofbeldi staðið eitt og sér án líkamlegs ofbeldis. En erfitt er að meta algengi 

þeirra þar sem sjaldan er tilkynnt um andlegt ofbeldi eitt og sér (Jónína Einarsdóttir o.fl, 

2004). 

1.6 Einkenni barna sem þolendur ofbeldis   

Börn sem verða fyrir ofbeldi eiga það sameiginlegt að verið er að koma í veg fyrir að þau 

þroskist og njóti lífsins. Ekki er hægt að ætlast til þess að þau börn standi sig sem skyldi í 

skóla og tómstundum né nái að njóta lífsins. Það er vegna þess að búið er að gera þau 

áhyggjufull, kvíðin og full vanmáttarkenndar með ofbeldi.   

Börn sem verða fyrir ofbeldi lenda gjarnan í vandræðum með hegðun og líðan. Þeir 

þættir sem gjarnan birtast hjá þessum hópi barna sem orðið hefur fyrir einhverjum af 

þessum fjórum tegundum ofbeldis eða búa við ofbeldi sem beinist ekki að þeim eru: 

hegðunarvandkvæði, tilfinningalegur sársauki, lítið sjálfsálit, lítil félagsleg færni ásamt 

erfiðleikum með að finna lausn í félagslegum vandamálum, angist, þunglyndi, svefnraskanir 

og áfallastreituröskun. Einnig eru ákveðnar líkur á andfélagslegri hegðun og jafnvel 

sjálfsvígshugsunum, sérstaklega hjá drengjum.  lágt sjálfsálit, svefnskortur, einmanaleiki, ótti, 

skelfing, ofvirkni, stöðug spenna, börn taka á sig foreldrahlutverkið, vandamál tengd kynlífi 

eða að kynlíf hefjist við mjög ungan aldur, missir sjálfsöryggis, erfiðleikar við að eignast vini 

og halda þeim, skróp og aðrir erfiðleikar í skóla,  sektarkennd,  og áform um strok, reiði, 

skortur á trausti, vanmáttartilfinning, slæm geðheilsa, tilfinningaleg deyfð, hjásneiðing allra 

hugsana, samræðna og aðstæðna sem minna á einhvern hátt á ofbeldið eða þvert á móti 

stöðug einbeiting á það sem átti sér stað (Ingólfur V. Gíslason, 2008). 

 Börn sem hafa mátt þola ofbeldi sýna einnig ákveðin einkenni um ofvirkni, örlyndi og 

eru í mörgum tilfellum með stuttan kveikiþráð. Einnig ber á tilfinningatruflunum, depurð, 

námserfiðleikum og vímuefnaneyslu ásamt kvíða og spennu og hafa þessi börn lágan 

kvíðaþröskuld. Vegna þessara einkenna eiga þessi börn erfitt með að einbeita sér og bitnar 

það á skólagöngu þeirra. Rannsóknir benda til þess að þeir unglingar sem eru 

ofbeldishneigðir eða fremja afbrot hafi verið þolendur ofbeldis í æsku (Hrefna Ólafsdóttir, 

1994). Afleiðing ofbeldis á heimilum barna birtist gjarnan í atferli þeirra. Hegðun þeirra í 

samskiptum við önnur börn eiga þá til að vera ofbeldisfull. Talsverðar líkur eru á því að þessi 
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hópur barna verði gerendur eða þolendur eineltis (Jónína Einarsdóttir o.fl, 2004). Sálrænar 

afleiðingar ofbeldis geta birst á margan hátt samkvæmt fræðilegum umfjöllunum. Óregla, 

óöryggi, óeðlileg tengslamyndun, skert samskipti við jafnaldra sem yfirleitt birtist sem 

árásargjarnari hegðun eða hlédrægni og slæmt gengi í skóla. (Sadock og Sadock, 2007). 

Ofbeldi á börnum hefur einnig gífurleg áhrif á þroska og möguleika einstaklinga. Þessi börn 

eru almennt seinni til þroska, skólaganga er oft rofin eða þau mæta illa í skóla, þau eiga erfitt 

með að einbeita sér og muna og geta átt erfitt með að tengjast fólki. Einnig hefur ofbeldið 

áhrif á viðhorf barna. Þau hafa önnur viðhorf til lausna á vandamálum og ofbeldisbeiting 

meiri heldur en börn almennt (Ingólfur V. Gíslason, 2008).  Börn sem verða fyrir ofbeldi sýna 

ýmis tilfinningaleg, hegðunarleg og líkamleg viðbrögð. Þó er mikilvægt að taka fram að þessi 

einkenni geta verið mjög mismunandi og einstaklingsbundin ásamt því að sömu einkenni 

geta komið fram hjá börnum sem aldrei hafa verið misnotuð (Sadock og Sadock, 2007). Ef 

þessi einkenni á hegðun og líðan barna sem búa við ofbeldi þekkjast ekki og möguleikinn á 

því ekki skoðaður, geta börn fengið ranga greiningu og meðhöndlun. Nokkrir fræðimenn hafa 

haldið því fram að börn sem hafa upplifað ofbeldi á heimili sínu geta fengið ADHD greiningu 

og telja þeir að það gerist reglulega. En í greiningarferli ADHD er ekki spurt út í ofbeldi og 

fagaðilar sem greina skoða ekki allir þátt ofbeldis. Einnig eru nokkur einkenni ADHD líka 

einkenni áfallastreitu (PDST) (Ingólfur V. Gíslason, 2008). Börn án ADHD sýna oft einkenni á 

borð við athyglisbrest og ofvirkni þegar þau eru lokuð á stofnunum en einkennin hverfa 

fljótlega þegar þau eru komin í eðlilegt umhverfi að nýju. Einnig geta þessi einkenni komið 

upp hjá börnum sem verða fyrir áfalli og fá jafnvel áfallastreitu og sundrun í fjölskyldum 

(Sadock og Sadock, 2007). 

Ekki er mikið búið að rannsaka langtímaafleiðingar en talið er ljóst að þunglyndi, angist, 

lágt sjálfsálit og önnur áfallatengd einkenni séu meðal þeirra. Afleiðingar í hegðun geta verið 

ofbeldisbeiting í nánum samböndum, ofbeldi og niðurlægjandi hegðun. (Ingólfur V. Gíslason, 

2008).  Þegar börn verða fyrir ofbeldi eða vanrækslu fá þau ýmis konar beinan áverka og/eða 

einkenni sem verða til staðar  til framtíðar ef ekkert er gert fyrir þau (Hrefna Ólafsdóttir, 

1994). Rannsóknir hafa þó sýnt fram á að líkamlegt ofbeldi í æsku getur haft áhrif á 

kynhegðun einstaklinga á fullorðinsárum. Þá er helst átt við að þessir einstaklingar séu 

talsvert líklegri en aðrir til þess að stunda kynferðislega áhættuhegðun ásamt því að eiga í 

erfiðleikum með að stofna til langvarandi sambands við aðra manneskju jafnframt  því að 
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eiga í erfiðleikum með að skuldbinda sig tilfinningalega í lengri tíma. (Cunningham, Stiffman 

og Doré, 1994). 

 Almennt er talið að afleiðingar á hegðun drengja birtist út á við. Þeir verða frekar 

andfélagslegir og eiga við hegðunarvandkvæði að stríða. Stúlkur byrgja vandann innra með 

sér. Þó benda rannsóknir á að þetta sé ekki svona klippt og skorið. Segja má að ákveðin 

hegðunarvandamál sem almennt eru talin brtingarmyndir vanlíðunar séu frekar kynjaskipt. 

Töluvert fleiri stúlkur eiga við átraskanir og sjálfskaða að stríða en hins vegar sýna drengir 

frekar andfélagslega hegðun s.s. ofbeldi og áhættuhegðun. Ákveðinn hópur barna sýnir engin 

sérstök einkenni þrátt fyrir að búa á heimili þar sem beitt er ofbeldi. En afleiðingar geta 

einnig verið misjafnar eftir öðrum þáttum s.s. aldri barns, alvarleika og tegund ofbeldis, kyni, 

félagslegu stuðningsneti, persónuleika o.fl (Ingólfur V. Gíslason, 2008).  

Það er mikið áfall fyrir barn að verða fyrir ofbeldi. Mögulega verða börn fyrir meira áfalli 

þegar um er að ræða líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi heldur en vanrækslu og 

tilfinningalegt ofbeldi. Ég ímynda mér að í flestum tilvikum vanrækslu og tilfinningalegs 

ofbeldis séu börn búin að búa við það ástand alla ævi og þekkja í raun ekkert annað. Börn 

sem verða fyrir kynferðislegu eða líkamlegu ofbeldi geta einnig hafa orðið fyrir því alla ævi. 

En ákveðinn stór hópur barna sem verður fyrir kynferðislegu og líkamlegu ofbeldi hefur ekki 

þurft að búa við það ástand alla ævi og þekkir líf án ótta og ofbeldis. Mögulega er um eitt eða 

nokkur skipti að ræða og gæti ég trúað að það væri talsvert meira bókstaflegt áfall fyrir börn. 

Hins vegar verða líklega öll börn sem beitt eru ofbeldi af einhverri tegund fyrir áfalli, þó 

mismiklu. Hafa rannsóknir sýnt að börn sem verða fyrir ofbeldi sýni í mörgum tilfellum 

einkenni PTSD (áfallastreitu) (Ingólfur V. Gíslason, 2008). Þar sem áfallastreituröskun er 

algeng afleiðing ofbeldis skilgreini ég það hér í framhaldinu. 

1.7 Áfallastreituröskun (PTSD– post traumatic stress disorder) 

Áfallastreituröskun er ein afleiðing áfalla og getur haft víðtæk líkamleg og sálfélagsleg 

einkenni í för með sér til margra ára hjá þeim sem af henni þjást. Áfallastreituröskun flokkast 

sem geðröskun.  Áfall felst í því að upplifa eða verða fyrir atburði sem geta ógnað lífi eða að 

verða fyrir alvarlegum áverka. Vanvirðing á líkama einstaklings getur einnig valdið áfalli. 

Sálræn viðbrögð við atburðinum gefa til kynna hræðslu upplifun, hjálparleysi og/eða hryllings 

(American Psychiatric Association, 2000). Telja má upp marga atburði sem geta valdið áfalli 

hjá einstaklingum á borð við náttúruhamfarir, stríðsástand og alvarleg slys. Áföll af völdum 
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manna eru einnig vel þekkt hvort sem um er að ræða andlegt-, líkamlegt- eða kynferðislegt 

ofbeldi.   

Viðamikil rannsókn var gerð á heilsu fólks m.t.t. áfallastreituröskunar í Bandaríkjunum. 

Rannsóknin sýndi að einstaklingar sem ólust upp við erfiðar heimilisaðstæður voru líklegri til 

að glíma við heilsufarserfiðleika á fullorðinsárum. Athugað var með tengsl milli ýmissa 

sjúkdóma og slæmra heimilisaðstæðna eða ofbeldis á æskuárum. Í ljós komu sterk tengsl 

milli margra kvilla á fullorðinsárum (Felitti, Anda, Nordenberg, Williamson, Spitz, Edwards, 

Koss og Marks, 1998). 

Áföll geta haft mjög slæmar afleiðingar sem koma fram í ólíkum einkennum á milli 

einstaklinga. Einkenni geta komið fram sem mikil vanlíðan, reiði, kvíði, aukin áhættuhegðun  

og verri almenn heilsa. Rannókn sem gerð var á konum sem beittar höfðu verið 

kynferðisofbeldi á barnsaldri greindi frá verri heilsu á fullorðinsárum og meiri notkun þeirra á 

heilbrigðiskerfinu. Einnig sást munur á afleiðingum ofbeldisins eftir aldri þolenda, fjölda og 

skyldleika geranda og hversu gróft eða lengi ofbeldið stóð yfir (Sickel, Noll, Moore, Putnam 

og Trickett, 2002). 

Einkenni áfallastreituröskunar geta verið mörg og margvísleg. Greinanleg einkenni fyrir 

áfallastreituröskun þurfa að hafa varað í ákveðinn tíma eftir áfall. Helstu einkenni eru að 

endurupplifa atburðinn sem hafi áhrif að degi til eða í draumum að næturlagi. Einstaklingar 

hörfa eða draga sig í hlé við aðstæður sem minna á áfall. Svefnerfiðleikar eru viðvarandi, það 

er þekkt að einstaklingar eigi erfitt með að sofna,  sofa slitrótt eða eru ofurárvökulir. Reiði, 

einbeitingarleysi og hegðunarerfiðleikar eru einnig þekkt einkenni.  
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2 ADHD (Athyglisbrestur með ofvirkni) 

ADHD er í dag talið vera léleg stjórn eða röskun á taugaboðum. Röskunin lýsir sér þannig að 

einstaklingar eiga viðvarandi erfitt með að halda athygli og einbeitingu ásamt ofvirkni og 

hvatvísi (Sadock og Sadock, 2007).  ADHD (Attention-Dificit/hyperactivity disorder) birtist 

samkvæmt DSM-IV sem hamlandi einkenni athyglisbrests og/eða ofvirkni og hvatvísi. Þessi 

einkenni geta valdið skerðingu lífsgæða, sérstaklega við aðstæður sem krefjast einbeitni og 

athygli. Þó er misjafnt hvaða einkenni hamla mest einstakling með ADHD. Einkennin þurfa að 

hafa verið til staðar fyrir 7 ára aldur og þurfa að birtast í að minnsta kosti tveimur 

félagslegum aðstæðum s.s. heima, í skóla, í vinnu eða í tómstundum. Því er mikilvægt í 

greiningarferlinu að fá upplýsingar frá fleiri en einum aðila um hvernig barni gengur við 

ákveðin verkefni sem reyna á einbeitingu og athygli. En truflunin þarf að vera skýr og 

hamlandi félagslega, í skóla eða vinnu. Einkennin mega ekki skýrast betur með annarri 

geðröskun s.s. kvíða- eða þroskaröskun og geðklofa. Einkennum getur verið haldið í lágmarki 

þegar einstaklingur fær verðlaun s.s. hrós eða leikfang fyrir viðeigandi hegðun, undir miklu 

eftirliti, við ástundun einstaklega áhugaverðra áhugamála og stundum þegar viðkomandi á í 

samskiptum við einn einstakling. Einkennin eru svo í hámarki í aðstæðum með hóp af fólki 

s.s. leikhóp og með vinnufélögum (American Psychiatric Association, 2000). Mælst hefur há 

fylgni ADHD við ýmsar aðrar raskanir samkvæmt rannsóknum. Eru það þó aðallega lyndis- og 

kvíðaraskanir, mótþróaþrjóskuröskun og hegðunarröskun (Barkley, 2006).  

2.1 Tíðni ADHD 

Drengir eru töluvert líklegri en stúlkur til að greinast með ADHD eða að lágmarki tveir drengir 

á móti einni stúlku.  Í grunnskólum í Bandaríkjunum er talið að um 2 - 20% barna séu með 

ADHD en í Bretlandi um 3-7%.. Ef einstaklingur á systkin með ADHD eru líkurnar á því að 

hann sé með röskunina tvisvar sinnum líklegri en öðrum. Enginn einn þáttur er talinn valda 

röskuninni en margir umhverfis- og læknisfræðilegir þættir eru taldir líklegir til að tengjast 

eða valda ADHD (Sadock og Sadock, 2007). 

2.2 Orsakir ADHD 

Rannsókn sem framkvæmd var af Margréti Valdimarsdóttur, Agnesi Huld Hrafnsdóttur, Páli 

Magnússyni og Ólafi Ó. Guðmundssyni  var með það markmið að skoða tengsl mögulegra 

orsakaþátta á meðgöngu og í fæðingu. En rannsóknir hafa almennt sýnt fram á samspil 

ákveðinna orsakaþátta þar sem erfðir vega þyngst eða í 70 – 95% tilfella. Skoðaðar voru 
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sjúkraskrár  árin 1998 og 1999 hjá börnum sem komu á göngudeild Barna- og 

unglingageðdeildar Landspítalans (BUGL) þar sem ástæða komu var grunur um ofvirkni.  196 

börn sem fengu ofvirknigreiningu voru skoðuð með spurningalista sem foreldrar þeirra 

svöruðu. Í niðurstöðum rannsóknarinnar komu fram marktæk tengsl milli ofvirkniröskunar 

hjá barni og þáttana: “að barnið hafi verið fyrirburi eða hafi verið tekið með keisaraskurði 

eða töngum,, og “aldur móður innan tvítugt við fæðingu barns,,. Fleiri þættir voru skoðaðir 

en þeir voru: “fæðingarþyngd barns, áfengisnotkun, lyfjanotkun, reykingar og 

sogklukkufæðingar.  Það var þó ekki hægt að sýna fram á marktæk tengsl þessara þátta við 

ofvirkniröskun þrátt fyrir að aðrar rannsóknir hafi sýnt fram á orsakasamband þessara þátta 

við ofvirkniröskun. Að sögn rannsakenda eru þessar niðurstöður í samræmi við erlendar 

rannsóknir sem benda til að tengsl séu milli ákveðinna þátta á meðgöngu og í fæðingu og 

þess að börn séu með ofvirkniröskun (Margrét, Agnes Huld, Páll og Ólafur, 2006). Þeir þættir 

sem mældust með marktæk tengsl ættu ekki að vera viðkvæm málefni. En þættirnir 

lyfjanotkun, áfengisnotkun og reykingar sem voru meðal þátta sem ekki mældust með 

marktæk tengsl við ofvirkniröskun eru mjög viðkvæm atriði. Verður það að teljast líklegt að 

móðir sem notast við þessa þætti á meðgöngu fær sektarkennd og gæti lifað í afneitun með 

slíkt. Mögulegt er því að þær mæður hafi ekki sagt sannleikann eða einfaldlega ekki tekið 

þátt í þessari rannsókn. Gæti því verið erfitt að mæla slík tengsl.  

Líffræðilegir orsakaþættir hafa talsvert verið skoðaðir síðustu áratugi og margar 

kenningar sprottið upp út frá því. Skemmd í djúphnoðum heilans sem er talið valda 

taugaefnalíffræðilegu fráviki með þeim afleiðingum að röskun verður á dópamínframleiðslu í 

taugaenda. Með taugasálfræðilegum aðferðum og taugagreiningu á undanförnum árum hefur 

verið sýnt fram á ákveðna afbrigðilega virkni á svæðum í framhluta heilans. Einnig er 

sjáanlegur munur á heila út frá myndgreiningu sem metur útlit og starfsemi milli einstaklinga 

með ADHD og viðmiðunarhóps. Svo hefur segulómun sýnt fram á stærðarmun á heila 

einstaklinga með ADHD og viðmiðunarhóps. Í klínískum rannsóknum hafa 

myndgreiningarrannsóknir þó ekki þýðingu (Embætti Landlæknis, 2012). En talið er að 

fljótþroski, fæðingareitrun og skaði á miðtaugakerfi við fæðingu auki líkur á ADHD töluvert. 

Einnig eru sumir fræðimenn sem telja að rotvarnarefni, matarlitur, sykur og önnur aukaefni í 

fæðu geti haft áhrif (Saddock og Sadock, 2007). Foreldrar barna með ADHD sýna aukin tilvik 

alkóhólneyslu, siðblindu, hreyfisýki og taugaveiklun. Börn með ADHD eru líklegri en önnur 
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að þróa með sér andfélagslega persónuleika, hegðunarröskun og neyta áfengis (Sadock og 

Sadock, 2007). 

2.3 Greiningarkerfi 

Til eru tvö viðurkennd alþjóðagreiningarkerfi með greiningarskilmerki fyrir ADHD. 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin notast við ICD - The International Classification of Diseases 

greiningarkerfið til að fylgjast með faraldsfræði sjúkdóma eða raskana, viðhalda heilsu og í 

klínískum tilgangi í þágu almennings. Notkun þessa greiningarkerfis á sér langa sögu og hefur 

verið uppfært reglulega síðan notkun hófst, nú hefur verið hafin notkun á ICD – 11 og er það 

í gildi til ársins 2015 (Alþjóðaheilbrigðismálastofnun, 2012). ICD kerfið er víðtækasta 

greiningarkerfi sem notað er í heiminum (WHOSIS, 2013) enda er það hannað fyrir allan 

heiminn svo hægt sé að samræma greiningar og fylgjast með faraldsfræði sjúkdóma 

(Alþjóðaheilbrigðismálastofnun, 2012).  

Bandarísku geðlæknasamtökin gáfu út og notast við greiningarkerfið DSM - Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders. DSM greiningarkerfið var sett á fót til að fá grunn 

að góðum greiningum þegar kemur að andlegri heilsu. Kerfið er mikið notað en við hverja 

greiningu er ICD númer merkt við til að bæta heildarmynd greininganna á heimsmælikvarða.  

Kerfið er notað í Bandaríkjunum og hefur breytt úr sér og er þekkt víða.  Nú er í notkun DSM 

IV en stefnt er á að gefa út DSM V í maí, 2013 (American Psychiatric Association, 2012). 

Helsti munur á þessum tveimur greiningarkerfum er að þess er krafist að einkenni séu til 

staðar úr öllum þremur einkennaflokkum í ICD-10, athyglisbrest, ofvirkni/hvatvísi og 

einbeitingarskorts. Í DSM-IV er talið nóg að einstaklingur hafi einkenni ofvirkni eða 

einbeitingarskorts þar sem ofvirkni- og hvatvíseinkennin eru flokkuð saman. Á Íslandi er 

aðallega notast við DSM-IV, þó eru greiningar skráðar samkvæmt ICD-10. En skilmerki DSM-

IV eru hagnýtari og hentugri varðandi ákvarðanir um meðferð í klínískri vinnu (Embætti 

Landlæknis, 2012). Fjallað verður því ítarlega um skilgreiningar og birtingamyndir einkenna 

ADHD út frá DSM-IV.  

2.4 Athyglisbrestur 

Athyglisbrestur (Attention Deficit) getur haft truflandi og hamlandi áhrif á nám, vinnu og 

félagslegar aðstæður. Þessi röskun lýsir sér þannig að einstaklingur getur átt erfitt með að 

halda athygli við nákvæm atriði eða gerir kæruleysisleg mistök í skólaverkefnum og öðru. 
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Starf einstaklings með athyglisbrest er oft á þann veg að það er óskipulagt og framkvæmt 

kæruleysislega og án hugleiddra hugsana. Hann lendir í erfiðleikum við að halda athygli í 

verkefnum og í leik ásamt því að eiga erfitt með að halda verkefni út og klára þau. Þess vegna 

er dæmigert fyrir einstakling með athyglisbrest að vera með mörg hálfkláruð verkefni og 

stökkva úr einu verkefni í annað. Sérstaklega þegar einkenni ofvirkni og hvatvísi eru til 

staðar. Einstaklingur með athyglisbrest getur verið í erfiðleikum með að fylgja beiðni eða 

leiðbeiningum ásamt því að eiga erfitt með að skipuleggja verkefni og athafnir. Sérstaklega 

verkefni sem krefjast viðstöðulausrar athygli. Reynsla og upplifun af þessum verkefnum og 

athöfnum verður óþægileg og áberandi fælandi. Einstaklingur með athyglisbrest verður 

auðveldlega truflaður við lítið áreiti sem aðrir ósjálfrátt leiða hjá sér s.s. bíll sem flautar og 

umræður í kring um viðkomandi. Einnig getur borið á gleymsku í daglegum athöfnum s.s. 

gleyma nesti eða fundum, viðkomandi skiptir oft um umræðuefni í félagslegum samskiptum, 

hlustar ekki, einbeitir sér ekki að umræðuefninu og er ekki fylgjandi nákvæmum atriðum eða 

reglum í leikjum eða verkefnum (American Psychiatric Association, 2000).   

2.5 Ofvirkni 

Ofvirkni (Hyperactivity Disorder) er metin út frá þroska og aldri hvers einstaklings og skal 

farið einstaklega gætilega með greiningu yngri barna. Ofvirkni lýsir sér þannig að 

einstaklingur er eirðarlaus og á iði. Viðkomandi situr því ekki þegar ætlast er til þess og á í 

erfiðleikum í leikjum og verkefnum sem krefjast nákvæmni, einbeitingu og rólegheita. 

Einstaklingur sem er ofvirkur er stöðugt á hlaupum og stundar jafnvel alls kyns líkamleg átök 

s.s. klifra í aðstæðum sem ekki er ætlast til þess. Hann er stöðugt á ferðinni og getur talað 

óhóflega eins og hann sé knúinn af mótor. Ofvirkur einstaklingur á leikskólaaldri á gjarnan 

erfitt með að taka þátt í hópavinnu í leikskóla, hlusta á sögur í hóp og hleypur oft út og 

gleymir að fara í yfirhöfn. Í grunnskóla hegðar ofvirkur einstaklingur sér svipað og í leikskóla 

en oft með minni ákefð. Þrátt fyrir það ber mikið á hraða, einstaklingurinn á erfitt með að 

sitja, stendur oft upp og hangir á enda stólsins, grípur fram í, fiktar með hluti, klappar 

höndum, hreyfir stöðugt fæturnar, stendur oft upp á matmálstímum, við að horfa á sjónvarp 

og við heimavinnuna, gefur stöðugt frá sér hljóð í hljóðlátum athöfnum. Hjá unglingum og 

fullorðnum ber mest á eirðarleysi, erfiðleikum við kyrrsetu og úthald við athafnir (American 

Psychiatric Association, 2000).   
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2.6 Hvatvísi 

Hvatvísi (impulsivity) lýsir sér þannig að einstaklingur fer fram úr sjálfum sér og framkvæmir 

hluti áður en hann nær að hugsa þá til enda. Hvatvís einstaklingur er mikið að grípa fram í, 

blaðra út svari áður en viðmælandi klárar spurningu, traðka á öðrum, ónáða og verður til 

vandræða vegna þess í félagslífi, skóla og vinnu. Hvatvís einstaklingur getur átt erfitt með að 

fylgja leiðbeiningum, tekur hluti í leyfisleysi og snertir það sem ekki má snerta. Hvatvís 

hegðun getur leitt til alvarlegra slysa s.s. rekast harkalega í fólk og hluti og einstaklingur 

samþykkir jafnvel að taka þátt í hættulegum athöfnum án þess að hugsa út í afleiðingarnar. 

(American Psychiatric Association, 2000).   
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3 Mikilvægi kenninga og víðtækrar þekkingar í starfi félagsráðgjafa 

Margir félagsráðgjafar urðu fyrir áhrifum frá kenningu Frauds um sálgreiningu í upphafi 20. 

aldar. En talsverður fjöldi sálfræðinga flutti frá Evrópu til Ameríku og höfðu lært sálgreiningu. 

Leiðbeindu þeir þeim félagsráðgjöfum sem urðu fyrir áhrifum kenningarinnar með 

vinnubrögð og hugmyndafræði. Á seinni hluta 4. áratugs 20. aldar  og þá sérstaklega eftir 

seinni heimsstyrjöld fóru félagsráðgjafar að kynnast “ego,, sálfræði frá Freud. Á 6. og 7. 

áratug  hafði “ego,, sálfræði sem einblíndi á óháða, skynsama sýn á “ego,, leitt til meiriháttar 

breytinga á greiningaraðferðar nálgun með sálfélagslegu líkani (psychosocial). Það sem 

einkenndi líkanið var Pearlman’s vandamála úrlausna nálgun, hættuástands íhlutun, 

lífsskeiðakenningar og verkefnamiðuð vinna. Object relations theory og self psychology hafa 

vakið athygli félagsráðgjafa síðustu áratugi og haft mikil áhrif á starfsgreinina. Tóku við af 

kenningum Freud og “ego, sálfræðinni,,. Þá er öll manneskjan skoðuð í stað hvatanna og 

virkni sjálfsins. Virkni einstaklingsins hér og nú er það sem skiptir máli ásamt bernsku drauma 

og reynslu. Object relations theory og Self Psychology meðferðarnálgun hafa fært hefðir 

geðgreininga ofar sínu upprunalega. Hafa auk þess skapað kenningarlegan grunn fyrir þau 

sönnu gildi sem búið er að innleiða í klíníska félagsráðgjöf. Hugmyndafræði Object relations 

theory og self psychology er út frá þróun náttúrunnar og telur  persónuleikaeinkenni 

fullorðins einstaklings skýrast af reynslu úr bernsku. En Freud einblíndi á líffræðilega 

eðlishvöt sem driving afl á bak við þróun persónuleika (Goldstein, 2001) 

3.1 Tengslakenning Bowlby 

John Bowlby var barnageðlæknir, sálgreinir og rannsóknarmaður sem var undir talsverðum 

áhrifum frá kenningum Freuds.  Hann  setti fram kenningu um tengsl milli foreldris og barns. 

Tengslakenningin segir að tengsl foreldris eða umönnunaraðila við barn hafi áhrif á 

tengslamyndun í framtíðinni. Reynsla barns af tengslum við foreldra eða umönnunaraðila í 

bernsku hafi áhrif á tengsl og öryggistilfinningu einstaklings á fullorðinsárum. Bowlby hélt því 

einnig fram að umönnun barns á fyrstu árum lífs þess hefði áhrif á eða leggði ákveðinn grunn 

að andlegri heilsu þess. Tengslakenning Bowlby jók skilning fræðimanna á mikilvægi tengsla 

fyrstu ára og áhrif þess (Goldstein, 2001). Rannsóknir hafa margsinnis staðfest kenningu 

Bowlbys um mikilvægi tengsla við umönnunaraðila og foreldra í bernsku og þá sérstaklega 

fyrstu ár lífsins. En einstaklingar virðast almennt taka mið af fyrri reynslu þegar þeir takast á 

við sambærileg verkefni á lífsleiðinni.   
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3.2 Vistfræðilíkan Bronfenbrenners 

Urie Bronfenbrenner fæddist í Rússlandi en fluttist svo með fjölskyldu sína til Ameríku þar 

sem hann starfaði sem sálfræðingur. Bronfenbrenner kom fram með Vistfræðilíkanið þar 

sem hann skiptir umhverfisþáttum í lífi barns í nokkra flokka og útskýrir hvernig hver flokkur 

hefur mótandi áhrif á barnið, bæði áhættuþætti og verndandi þætti. Barnið er miðdepill og 

flokkarnir skipta sér hringinn í kring um barnið og móta það hvert með sínum hætti. 

Bronfenbrenner flokkar alla umhverfisþætti niður í fjóra flokka. Míkrókerfi nefnist samskipti 

barns við nánasta umhverfi, sem er fjölskylda, vinir, kennarar og leiðbeinendur í 

tómstundum. Bronfenbrenner leggur áherslu á að samskipti barns og foreldra hafa líka áhrif 

á foreldrana. Mesókerfi er flokkur tvö þar sem samskipti milli kerfanna skiptir máli. Samskipti 

barns við foreldri hefur áhrif á samskipti barns við kennara eða tómstundaleiðbeinanda. Exo 

kerfið er kerfi sem barnið hefur lítið með að gera en getur haft áhrif á barnið, svo sem 

sjúkrastofnanir, vinnustaði foreldra og tengslanet fjölskyldunnar. Getur bæði verið um 

formlegar og óformlegar stofnanir að ræða. Síðasti flokkurinn fjallar um menningarleg gildi, 

lög, reglur og bjargráð í samfélaginu. Bronfenbrenner telur umhverfið ekki hafa skipulögð 

áhrif á barnið en hefur þó mikil áhrif og barnið hefur líka mikil áhrif á umhverfi sitt (Berger, 

2008).  

3.3 Kerfiskenningin 

Kerfiskenningin leggur áherslu á það að skoða vandamál út frá heildinni en ekki frá einungis 

einum þætti. Sú kenning er góður hugmyndafræðilegur grunnur til þess að átta sig á og skilja 

ofbeldi í garð barna. Fræðimaður að nafni Straus notaði þessa kenningu í upphafi áttunda 

áratugarins þar sem hann reyndi að tengja saman þætti sem tengjast fjölskylduofbeldi. Til að 

auka skilning á fyrirbærinu fjölskylduofbeldi skipulagði hann alla þessa þætti og skoðaði 

hvernig mismunandi þættir spiluðu saman. Þannig heldur ofbeldið áfram gegnum ákveðið 

afturvirkt ferli og neikvæða hringrás. Þættir Kerfiskenningarinnar ná yfir öll kerfi sem tengjast 

einstaklingum yfir í alheiminn og samspilið milli þeirra (Hrefna Ólafsdóttir, 1994). Áherslur 

félagsráðgjafa nútímans byggja að stórum hluta á þessari kenningu. En grunnurinn að starfi 

félagsráðgjafa er að sjá einstaka verkefni í heild sinni. Með heildrænni sýn er auðveldara að 

vinna verkefni og eykur það talsvert líkur á góðum árangri.   
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4 Afleiðing ofbeldis birtist sem ADHD einkenni 

Sérfræðingar á sviði heilbrigðisstarfsgreina hafa með þekkingu sinni og rannsóknum síðustu 

áratugi kortlagt einkenni þolenda mismunandi flokka ofbeldis. Ákveðið mynstur einkenna og 

upplýsingar frá barni, fullorðnu umsjónarfólki og foreldrum getur gefið góða vísbendingu um 

að barn verði eða hafi orðið fyrir ofbeldi. Með því að átta sig á því mynstri er augljóst að 

einkennin hafi verulega hamlandi áhrif á líf þess barns. Erfitt er fyrir starfsfólk skóla, 

tómstundariðju og fullorðins fólks almennt að búa að heildarsýn varðandi einkenni barna. 

Það er hins vegar hægt að gera þá kröfu á fagfólk í heilbrigðiskerfinu. Þó er það mjög 

gagnlegt fyrir fólk sem starfar með börn og unglinga að þekkja að einhverju leiti einkenni 

barna sem verða fyrir ofbeldi ásamt einkennum annarra vandamála sem sá hópur getur verið 

að kljást við s.s. geð- og lyndisraskanir. 

Það er auðvelt að segja að barn sem sýnir hvatvísa hegðun eða á í erfiðleikum með að 

einbeita sér sé með ADHD. Sem betur fer er ADHD ekki svo einföld röskun. Íslenskir 

geðlæknar og sálfræðingar sem stunda greiningar á Íslandi notast við viðmið Bandarísku 

geðlæknasamtakanna varðandi ADHD greiningar. Þar er ADHD röskun gerð ítarleg skil með 

tilliti til hvaða einkenni þurfi að vera til staðar miðað við þroska og aðstæður barna. Þrátt 

fyrir það er ekkert fjallað um að útiloka þurfi möguleika á því að barn hafi orðið fyrir 

einhverskonar áfalli eða ofbeldi sem jafnvel á sér stað á meðan á greiningu stendur. Einkenni 

ADHD geta hafa verið til staðar alla tíð vegna þess að barn hefur búið við óviðunandi skilyrði 

s.s. ofbeldi eða vanrækslu. En þegar einkenni barna sem hafa orðið fyrir einhverri tegund 

ofbeldis eru skoðuð, kemur það í ljós að í upptalningu og úttekt í hverjum flokki eru meðal 

annarra einkenni ADHD.  

Eins og kom fram í skilgreiningum á ofbeldi og einkennum þeirra er augljóslega í mörgum 

tilfellum um sömu einkenni og ADHD að ræða. Einkenni barna sem orðið hafa fyrir ofbeldi 

geta birst sem þau sömu og ýmsar tegundir geðraskana, s.s. ADHD, þunglyndi, 

hegðunarröskun, mótþróaþrjóskuröskun, hugrof og áfallastreituröskun (Saddock og Saddock, 

2007). En ef allir flokkar ofbeldis og einkenni þeirra sem birtast í tilfellum barna eru bornir 

saman við einkenni ADHD vekja ákveðnir þættir athygli. Sameiginleg einkenni sem börn sem 

þolendur ofbeldis og börn með ADHD sýna gjarnan eru: örlyndi, hvatvísi, ofvirkni, 

einbeitingaskortur, lítil eirð við verkefnagerð. Ef ekki er gripið inn í hjá börnum þar sem 

þessir þættir hafa hamlandi áhrif á líf þeirra getur það farið illa. Börn geta fengið raskanir s.s. 



27 

kvíða, þunglyndi, hegðunarröskun og áfallastreituröskun. Það er mjög alvarlegt ef ekki er 

gripið inn í og börn endi með slíkar afleiðingar. Þessir tveir hópar barna, þolendur ofbeldis og 

börn með ADHD eiga mörg einkenni sameiginleg ásamt því að þessir þættir hafa hamlandi 

áhrif á öll svið lífs þeirra. Einkenni þessara flokka hafa slæm áhrif á skólagöngu, félagslíf og 

tómstundir ef ekki tekst að halda þeim niðri með stuðningi eða inngripi hamlandi 

einkennum.   

ADHD greiningar hafa aukist töluvert síðustu ár og áratugi og hafa ýmsir fræðingar velt 

fyrir sér hvað valdi því. En slíkar greiningar eru sérstaklega margar hlutfallslega hérlendis. 

Fagfólk í heilbrigðiskerfinu ásamt fólki í samfélaginu almennt hafa leitt hugann að því hvað 

valdi því að greiningar ADHD fari fjölgandi og séu óvenju algengar á Íslandi. Er möguleiki á því 

að um rangar greiningar sé að ræða eða er þekking og vinna fræðimanna á sviði 

geðheilbrigðis að skila sér með auknum greiningum. Það er til að mynda hægt að gefa sér að 

greiningar séu flestar í vestrænum löndum þar sem að velferðarkerfi þeirra landa er betur 

statt og lengra komið heldur en önnur ríki heimsins. Til eru rannsóknir varðandi rangar 

greiningar og fjalla ég um tvær úr þeim hópi sem varða mitt umfjöllunarefni. 

Í rannsókn sem var framkvæmd á sjúkrahúsi í Japan árið 2004  voru 39 börn sem komu á 

spítalann vegna ofbeldis, einnig metin með tilliti til sálrænna vandamála. Var markmið 

rannsóknarinnar að athuga hvort einkenni athyglisbrests með ofvirkni hafi verið til staðar 

fyrir misnotkun eða eftir. Voru einkenni geðrænna vandkvæða metin út frá greiningarkerfi 

DSM-IV-TR. 59% af þessum hópi barna var með skýr einkenni hugrofs. 18% barna í hópnum 

voru með skýr ADHD einkenni. 71% þeirra sem voru með skýr ADHD einkenni voru einnig 

með skýr einkenni hugrofs. 67% alls hópsins voru innan greiningarmarka ADHD criteria A 

samkvæmt DSM kerfinu, en einungis 27% þeirra féllu innan þeirra marka fyrir misnotkun 

(Endo, Sugiyama og Someya, 2006). En criteria A eru núverandi einkenni athyglisbrests, 

ofvirkni og einbeitingarskorts sem eru umfram það sem eðlilegt er miðað við aldur 

(American Psychiatric Association, 2000).  

Önnur rannsókn frá Bandaríkjunum var framkvæmd með það  markmið að skoða áhrif 

kynferðislegrar misnotkunar á geðheilsu ásamt því að skoða mun milli kynjanna. En lítið er til 

af gögnum um áhrif kynferðislegrar misnotkunar á drengi. Skoðuð voru gögn 1627 

einstaklinga, þar af 1327 kvenkyns, sem höfðu orðið fyrir kynferðislegri misnotkun í bernsku.  

Mögulegt var að sjá geðheilbrigðissögu einstaklinganna í þessu gagnasafni í Viktoríufylki í 
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Bandaríkjunum. Hópur barna sem hafði orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi var valinn ásamt 

samanburðarhópi og geðheilbrigðissaga þeirra borin saman. Karlar voru talsvert líklegri en 

konur til þess að leita sér aðstoðar. Sá hópur sem hafði orðið fyrir kynferðisofbeldi var 

talsvert líklegri en samanburðarhópur til að leita sér aðstoðar vegna geðrænna vandkvæða, 

eða 12,4% á móti 3,6%.  Hlutfallslegur mismunur milli hópa var sérstaklega hár í þáttunum; 

geðrænar raskanir í bernsku, persónuleikaraskanir og stærri tilfinningaraskanir. Meðal 

geðrænna raskana í bernsku voru helst kvíði, hegðunarraskanir og bráðastreituröskun.  

Stærsti hlutfallslegi munur milli hópanna á fullorðinsárum var persónuleikaröskun, en 

samkvæmt rannsókninni var hópur þeirra sem var misnotaður kynferðislega í bernsku 

fimmfalt líklegri til að kljást við persónuleikaröskun á fullorðinsárum (Spataro, Mullen, 

Burgess, Wells og Moss, 2004). 
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5 Umræða 

Það sem er áhugavert við greiningakerfi Bandarísku geðlæknasamtakanna er að ekkert er 

fjallað um áhrif þess að barn hafi orðið áfalli s.s. ofbeldi eða ástvinamissi á greiningu ADHD.  

En ADHD greiningar hafa aukist töluvert síðustu ár og áratugi og þá sérstaklega  

í vestrænum ríkjum og er Ísland áberandi meðal þeirra. Ýmsir fræðimenn hafa velt því 

fyrir sér hvers vegna aukning á ADHD greiningum hefur átt sér stað og hafa komið fram með 

margar kenningar varðandi það. Tel ég ástæðuna annars vegar liggja í því að í vestrænum 

ríkjum og þá sérstaklega á Norðurlöndunum býr fólk við mjög gott skóla- og heilbrigðiskerfi 

ef miðað er við allan heiminn. Hins vegar tel ég að algengi ADHD sé ofmetið. Stór hluti barna 

elst til að mynda upp við aðstæður sem hafa hamlandi áhrif á þroska og vellíðan þeirra. 

Getur bæði verið um ofbeldi að ræða ásamt erfiðum félagslegum aðstæðum s.s. mikilli 

fátækt. Tel ég að sá hópur barna sem elst upp við slíkar aðstæður geti komið fyrir sjónir sem 

börn með ADHD. En áhyggjur, kvíði og vanlíðan geta verið orsök helstu einkenna ADHD eða; 

athyglisbrests, ofvirkni og hvatvísi. 

 Ef litið er á tölfræði Barnaverndarstofu síðustu ára er augljóst að ofbeldi gegn börnum á 

Íslandi er algengt og töluverð aukning hefur orðið síðustu ár. Tel ég að sá vandi sé samt 

vanmetinn og að ofbeldi gegn börnum sé talsvert algengari en þær tölur sýna. Einnig er hægt 

að velta því fyrir sér hvort samfélagið hafi áhrif á aukningu greininga á börnum. Jafnframt er 

mögulegt að börn blómstri ekki öll í þeim ramma, reglum og dagskrá sem þau fá lítið sem 

ekkert að hafa áhrif á, í leik- og grunnskólum landsins. Mögulega getur það verið ein ástæðan 

fyrir því að einhver börn sýni hamlandi einkenni geðraskana. En þarfir og áhugi einstaklinga 

er mjög misjafn og mögulegt er að þörf sé á meiri fjölbreytni fyrir börn á leik- og 

grunnskólaaldri.  

Þrátt fyrir að ég hafi ekki fjallað sérstaklega um það í þessari ritgerð væri athyglisvert að 

skoða hvort börn með ADHD verði frekar en önnur börn fyrir einhverjum flokkum ofbeldis. 

Þannig væri hægt að skoða hvort hluti barna sem verður fyrir ofbeldi og sýnir einkenni ADHD 

sé jafnvel með ADHD.  
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