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Útdráttur 

Í ritgerð þessari er fjallað um athyglisbrest með ofvirkni en í þessum skrifum verður notast við 

ensku skammstöfunina ADHD. ADHD er röskun sem stafar af taugaþroska sem lýsir sér með 

einbeitingarerfiðleikum, ofvirkni og hvatvísi. ADHD er algengasti hegðunarvandinn hjá 

börnum og unglingum og getur valdið þeim, sem glíma við þessa röskun, fjölskyldum þeirra 

og nánasta umhverfi óþægindum og truflunum í daglegu lífi. Miklar líkur eru á því að þeir 

sem greinast með ADHD greinist jafnframt með eina eða fleiri fylgiraskanir, svo sem sértæka 

námserfiðleika, mótþróaþrjóskuröskun og hegðunarröskun. Samkvæmt fjölda rannsókna eru 

námserfiðleikar algengasta fylgiröskunin og því er mikilvægt að nemendur sem glíma við 

ADHD fái alla þá aðstoð sem þörf er á í skólanum. Til að hægt sé að veita þeim þá aðstoð er 

mikilvægt að kennarar og annað starfsfólk skólanna hafi grunnþekkingu á ADHD og úrræðum 

þar að lútandi en samkvæmt rannsóknum glíma meðaltali einn til tveir nemendur í hverjum 

bekk íslenskra grunnskóla við þessa röskun. 

 Við vinnslu þessarar ritgerðar aflaði ég mér heimilda um ADHD, einkenni, greiningu 

og meðferðarúrræði ásamt því að skoða hvernig skólinn bregst við þessum nemendum. Einnig 

las ég mig til um þá þekkingu sem kennarar þurfa að hafa til að geta mætt þörfum þeirra. Þá 

geri ég grein fyrir eigindlegri rannsókn þar sem ég tók viðtöl við þrjá starfandi 

sérkennara/kennara og hafði þá eftirfarandi rannsóknarspurningu og tvær undirspurningar að 

leiðarljósi: Hvers konar aðstoð þarf nemandi með ADHD að fá við nám? Er öll aðstoð sem 

talin þörf er á við skólann veitt og getur nemendafjöldi skólans haft áhrif á hvort viðeigandi 

stuðningur er veittur eða ekki?    

 Þeir kennarar sem tóku þátt í rannsókninni voru allir á þeirri skoðun að þekking og 

skilningur kennara á ADHD væri gríðarlega mikilvægur en að spurningin væri hins vegar 

hversu vel kennurum tækist til við að sinna þessum nemendum.  

 

Abstract 

Attention deficit hyperactivity disorder is the main topic of this paper. For easier use, the 

abbreviation ADHD will be used in this document. ADHD is a neurological disorder with a 

significant problem with attention, impulse control and overactivity. ADHD is one of the most 

common behavioral problems that children are diagnosed with and it can cause them, their 

families and everyone else around them great difficulties in their every day life. It is a great 

chance that those who are diagnosed with ADHD also get diagnosed with other disorders such 

as learning disabilities, oppositional defiant disorder and behavioral disorder. According to 

many studies, learning disabilities is the most common disorder that children with ADHD are 

also diagnosed with and that is why it‘s important that all children with ADHD get all the help 

they need at school. For teachers and all other employees working in the school community it 

is extremely important for them to have knowledge and training in ADHD and knowledge in a 

variety of teaching strategies for these children. According to studies, at least one or two 

students in Icelandic elementary schools are diagnosed with ADHD.  

 While working on this paper I gathered information about ADHD, characteristic 

feature, diagnostic and treatments as well as gathering information about how the school 

handles these students and the knowledge teachers need to have to meet their educational 

needs. I also did a qualitative research where I interviewed three working teachers where the 

following leading question was: What kind of assistance do children with ADHD need at 

school; do they get sufficient assistance to meet their educational needs and is it possible that 

the assistance could be influenced by the number of students in each school? 

 The teachers I interviewed all agreed on the theory that teachers need to have great 

knowledge and understanding of ADHD, however their concern was how well do they 

succeed in meeting those student‘s needs.    
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1. Inngangur 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 43) eiga allir nemendur rétt á að stunda nám 

við sitt hæfi. Áhersla er lögð á skóla án aðgreiningar og er þá borin virðing fyrir 

fjölbreytileika og mismunandi þörfum nemenda. Með þessum áherslum er verið að leggja 

miklar kröfur á kennara og skólasamfélagið í heild sinni. Í þessari ritgerð verður sjónum beint 

sérstaklega að nemendum með athyglisbrest með ofvirkni (e. attention deficit hyperactivity 

disorder), eða ADHD, og þeirri aðstoð sem talin er þörf á að veita þeim. Þeim nemendum sem 

fá ADHD greiningu hefur fjölgað töluvert en rannsóknir benda til þess að í hverjum bekk í 

íslenskum grunnskóla séu að jafnaði einn til tveir nemendur með ADHD. Einkenni ADHD 

geta verið mjög margvísleg en algengt er að nemendur sem glíma við röskunina eigi í 

erfiðleikum með hegðun, haldi illa athygli og taki óígrundaðar ákvarðanir. Þessi hegðun getur 

verið þeim og öðrum í kringum þá erfið og því er það auðséð að kennarar þurfa að hafa 

grunnþekkingu og skilning á ADHD og vera meðvitaðir um þá erfiðleika sem fylgt geta 

nemendum með röskunina. Þó er það ekki síður mikilvægt að annað starfsfólk skólanna þekki 

einnig til þessarar röskunar (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001, bls. 16 og 24).  

 Ástæðan fyrir vali mínu á þessu viðfangsefni er vegna vaxandi áhuga míns á því í 

náminu undanfarin tvö ár, og ekki síst með því að fylgjast með þessum nemendum í gegnum 

vettvangsnámið. Jafnframt hafði ég áhuga á því að kanna hvernig skólar tækjust á við 

nemendur með ADHD og hvernig þeir sinntu þörfum þeirra. Ég ákvað því að kafa aðeins 

dýpra með eigindlegri rannsókn þar sem ég tók viðtöl við þrjá sérkennara/kennara og hafði 

eftirfarandi spurningu, ásamt tveimur undirspurningum, að leiðarljósi í rannsókn minni: 

 

Hvers konar aðstoð þarf nemandi með ADHD að fá við nám? 

 Er öll aðstoð sem talin þörf er á við skólann veitt? 

 Getur nemendafjöldi skólans haft áhrif á hvort viðeigandi stuðningur er veittur eða 

ekki? 

 

Ritgerðin hefst á fræðilegum kafla þar sem farið er yfir orsök, einkenni, greiningu og meðferð 

ADHD. Einnig er fjallað um skólann og nemendur hans með ADHD; þekkingu kennara, 

kennslu nemenda og viðhorf gagnvart þeim sem glíma við röskunina. Ásamt því er farið 

lauslega í þær stefnur í skólakerfinu á Íslandi sem finna má í aðalnámsskrá grunnskóla. Að 
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lokum er gerð grein fyrir þeirri eigindlegu rannsókn sem gerð var sem og niðurstöðum hennar 

og að síðustu eru þær bornar saman við efni fræðilega kaflans.  

2. Athyglisbrestur með ofvirkni 

Í þessum kafla verður fjallað um það sem á íslensku kallast athyglisbrestur með ofvirkni en 

það er þýðing á enska heitinu attention deficit hyperactivity disorder, eða ADHD. Tekið 

verður fyrir hvað ADHD er, orsakir röskunarinnar og einkenni hennar.  

 

2.1. Hvað er ADHD? 

ADHD er algengasta frávikið af taugafræðilegum og geðrænum toga sem finna má hjá 

börnum. Það lýsir sér með einbeitingarerfiðleikum, ofvirkni og hvatvísi. ADHD er algengasti 

hegðunarvandinn hjá börnum og unglingum og getur oft valdið þeim sem glíma við þessa 

röskun, fjölskyldum þeirra og nánasta umhverfi óþægindum og truflunum í daglegu lífi. 

Eflaust eru margir sem gera sér ekki grein fyrir því að ADHD er ekki sjúkdómur heldur 

röskun sem börn jafnt sem fullorðnir glíma við. ADHD er ekki nýtt af nálinni, til eru 

skriflegar vísindalegar heimildir allt frá byrjun 20. aldar en þó hafa þessi einkenni gengið 

undir ýmsum nöfnum, svo sem MBD eða vægur heilaskaði eða væg truflun á heilastarfi (e. 

minimal brain damage or dysfunction); DAMP eða misþroski (e. deficit in attention, motor 

control and perception) og ofvirknisröskun (e. hyperkinetic disorder) og að lokum ADHD sem 

notað er nú (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 7 – 8).  

 ADHD hefur verið viðfangsefni margra rannsakenda og til er fjöldi rannsókna og 

útgefinna vísindalegra greina um allan heim. Þó getur reynst erfitt að skilja röskunina, 

sérstaklega þar sem börnum með ADHD gengur oft og tíðum mjög vel með ýmislegt sem þau 

taka sér fyrir hendur, svo sem íþróttir, myndlist og fleira. Hins vegar eiga þau í erfiðleikum 

með að einbeita sér að verkefnum sem þeim finnast leiðinleg, jafnvel þó að þau viti að 

viðfangsefnið sé mikilvægt og þau vilji ljúka því. Börnum með ADHD gengur mun betur 

þegar viðfangsefnið sem þau vinna að er áhugavert, frumlegt og veitir þeim mikla hvatningu 

(Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 8; Rief, 1998, bls. 6).     

 Talið hefur verið að 3 – 5% grunnskólanemenda séu með ADHD og að hlutföllin séu 

ein stúlka á móti hverjum þremur til fjórum drengjum. Hins vegar benda rannsóknir til þess að 

tölurnar séu hærri og að hlutföllin séu jafnvel ein stúlka á móti hverjum tveimur til þremur 

strákum. Það má því reikna með því að í hverjum bekk í íslenskum grunnskólum séu til 

jafnaðar að minnsta kosti einn til tveir nemendur með ADHD. Ástæðan fyrir því að stúlkur 
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greinast síðar en drengir er talin vera sú að þeir sýna meiri ofvirknishegðun, árásargirni, 

ögrun, mótþróa, eru andfélagslegir og trufla því meira. Annar hópur nemenda greinist 

hinsvegar með einkenni þar sem athyglisbrestur er ríkjandi en minna er af einkennum ofvirkni 

og hvatvísi. Talið er að mun fleiri stelpur tilheyri þeim hópi en álitið hefur verið hingað til. 

Það fer mun minna fyrir þeim nemendum þar sem erfiðleikar þeirra tengjast að mestu leyti 

athyglisbrestinum og þar af leiðandi eru sérfræðingar síður kallaðir til aðstoðar. Þó ber að hafa 

í huga að í þessum hópi er há tíðni sértækra námserfiðleika og því þurfa kennarar og aðrir 

tengdir aðilar að vera vel vakandi fyrir einkennum hjá þessum nemendum (Ragna Freyja 

Karlsdóttir, 2001, bls. 16).  

Það er einnig algengara að fullorðnir karlar séu með ADHD en konur en munurinn er 

þó ekki eins mikill eða tæplega tveir karlar á móti einni konu. Ástæðan fyrir þessu getur verið 

sú að ADHD greinist síðar hjá stúlkum þar sem einkenni þeirra eru síður truflandi í skóla og 

að þær leiti sér sjálfar hjálpar síðar á ævinni. Einnig benda rannsóknir til þess að í mörgum 

tilvikum (30 – 70%) haldi einkennin áfram að hafa veruleg áhrif fram á unglings- og 

fullorðinsár hjá þeim sem greinst hafa með ADHD í æsku en stundum í breyttri mynd 

(Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 8 og 10; Landlæknisembættið, bls. 7 – 8).   

 

2.2. Hvað getur orsakað ADHD? 

Foreldrar barna sem eiga við einhverskonar vandamál að etja, hvort sem það eru 

læknisfræðileg-, sálfræðileg- eða félagsleg vandamál, finna til sektarkenndar gagnvart barninu 

sínu. Fjölmargir foreldrar trúa því að þeir hafi gert eitthvað rangt og kenna sér um þá röskun 

sem barnið kljáist við. Ef barn greinist með ADHD þá er enginn sem á að taka á sig sökina 

þar sem það er engum að kenna (Rief, 1993, bls. 4). Rief (1998, bls. 6) segir að ADHD sé 

ekki ímynd og orsakist ekki af slæmu uppeldi, aga eða af skorti af umhyggju. Engin sönnun 

telst vera til fyrir því að börn sem alast upp við slæmar félagslegar aðstæður eða óöryggi í 

æsku séu líklegri til að greinast með ADHD ef engar líffræðilegar skýringar séu til staðar. 

Hins vegar geta félagslegar aðstæður haft áhrif á aðlögun barns með ADHD bæði heima við 

og í skólanum og þannig haft áhrif á framtíðarhorfur þess (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 

10).  

 Ekki er vitað fyrir vissu hvað veldur athyglisbresti með ofvirkni en þó er talið að 

uppruni hans sé rakinn til líffræðilegra þátta og að erfðir valdi þar miklu eða um 80% 

einkenna. „Gen stjórna vefjauppbyggingu heilans og þar með þroska heilabarkar og þróun 

boðefnakerfa heilans. Misfellur í þessari uppbyggingu geta birst sem truflun í jafnvægi 
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taugaboðefna, haft áhrif á stýrifærni og truflað hegðun og hugræna starfsemi.“ (Ingibjörg 

Karlsdóttir, 2013, bls. 10). Það kemur kannski ekki mörgum á óvart að erfðir spili þetta stórt 

hlutverk því það hefur sýnt sig að barn sem glímir við ADHD eigi iðulega foreldri, systkini, 

ömmu, afa eða aðra fjölskyldumeðlimi sem hafa átt við sömu röskun að stríða sem barn (Rief, 

1993, bls. 4).  

 Ýmsar rannsóknir benda til þess að áhættuþættir í umhverfinu geti auk þess haft áhrif 

og aukið hættu á ADHD, svo sem mataræði, áföll á meðgöngu og við fæðingu og blýmengun 

(Rief, 1993, bls. 4). Bent hefur verið á að mataræði (til dæmis litarefni, sykur og 

rotvarnarefni), mengun í umhverfinu og ýmiss konar ofnæmi geti átt þátt í ofvirkni og öðrum 

tengdum röskunum. Þessir þættir hafa ekki verið taldir tíðir áhrifavaldar ADHD en þó hefur 

ekki verið færð sönnun fyrir því með miklum rannsóknum. Hins vegar benda vísbendingar til 

þess að þeir gætu orsakað að einhverju leyti röskun í örfáum tilvikum (Kauffman og 

Landrum, 2009, bls. 260). Sú kenning að mataræði geti haft áhrif á röskun fólks er nokkuð 

umdeild en þó aðhyllast margir fræðimenn þessa kenningu (Rief, 1993, bls. 4). Barkley (1990, 

bls. 80) segir að langvarandi heilsufarsvandamál, svo sem ofnæmi og asmi séu einnig 

algengari hjá börnum með ofvirkni en þeim sem eru „venjuleg“, 39 – 44% á móti 8 – 25%. 

Áföll á meðgöngu og við fæðingu geta verið margskonar og er þá einna helst að nefna 

vímuefnanotkun móður á meðgöngu, svo sem reykingar og áfengis- og fíkniefnanotkun. 

Einnig getur lág fæðingarþyngd og lengd meðgöngu haft áhrif en fyrirburar eru í áhættuhópi 

varðandi ofvirknisröskun (Margrét Valdimarsdóttir, Agnes Huld Hrafnsdóttir, Páll 

Magnússon, Ólafur O. Guðmundsson, 2005, bls. 411).    

  

2.3. Einkenni ADHD 

Þeir sem greinst hafa með ADHD eru ekki allir með sömu einkenni. Einkennin geta verið allt 

frá því að vera smávægileg upp í að vera töluvert alvarleg. Röskunin getur lagst mismunandi á 

einstaklinga. Sumir eiga í erfiðleikum með að vera kyrrir, eru alltaf á fullu, sítalandi og eru 

eirðarlausir en aðrir draga sig í hlé, eru rólegir, dagdreymnir og geta setið tímunum saman við 

ákveðin viðfangsefni. Hjá sumum börnum eru jafnvel einkennin, þá einkum 

ofvirkniseinkenni, augljós strax á leikskólaaldri og eru það þá einna helst þeir einstaklingar 

sem eiga í erfiðleikum með að fylgja einföldum leiðbeiningum, eru fljótir að stökkva í burtu 

við minnsta mótlæti og atast í öðrum. Svo eru aðrir þar sem röskunin birtist frekar í lakari 

námsgetu en þeir fá jafnvel ekki greiningu fyrr en komið er í 3. eða 4. bekk. Ástæðan fyrir 

þessum fjölbreyttu einkennum er annars vegar sú að þessir einstaklingar eru allir einstakir 
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með sinn eigin persónuleika, hæfileika, mismunandi áhugamál og hins vegar sú að ADHD 

getur birst á svo ólíkan hátt (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 11; Sigrún Harðardóttir og Tinna 

Halldórsdóttir, 2008, bls. 20). Hafa ber í huga að öll einkenni ADHD eiga við alla þá sem hafa 

fengið greiningu og einkennin geta verið mis mikil. Þó má segja að eðlilegt sé að ung börn 

séu með sum þessara einkenna sem falla undir einkenni ADHD, til dæmis að geta ekki setið 

kyrr þar til röðin komi að þeim (Rief, 1993, bls. 3).  

 Helstu einkennum ADHD er hægt að skipta niður í þrjá flokka, það er athyglisbrest, 

ofvirkni og hvatvísi. Einkenni ADHD geta haft gríðarleg áhrif á daglegt líf og umhverfi 

einstaklingsins sem við röskunina glímir og geta þau snert marga þætti, svo sem starfshæfni, 

námshæfni, félagshæfni og skipulag (Björk Þórarinsdóttir og Elín H. Hinriksdóttir, 2010).  

Einkennin geta tekið töluverðum breytingum eftir því sem einstaklingurinn eldist og á það 

sérstaklega við um hvatvísi og ofvirkni. Birtast þá einkennin frekar í innri spennu, eirðarleysi 

og skapstyggð. Einkenni athyglisbrests vara hins vegar oft fram á fullorðinsár (Ingibjörg 

Karlsdóttir, 2013, bls. 11). 

    

2.3.1. Einkenni athyglisbrests  

Athyglisbrestur lýsir sér þannig að börn eiga erfitt með að halda athygli til lengri tíma, hvort 

sem það er við leik, verkefni eða í námi. Þeim gengur sérstaklega illa að halda athygli þegar 

verkið krefst mikillar einbeitingar eða þeim finnst það vera leiðinlegt og/eða seinlegt. 

Einbeitingin er lítil og erfiðleikar út frá því geta komið fram í hegðun þeirra og hefur alloft 

mjög truflandi áhrif á aðra nálægt þeim. Þau eiga í erfiðleikum með að hlusta þegar talað er 

beint til þeirra og fylgja ekki fyrirmælum til enda. Þeir sem eru með þessa röskun truflast 

auðveldlega af utanaðkomandi áreiti, svo sem hljóðum, snertingu og sjónrænu áreiti. Einnig 

geta þau auðveldlega truflast af áreiti eigin hugsana þegar dagdraumar taka völdin, hugurinn 

fer á reik og þau gleyma sér við að stara út í loftið. Erfiðleikar með að skipuleggja verkefni 

sín og athafnir eru algeng einkenni ásamt því að huga illa að smáatriðum sem getur leitt til 

fljótfærnislegra og óþarfa villna. Þau vilja helst forðast viðfangsefni sem krefjast mikillar og 

langvarandi einbeitingar, til dæmis skólaverkefni, þá oft á tíðum skrifleg, heimanám og lestur, 

sérstaklega ef textinn er þeim langur og erfiður. Við lestur gleyma þau alloft hvað þau voru að 

lesa og þurfa því að lesa textann yfir aftur. Gleymni getur verið tíð hjá einstaklingum með 

þessa röskun, gleyma námsefni sem þeir eru nýbúnir að læra, gleyma og týna hlutum og geta 

verið gleymnir við hversdagslegar athafnir dagslegs lífs (Dornbush og Pruitt, 1995/2002, bls. 

3 – 4; Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 11 – 12).  
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2.3.2. Einkenni ofvirkni 

Þeir sem glíma við þessu röskun eiga oft á tíðum erfitt með að vera kyrrir, eru sífellt á 

hreyfingu og mjög orkumiklir. Þeir eru oft friðlausir, sífellt á iði með bæði hendur og fætur, 

smella ótt og títt fingrum eða einhverjum hlut í borðið, stappa fótum og eru uppteknir af 

hlutum sem tengjast þeim verkefnum sem þeir vinna að hverju sinni. Þeir geta talað óhóflega 

mikið, farið á milli staða í skólastofunni eða við aðrar aðstæður þar sem ætlast er til þess að sé 

friður og þar af leiðandi truflað samnemendur sína eða aðra í kringum sig. Vanlíðan getur 

skapast þegar einstaklingum með ofvirknisröskun leiðist, þeir skipta títt um áhugamál og 

rjúka úr einu óloknu verkefni yfir í annað. Tilfinningarnar geta orðið mjög sterkar, þeir geta 

verið mjög fljótir að skipta skapi og orðið skapstyggir. Oft þola þeir illa mótlæti og vonbrigði 

og geta orðið mjög reiðir yfir einhverju sem öðrum finnst jafnvel ekki vera neitt stórmál 

(Dornbush og Pruitt, 1995/2002, bls. 3).  

 

2.3.3. Einkenni hvatvísi 

Einkenni hvatvísi lýsa sér á þann hátt að þeir sem glíma við þessa röskun eiga erfitt með 

stjórn vitsmunalegra og líkamlegra viðbragða. Að bíða eftir því að röðin komi að þeim þegar 

þeir reisa upp hönd sína eftir hjálp, í hópvinnu eða í leikjum virðist vera þeim mjög erfitt. Þeir 

eru líklegir til að grípa fram í og trufla samræður ásamt því að trufla og þröngva sér upp á 

aðra í leik og verkefnavinnu. Alloft eiga þeir erfitt með að hemja sig og svara spurningu áður 

en lokið er við að bera hana upp eða grípa fram í með svari jafnvel þó að spurningunni sé ekki 

beint til þeirra. Þessir einstaklingar gleyma jafnvel að hugsa um afleiðingar gjörða sinna, 

framkvæma án þess að hugsa um niðurstöðurnar og taka óígrundaðar ákvarðanir. Einni eiga 

þeir til að vera óttalausir og grípa til áhættusamra uppátækja. Það er líka þekkt að þeir eigi í 

erfiðleikum með að bíða eða fresta löngunum sínum og vilja uppfylla óskir sínar tafarlaust 

(Dornbush og Pruitt, 1995/2002, bls. 3; Rief, 1998, bls. 10). 

 Þegar kemur að því að vinna verkefni í skólanum þá eiga einstaklingar sem glíma við 

hvatvísi oft erfitt með að bíða eftir og fylgja munnlegum og skriflegum leiðbeiningum frá 

kennara eða lesa ekki leiðbeiningarnar sem fylgja verkefnum til enda. Þeir eiga það til að flýta 

sér um of að klára verkefni, þá sérstaklega þau sem þeir telja vera óspennandi, og gera því 

fjölda kæruleysislegra mistaka og taka sér samt sem áður ekki tíma til þess að leiðrétta þau. 

Þeir eiga erfitt með að hemja sig og tala við aðra nemendur þegar vinna á verkefni í hljóði og 

trufla því vinnuna. Auk þess eru þessir nemendur gjarnir á að hrifsa hluti af samnemendum 
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sínum sem getur leitt til leiðinlegra verka, slæms andrúmslofts og óánægju í bekknum án þess 

að þeir geri sér í raun grein fyrir því að upptökin hafi verið þeirra (Rief, 1998, bls. 10).   

 

2.4. Fylgiraskanir 

Ferlið sem á sér stað við greiningu á ADHD og það eitt að fá staðfesta greiningu getur verið 

erfitt. Það eru þó ýmsir kvillar sem geta flækt stöðuna og haft áhrif á ferlið. Ásamt helstu 

einkennum ADHD er vitað til þess að 50 – 70% grunnskólabarna sem glíma við þessa röskun 

greinast jafnframt með eina eða fleiri fylgiraskanir og getur það flækt greiningu og meðferð. 

Til þess að börn, jafnt sem fullorðnir, fái rétta greiningu og meðferð er nauðsynlegt að átta sig 

sem allra fyrst á þessari samsetningu og koma þannig í veg fyrir að vandinn vaxi og erfiðara 

verði að ráða úr honum. Nauðsynlegt er að foreldrar, kennarar og aðrir séu vakandi fyrir 

einkennum fylgiraskana eftir því sem börn með ADHD eldast, þá sérstaklega þegar þau 

komast á unglingsár. Á þeim aldri eykst hættan á því að einstaklingur með ADHD þrói með 

sér hegðunarerfiðleika og hátt hlutfall unglingsstúlkna sem glíma við þessa röskun berst 

einnig við kvíða og þunglyndi. Samkvæmt rannsóknum eru helstu fylgiraskanir ADHD sem 

hér segir og eru þær settar upp á þann hátt að algengasta röskunin er nefnd fyrst og svo koll af 

kolli (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 13 – 15):  

 Sértækir námserfiðleikar 

 Mótþróaþrjóskuröskun 

 Sértæk þroskaröskun á hreyfisamhæfingu 

 Svefntruflanir 

 Kvíðaraskanir 

 Þunglyndi 

 Áráttu-þráhyggjuröskun 

 Hegðunarröskun 

 Tourette heilkenni 

Í rannsókn sem þeir Gísli Baldursson, Páll Magnússon og Ólafur O. Guðmundsson (2000, bls. 

340) gerðu á greiningar- og meðferðarúrræðum 102 barna og unglinga voru niðurstöðurnar 

þær að námserfiðleikar komu fram hjá stórum hluta barnanna. Hegðunarraskanir og 

mótstöðuþrjóskuröskun var einnig algeng en alvarleg hegðunarröskun var þó sjaldgæfari. 

Ástæðan fyrir því getur meðal annars verið sú að meðalaldur hópsins sem rannsakaður var var 
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8,1 ár en rannsóknir benda til þess að meðalbyrjunaraldur einkenna hegðunarröskunar sé um 9 

ára aldur.      

Ingibjörg Karlsdóttir (2013, bls. 16) setur upp mjög auðskiljanlega mynd af ADHD 

einkennum og fylgiröskunum í bók sinni þar sem athyglisbrestur, ofvirkni og hvatvísi eru á 

toppi ísjakans og eru mest áberandi. Önnur einkenni, fylgiraskanir, eru falin og fljóta undir 

yfirborðinu en geta jafnframt haft gríðarleg áhrif á heildarmynd ADHD.  

 

2.5. Önnur hegðun 

Önnur hegðun einstaklings sem greinst hefur með ADHD getur verið sú að hann eigi í 

erfiðleikum með að skapa tengsl við jafnaldra sína og sé óþroskaður félagslega. Stundum eiga 

einstaklingar með ADHD meira sameiginlegt með þeim sem yngri eru. Þeir eiga erfitt með að 

höndla breytingar og taka illa í það að bregða út af vananum. Hegðunarreglur geta verið þeim 

erfiðar ásamt því að erfitt getur verið að halda aga. Sjálfstraust þeirra getur verið lítið og þeir 

eru sjaldan fyllilega ánægðir með hlutina. Þráðurinn getur verið stuttur, þeir geta notað 

dónalegt og hatursfullt orðbragð af ásettu ráði og orðið árásargjarnir. Erfitt getur verið fyrir þá 

að vinna við verkefni sem eru langvarandi og það að setja sér markmið til lengri tíma getur 

verið þeim ófært (Rief, 1998, bls. 10).  

Ýmsir aðrir þættir sem tengjast ADHD geta verið mjög truflandi fyrir þá sem glíma 

við röskunina og má þar nefna líkamlega og andlega þreytu. Ástæðan er sú að vegna 

einbeitingar- og athygliserfiðleika þurfa einstaklingar með ADHD að eyða mikilli orku 

einungis við það að halda athygli. Það eru þó ýmsir þættir sem geta hjálpað til við að vinna á 

þessum þáttum og felast þeir í heilbrigðum lífsstíl, hreyfa sig og passa upp á að fá nægan 

svefn. Einnig geta þeir fundið til leiða og lítils áhuga á því sem verið er að læra en hægt er að 

skapa aðeins meira jafnvægi á milli þeirra verka sem þeim finnst áhugaverð og svo þeirra sem 

eru síður áhugaverð með því að skipuleggja verkin vel. Ákveða hvað skal klára fyrir vissan 

tíma og verðlauna sig með einhverju sem þeim finnst skemmtilegt að gera (Sigrún 

Harðardóttir og Tinna Halldórsdóttir, 2008, bls. 35). 

 

2.6. Jákvæðir eiginleikar 

Allir, hvort sem verið er að tala um einstakling með eða án ADHD, hafa sínar sterku og veiku 

hliðar en oft er einblínt um of á neikvæðu hliðar þeirra sem glíma við ADHD. Þetta er ekki 

auðvelt fyrir þessa einstaklinga en þeir eru nær undantekningarlaust meðvitaðir um vanda 

sinn. Líklegt er að börn séu viðkvæmari fyrir þessu og er vert að hafa til umhugsunar að þau 
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sjá sig gjarnan með augum annarra og dæma sig sjálf eftir því. Þegar börn fá sífellt að heyra 

slæma umsögn um sig þá fara þau að sjá sig sem ómögulega og einskis virði einstaklinga 

(Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001, bls. 16 – 17; Sigrún Harðardóttir og Tinna Halldórsdóttir, 

2008, bls. 82).   

 Þeir sem þekkja ekki vel til einstaklinga með ADHD gera sér ekki nægilega vel grein 

fyrir því að þeir sýni oft töluvert sterkari tilfinningar en aðrir. Þegar þeir verða reiðir þá verða 

þeir mjög reiðir, þegar þeir eru jákvæðir fyrir einhverju þá eru þeir mjög jákvæðir og þegar 

þeir eru daprir þá eru þeir mjög daprir. Sjálfstjórn þeirra er lítil og viðbrögðin sterkari en hjá 

öðrum. Þeir hugsa ekki út í það að taka tillit til tilfinninga og/eða líðanar annarra eða 

aðstæðna og því geta þeir sem þekkja ekki vel aðstæður einstaklings með ADHD verið fljótir 

að dæma (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001, bls. 17). 

 Þegar komið er á fullorðinsár hafa einstaklingar með ADHD lært aðeins betur inn á 

tilfinningar sínar og eiga auðveldara með að stjórna þeim, þó má gera ráð fyrir því að þær 

verði alltaf sterkari en hjá öðrum. Börn með ADHD eiga þó erfiðara með að stjórna 

viðbrögðum sínum og eiga því til að sýna oft neikvætt háttarlag í erfiðleikum sínum en þrátt 

fyrir það geta þau verið afar aðlaðandi og áhugaverðir einstaklingar. Þau hafa eitthvað sérstakt 

og jákvætt við sig eins og allir aðrir og það sem vekur yfirleitt mestu athyglina er þessi 

gríðarlega orka sem í þeim býr. Nauðsynlegt er að vekja meiri athygli á þessum jákvæðu og 

sterku eiginleikum barna með ADHD, nýta þá og beina kröftunum á þann veg að betri árangur 

náist í námi, hegðun og samskiptum við aðra. Það getur reynst krefjandi verkefni fyrir þá aðila 

sem koma að uppeldi barns með ADHD, svo sem foreldra, kennara og annarra umsjónaraðila, 

að hjálpa þeim að hafa stjórn á orkunni og veita henni í jákvæðan farveg en þetta er þó 

verðugt verkefni og skilar sér margfalt til baka þegar vel tekst til (Ragna Freyja Karlsdóttir, 

2001, bls. 18 – 19).  

 Þessir jákvæðu eiginleikar eru jafn fjölbreyttir eins og þeir eru margir. Í þeim 

aðstæðum þar sem börn með ADHD fá að njóta sín eru þau yfirleitt skemmtileg, spaugsöm, 

ófeimin og opin. Þau geta einnig verið mjög hreinskilin, einlæg, sjálfstæð og hjálpsöm. Oft á 

tíðum hugsa þau um margt og velta fyrir sér mörgu sem jafnaldrar þeirra gefa ekki mikinn 

gaum. þau hafa ákveðnar hugmyndir um lífið og tilveruna sem þau geta auðveldlega rökstutt. 

Þau eru tilfinningarík, eru með hlýtt hjartalag og eru næm fyrir þörfum annarra. Það getur 

verið gaman að vera í kringum þau og þeirra glaðlynda persónuleika og hlusta á það sem þau 

hafa að segja. Börn með ADHD geta verið mjög hugmyndarík og fróðleiksfús. Líkt og önnur 

börn þá eru þau hæfileikarík á mörgum sviðum, svo sem sérstökum námsgreinum, íþróttum, 

verkmennt og listum (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001, bls. 18; Rief, 1998, bls. 21).  
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 Einstaklingar sem glíma við ADHD geta líkt og allir aðrir náð góðum árangri og langt 

í lífinu á ýmsum sviðum. Vitað er um þó nokkuð marga þekkta einstaklinga, innlenda sem 

erlenda, sem hafa opinberlega greint frá röskun sinni (Sigrún Harðardóttir og Tinna 

Halldórsdóttir, 2008, bls. 82 – 83). Dæmi um það eru: 

 Jón Gnarr (núverandi borgarstjóri) 

 Björgvin Páll Gústavsson (landsliðsmaður í handbolta) 

 Michael Phelps (margfaldur heimsmets- og gullverðlaunahafi í sundi á 

Ólympíuleikunum) 

 Dorrit Moussaieff (forsetafrú) 

 Tom Cruise (leikari) 

 Bill Gates (viðskiptamaður og stofnandi Microsoft) 

2.7. Greining 

ADHD greining getur verið margslungin. Til þess að fá greiningu er hvorki nóg að taka 

eitthvert eitt próf eða safna saman upplýsingum sem geta staðfest eða hafnað því að 

viðkomandi einstaklingur sé með ADHD. Ef grunur vaknar um að barn sé með alvarleg frávik 

í þroska þá er gott að foreldri leiti til fagaðila sem þekkja best til barnsins og fái ráðleggingar 

um nauðsynlegar athuganir. Einnig getur verið skynsamlegt fyrir foreldra að kanna og spyrjast 

fyrir um hvert best sé að leita, til dæmis tala við foreldra sem eiga börn með ADHD, 

skólahjúkrunarfræðing, ráðgjafa, sálfræðing eða jafnvel fá upplýsingar frá stuðningshópum 

(Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins; Rief, 1998, bls. 22 – 25).  

Yfirleitt eru það geðlæknar sem sjá um að greina ADHD ásamt sálfræðingum sem sjá 

um greiningarferlið. Eins og hefur verið tekið fram þá er ADHD ekki sjúkdómur en þar sem 

upptökin eru í heilanum þá er röskunin viðfangsefni geðlæknisfræðinnar. Læknar vinna við og 

sjá um að flokka og bera kennsl á þau atriði sem einstaklingar í greiningu kvarta yfir. Þeir 

máta einkennin eftir sjúkdómsflokkum og þar af leiðandi er nánast eingöngu skoðuð neikvæð 

einkenni ADHD í greiningarferlinu. Það er ekki til nein lækning við ADHD en með því að 

greina röskunina er hægt að draga úr neikvæðu einkennunum og vinna með og styrkja þau 

sem jákvæð eru (Sigrún Harðardóttir og Tinna Halldórsdóttir, 2008, bls. 18). 

Greining á ADHD er mjög nákvæm og ítarleg og er að mestu byggð á flokkunarkerfi 

DSM-IV. Þessi skammstöfun stendur fyrir fjórðu útgáfu af Diagnostic and Statistical Manual 

og er notkun þess mjög útbreidd og það talið mjög áreiðanlegt. Til viðmiðunar hafa verið sett 

fram átján einkenni til flokkunar í kerfinu; níu atriði sem einkenna athyglisbrest, þrjú sem 



 

13 
 

einkenna hvatvísi og sex sem einkenna hegðun af ofvirkni. Til þess að eiga rétt á greiningu 

þurfa að minnsta kosti sex af einkennunum að hafa verið viðvarandi í hálft ár fyrir greiningu 

og einnig þurfa þau að hafa komið fram fyrir sjö ára aldur. Ásamt því þurfa þessi einkenni að 

hafa verið meira truflandi en hjá öðrum börnum á sama aldri, bæði í skóla og heima hjá þeim 

(Sigrún Harðardóttir og Tinna Halldórsdóttir, 2008, bls. 104).  

3. Meðferð 

Rief (1998, bls. 28) skrifar um það í bókinni sinni að þegar barn hefur fengið greiningu við 

ADHD séu til margar leiðir til að aðstoða það og fjölskyldu þess. Sú nálgun sem skilar góðum 

árangri er fjölbreytt samsetning nokkurra mismunandi aðferða, svo sem: 

 Sálfræðileg meðferð 

 Lyfjameðferð  

 Atferlismeðferð  

 Félags- og tómstundastarf 

Góð samvinna fagaðila getur haft góð áhrif á árangur og gert meðferð við ADHD skilvirkari. 

Þó verður að hafa í huga að ekki er nóg að barnið fái meðferð heldur þarf einnig að styrkja 

umhverfi þess til að ná góðri stjórn á röskun þess og felst það meðal annars í því að fræða 

fjölskyldu barnsins, kennara og annað starfsfólk skólans um ADHD og árangursríkar 

uppeldis- og kennsluaðferðir (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 19). Það skiptir öllu að 

foreldrar kynni sér hinar margvíslegu birtingarmyndir röskunarinnar og skilji þær og oft þurfa 

þeir að fá aðstoð við að gera raunhæfar kröfur til barnsins og læra inn á og ráða við hegðun 

þess. Mikilvægt er að þeir séu vel fróðir því foreldrar eru helsti stuðningur barnsins gagnvart 

læknum, kennurum og öðru starfsfólki skólans, fjölskyldumeðlimum og ekki síst félögum 

þess (Dornbush og Pruitt, 1995/2002, bls. 24).  

 ADHD er ekki tímabundið ástand heldur er þetta röskun líkt og hver önnur 

langtímaröskun sem þarfnast viðvarandi meðferðar. Sá sem glímir við ADHD mun ekki losna 

við röskunina en með skilvirkri meðferð er hægt að halda einkennunum í skefjum en 

rannsóknir benda til þess að sálfræðileg- og lyfjameðferð sýni aðeins framfarir á meðan á 

meðferð stendur (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 19).  

 Lyfjameðferð getur haft gríðarleg áhrif á líf einstaklings með ADHD og þá sérstaklega 

í skólanum. Rétt lyfjanotkun getur gert barnið hæft til að læra og hjálpað því við ýmsar 

félagslegar aðstæður, svo sem heima við, í skólanum og við ýmsar aðrar aðstæður. Lyfin geta 
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hins vegar ekki bætt úr truflandi áhrifum röskunarinnar á lærdóm barnsins, sálarlíf þess eða 

félagslíf. Eins ber að geta að lyfjameðferð gerir mest gagn þegar hún er notuð með öðrum 

aðferðum en ekki ein og sér (Dornbush og Pruitt, 1995/2002, bls. 24). 

 Ekki er auðvelt fyrir foreldra að taka ákvörðun um hvort skuli notast við lyfjameðferð 

eða ekki og finna þeir oft til sektarkenndar og eru smeykir við að láta barnið sitt á örvandi lyf 

(Rief, 1993, bls. 155). Ástæðan fyrir þessum ótta getur verið viðhorf sumra foreldra gagnvart 

notkun örvandi lyfja og að þau geti aukið líkurnar á vímuefnafíkn. Rannsóknir hafa samt sem 

áður bent til þess að þrátt fyrir að ofvirknisröskun geti aukið líkurnar á vímuefnafíkn þá eru 

ekki bein tengsl á milli þess og notkun örvandi lyfja (Gísli Baldursson o.fl., 2000, bls. 340). 

Einnig hefur sú umræða um lyf við ADHD sem kemur upp öðru hvoru oft verið á villigötum. 

Því miður eru margir sem gera sér ekki fyllilega grein fyrir og hafa ekki skilning á því að 

ADHD er raunveruleg röskun. Því ætti það ekki að vera neitt öðruvísi að taka lyf við ADHD 

en að taka til dæmis insúlín vegna sykursýki (Sigrún Harðardóttir og Tinna Halldórsdóttir, 

2008, bls. 96)   

 Þó að rannsóknir hafi sýnt jákvæðan árangur með notkun lyfjanna þá er ýmislegt sem 

þarf að hafa í huga ef foreldrar ákveða í samráði við fagaðila að velja lyfjameðferð fyrir 

barnið. Jafnvel þó að rannsóknir sýni á árangursríkan hátt þau áhrif sem lyfin hafa á hegðun 

og einbeitingu hafa niðurstöður rannsókna á árangri í námi ekki verið eins áhrifamiklar. Því er 

nauðsynlegt að kennarar geri sér grein fyrir því að lyfjameðferðin hafi ekki þau áhrif að 

námserfiðleikar barnanna hverfi. Einnig er nauðsynlegt að barnið fá réttan lyfjaskammt 

þannig að hann geri gagn en sé ekki of mikill. Foreldrar, kennarar og læknar ættu að fylgjast 

vel með þessu þar sem viðeigandi skammtur getur verið breytilegur. Ásamt því mega 

foreldrar og kennarar ekki líta á lyfjameðferðina sem einhverja töfraformúlu því þeir þurfa 

líka að taka ábyrgð á því að vinna frekar með barninu (Hallahan, Kaufmann og Pullen, 2012, 

bls. 191).   

 Foreldrar barna með ADHD vilja gera allt það sem er barninu þeirra fyrir bestu en þeir 

mega þó ekki gleyma sjálfum sér. Foreldrar barna sem glíma við ýmiss konar raskanir, þar á 

meðal ADHD, verða fyrir meiri streitu en venjulegt er. Því getur verið mjög jákvætt fyrir alla 

fjölskylduna að sækjast eftir fjölskyldumeðferð. Í slíkum meðferðum geta foreldrar og aðrir 

meðlimir fjölskyldunnar lært að skapa jákvæðara andrúmsloft og mynda skilvirkari tengsl við 

barnið (Dornbush og Pruitt, 1995/2002, bls. 25).  
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3.1. Óhefðbundnar aðferðir 

Það eru ýmis atriði sem talin eru geta haft góð áhrif, gagnast vel og bætt líðan þeirra sem 

glíma við ADHD. Eflaust eru þetta atriði sem eru mjög augljós en þó ber að rifja þau upp 

reglulega því þau virðast stundum gleymast í amstri dagsins. Má þar meðal annars nefna:  

 Hollt líferni og heilbrigðan lífsstíl  

 Mataræði 

 Hreyfingu og aukna útiveru 

 Svefn 

 Tómstundir 

Fyrstu þrjú atriðin geta haft gríðarlega góð áhrif á andlega líðan einstaklings, hvort sem hann 

er með ADHD eða ekki. Þeir sem eru með ADHD geta fundið sér hreyfingu sem þeim þykir 

skemmtileg. Talið er að hreyfing sem felur í sér mikla áreynslu og reynir á samhæfingu geti 

hjálpað til við að stilla boðefnajafnvægið í heilanum (Sigrún Harðardóttir og Tinna 

Halldórsdóttir, 2008, bls. 96 – 99).  

 Erfitt getur verið fyrir þá sem glíma við ADHD að ná góðum svefni og algengt er að 

þeir eigi erfitt með svefn. Góður svefn getur þó skipt verulegu máli og er nauðsynlegur fyrir 

alla. Fyrir einstaklinga með ADHD getur verið gott að hafa reglu á svefnvenjum, fara að sofa 

á svipuðum tíma á hverju kvöld og vakna á svipuðum tíma á morgnana. Þó að svefninn sé 

mikilvægur þá skiptir miklu máli að allir gefi sér tíma fyrir einhver áhugamál. Margir 

einstaklingar með ADHD eiga auðvelt með að láta tímann líða án þess að gera nokkuð en til 

lengri tíma litið getur slíkt ástand valdið þunglyndi og vanvirkni. Ástæðan fyrir því er sú að 

heilinn fær ekki næga örvun. Því er mikilvægt að finna sér eitthvert áhugamál, hvort sem það 

tengist hreyfingu, tónlist, myndlist eða öðru (Sigrún Harðardóttir og Tinna Halldórsdóttir, 

2008, bls: 98-99). 

4. Skólinn og nemendur með ADHD 

„Grunnskólinn hefur uppeldishlutverk samkvæmt lögum og samkvæmt hefð það hlutverk að 

flytja menningararfinn á milli kynslóða, í samvinnu við heimilin. Hann á að miðla þeim 

gildum sem samkomulag er um í samfélaginu og vinna jafnframt sjálfur samkvæmt þeim“ 

(Gretar L. Marinósson, 2003). Það má því segja að kennarar og annað starfsfólk skólans beri 

mikla ábyrgð. Skólinn leggur mikla áherslu á að halda uppi vissum aga hjá nemendum og eins 
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fjölbreyttur og nemendahópur getur verið þá getur það verið ærið verkefni (Gretar L. 

Marinósson, 2003). 

 Gott flæði upplýsinga á milli starfsfólk skólans er mjög mikilvægt til þess að hægt sé 

að koma til móts við þarfir nemenda. Það er þó ekki aðeins samstarfið innan veggja skólans 

sem er mikilvægt heldur er ekki síður nauðsynlegt að gott samstarf sé á milli heimilis og 

skólans. Jónína Sæmundsdóttir (2003, bls. 120 og 132) segir frá því í rannsókn sinni að þar 

sem mikill hluti vandamála ofvirkra barna, og þá um leið foreldra þeirra, snúi að skólagöngu 

þeirra fari ekki hjá því að samstarf þessara aðila skipti miklu máli. Þó voru niðurstöður 

rannsóknarinnar heldur sláandi þar sem um þriðjungur foreldra sem tók þátt í rannsókninni 

taldi að auka þyrfti og/eða bæta samskipti við skólann. Eins voru um 40% foreldra sem töldu 

skólann ekki bregðast rétt við ofvirkum börnum. Mikilvægt er að allt starfsfólk skólans kynni 

sér ADHD svo auðveldara sé að koma til móts við þá nemendur sem glíma við þessa röskun. 

Skólinn þarf að vera tilbúinn til þess að taka við ólíkum nemendum og áhugasviðum þeirra, 

bæði innan bekkjar og skólasamfélagsins (Ferguson o.fl., 2001/2012, bls. 57). 

  

4.1. Aðalnámskrá grunnskóla 

Í aðalnámskrá grunnskóla segir að allir nemendur eigi rétt á að stunda nám við sitt hæfi. Allir 

nemendur eiga rétt á jöfnum tækifærum óháð aðstæðum hvers og eins. Það á því ekki að 

skipta máli hvort hann sé íslenskur eða af erlendum uppruna, hvort hann er strákur eða stelpa, 

hver kynhneigð hans er, hvar hann er búsettur eða hvaða stétt hann tilheyrir, hver trúarbrögð 

hans eru, hvernig heilsufari hans er háttað eða hvort hann eigi við fötlun að stríða. Aðstæður 

nemenda eiga ekki að hafa áhrif á það hvernig kennslu þeir fá (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 43).   

 Nemendur stundar skyldunám frá 6 – 16 ára aldurs í almennum grunnskólum án 

aðgreiningar.  

 

Með skóla án aðgreiningar er átt við grunnskóla í heimabyggð eða 

nærumhverfi nemanda þar sem komið er til móts við náms- og félagslegar 

þarfir hvers og eins með manngildi, lýðræði og félagslegt réttlæti að 

leiðarljósi. Í skóla án aðgreiningar er gengið út frá því að allir fái jöfn eða 

jafngild tækifæri til náms og að námið sé á forsendum hvers einstaklings. Í 

skóla án aðgreiningar ríkir ákveðið viðhorf sem einkennist af virðingu fyrir 

rétti allra nemenda til virkrar þátttöku í námssamfélagi heimaskóla óháð 
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atgervi þeirra og stöðu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 

43). 

 

Nemendahópur í einum skóla getur verið mjög fjölbreyttur og þarfir hvers og eins 

mismunandi eftir því. Sveitarfélög skulu sjá til þess að þau börn sem eiga lögheimili í 

sveitarfélaginu og stunda skyldunám, eða eru í vist hjá fósturforeldrum með lögheimili í 

sveitarfélaginu, fái þann stuðning sem talin er þörf á í samræmi við sérþarfir þeirra eins og 

þær eru metnar. Nemendur eiga að finna til öryggis í skólaumhverfi sínu og þroska og nýta þá 

hæfileika sem þeir eru gæddir (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 43 – 44). 

Einnig segir í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) að nemendur sem glíma við sértæka 

námsörðugleika, tilfinningalega- eða félagslega örðugleika og/eða fötlun eigi rétt á stuðningi í 

samræmi við metnar sérþarfir sem þeir glíma við.  

 

4.2. Viðhorf til nemenda með ADHD 

Ég hafði samband við eldri systur mína en sonur hennar, sem er 9 ára, greindist með ADHD 

áður en hann byrjaði í grunnskóla. Hún sagði að sem barn hefði hann ávallt verið mjög 

orkumikill og átti erfitt með að vera kyrr, gat talað mjög mikið og orðið mjög reiður yfir 

einhverju sem „venjulegt“ fólk telur ekki mikilvægt. Hann var þó einnig mjög ljúfur og 

skemmtilegur, mikill karakter og hafði, og hefur enn, mjög mikinn áhuga á íþróttum. Hann 

hefur róast töluvert og eru þessi jákvæðu einkenni mun meira áberandi en þau neikvæðu. Hjá 

honum er notast við lyfjameðferð vegna röskunarinnar og einnig fær hann alltaf stuðning í 

skólanum. Ég spurði hana hvort hún hefði fundið fyrir neikvæðu viðmóti gagnvart frænda 

mínum. Hún svaraði bæði játandi og neitandi og sagði að þeir sem þekktu til hans og 

umgengust hann reglulega hefðu mjög mikið umburðarlyndi gagnvart honum, til dæmis 

félagar hans, kennarar, fjölskylda og þjálfarar. Félagar hans áttu það þó til þegar hann var 

örlítið yngri (1. og 2. bekk) að skella sökinni á hann ef einhver vandamál komu upp í 

skólanum en það hefur ekki gerst í vetur að sögn hennar. Hinsvegar segist hún finna fyrir 

minna umburðarlyndi frá fólki sem þekkir ekki mikið til hans, sérstaklega ef það þekkir ekki 

til röskunarinnar. Það segir ekki neitt en sýnir þó sterk dómhörð svipbrigði eða lítur hann 

hornauga. Einnig hefur hún heyrt frá þessum sömu einstaklingum að nánast allir krakkar séu 

greindir nú til dags en í raun sé þetta bara óþekkt og agaleysi. Hún tók það þó fram að 

fyndifyrir því að viðhorf gagnvart einstaklingum með ADHD almennt hefði breyst gríðarlega 

undanfarin ár og aðeins til hins betra (Sigríður Hrönn Pálsdóttir, 30. mars 2013). 
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Ingibjörg Karlsdóttir (2013, bls. 6) segir að jákvætt viðhorf og skilningur samfélagsins 

í heild sinni sé nauðsynleg undirstaða í uppeldi og námi barna sem glíma við ADHD. Sumir 

nemendur með ADHD geta átt erfitt með að átta sig á félagslegum aðstæðum, þeir geta til 

dæmis verið hávaðasamir, tillitslausir, særandi í tali og stundum árásargjarnir. Hvatvísi og 

athyglisbrestur þessara nemenda getur bitnað á félagslegri hegðun þeirra og er þeim því miður 

ósjaldan hafnað af jafnöldrum sínum. Til þess að koma í veg fyrir leiðindi getur verið jákvætt 

að fræða samnemendur þess sem er með ADHD um röskunina. Með því að halda 

fræðslufundi með bæði kennurum og nemendum er hægt að draga verulega úr streitu og 

stuðla að jákvæðara andrúmslofti (Dornbush og Pruitt, 1995/2002, bls. 26; Ingibjörg 

Karlsdóttir, 2013, bls. 40; Jónína Sæmundsdóttir, 2003, bls. 120). Með því að fræða 

samnemendur og félaga skilja þeir betur þá röskun sem einstaklingurinn glímir við, þeir verða 

því mun umburðarlyndari og skilningsríkari í garð hans. Þó er það ekki einungis 

samnemendur og unga einstaklinga sem getur skort umburðarlyndi gagnvart röskuninni 

heldur einnig fullorðið fólk, þá einna helst þá sem þekkja ekki til ADHD. Viðhorf til 

einstaklinga með ADHD hefur áhrif á hegðun og aðlögun þeirra, bæði náms- og félagslega, 

því er mikilvægt fyrir þá sem umgangast þessa einstaklinga að vera umburðarlyndir í garð 

þeirra því neikvætt umtal getur haft slæm áhrif á sjálfsmynd þeirra (Ingibjörg Karlsdóttir, 

2013, bls. 6). 

 

4.3. Þekking kennara á ADHD 

Rannsóknir hafa sýnt að nemandi með ADHD vekur í sumum tilfellum kvíða hjá kennara og 

getur það haft neikvæð áhrif á kennsluna. Kvíðinn getur meðal annars gert kennarann 

spenntari, óþolinmóðari, kröfuharðari, óskipulagðari og óöruggari. Því skiptir þekking 

kennara á ADHD mjög miklu máli. Mikilvægt er að þeir geri sér grein fyrir því að vandamál 

barna með ADHD stafa að hluta til af líffræðilegum ástæðum og hegðun þeirra gagnvart þeim 

og öðrum er ekki með ráðnum huga (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001, bls. 25; Rief, 1993, bls. 

5). Í þessu sambandi má vitna í höfund á borð við Rief (1993, bls. 5) sem álítur að allir 

grunnskólar, og að einhverju leyti framhaldsskólar, ættu að bjóða upp á námskeið til þess að 

fræða starfsfólk um ADHD og áhrif röskunarinnar á nám nemenda, hvert hlutverk skólans er 

og hvernig bregðast skuli best við aðstæðum.  

 Í rannsókn sem Jónína Sæmundsdóttir (2009) gerði voru niðurstöðurnar á þann hátt að 

yfirgnæfandi meirihluti kennara, eða 92%, taldi þekkingu á ADHD mikilvæga og þeim 

aðferðum sem koma að gagni í kennslu barna með ADHD. Bróðurpartur kennara, 75%, taldi 
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sig hafa góða þekkingu á ADHD en einungis rúm 7% kennara töldu sig hafa mjög góða 

þekkingu. Þegar kennararnir voru spurðir hvar þeir hefðu helst fengið fræðslu um ADHD þá 

sögðu 85% þeirra hafa öðlast þekkingu með því að kenna barni með ADHD. 76% sögðust 

hafa aflað sér þekkingar úr bókum og 67% með því að sækja fyrirlestra. Það sem kom einna 

helst á óvart var að aðeins helmingur þeirra sagðist búa yfir þekkingu á ADHD úr kennara- 

eða kennsluréttindanámi og aðeins 6% þeirra sögðust hafa fengið nægilega kennslu um 

röskunina í náminu. 

 Það getur verið krefjandi verkefni fyrir bæði kennara, annað starfsfólk skólans og 

foreldra að hjálpa barni með ADHD að nýta orkuna í eitthvað jákvætt til þess að efla 

sjálfstraust þess og sjálfsmat. Eins og hefur komið fram þá getur verið afar heppilegt fyrir 

þessi börn að stunda reglulega íþróttir en þannig losna þau við auka orku, það dregur úr 

óróleika hugans. Einnig hentar það mörgum börnum með ADHD að fá andlega og skapandi 

útrás í list- og verkgreinum. Þessi börn geta verið mjög skapandi og búið yfir fjölda 

hugmynda sem væri hægt að nýta á jákvæðan hátt í til dæmis verkmennt. Verk- og listgreinar 

geta einnig gefið nemendum með ADHD tækifæri á jákvæðri útrás. Verkefnin sem nemendur 

fá í þessum áföngum eru oft á tíðum mjög áhugaverð og jafnvel fljótgerð og því sjá þessir 

nemendur reglulega jákvæðan árangur á því sem þau eru að gera (Ragna Freyja Karlsdóttir, 

2001, bls. 18 – 19). Það er því nauðsynlegt að allt starfsfólk skólans sé reglulega minnt á 

hversu mikilvægt það sé að hafa góða þekkingu á ADHD til þess að geta sinnt þessum 

nemendum eins og þörf er á. 

 

4.4. Kennsla nemenda með ADHD  

Nemendur með ADHD sækja venjulegar kennslustundir eins og allir aðrir nemendur. Oft 

þurfa þeir þó á auknum stuðningi að halda frá til dæmis sérkennara, þroskaþjálfa, iðjuþjálfa, 

stuðningsfulltrúa, námsráðgjafa eða öðrum (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001, bls. 24).  

Til þess að auðvelda nemendum með ADHD lífið í skólanum þá er ýmislegt sem hægt 

er að vinna að, þar á meðal umhverfi skólastofunnar, bekkjarreglur, uppsetning verkefna og 

leiðbeiningar sem fylgja þeim. Barkley (1990, bls. 529) nefnir í bók sinni þá aðferð að færa 

nemenda, sem glímir við ADHD, nær kennaranum. Þannig getur kennarinn fylgst betur með 

nemandanum og hegðun hans, hann á auðveldara með að ná augnsambandi við hann, getur 

gefið honum frekari aðstoð sem talin er nauðsynleg og það auðveldar einnig nemandanum 

sjálfum að spyrja spurninga. Einnig gæti það verið nemandanum til góðs að vera einn á borði 

þar sem erfiðara er að halda athyglinni við verkefnin þegar aðrir nemendur eru mjög nálægt. 
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Með því að breyta sætaskipan í kennslustofunni með þetta í huga er hugsanlega hægt að hafa 

áhrif á hegðun nemenda í bekknum. Best er þó fyrir nemendur með ADHD að hafa fasta reglu 

á því hvar þeir sitja þar sem þeir þola illa breytingar. Sumum nemendum getur hugsanlega 

hentað betur að sitja aftast í stofunni þar sem þeir hafa yfirsýn yfir bekkinn. Þetta getur verið 

misjafnt eftir nemendum en þó þarf að vega og meta fyrir hvern og einn nemenda hvar er 

heppilegast að hann að sitji og þar líði honum vel (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001, bls. 41).  

Það er þó ekki nóg að breyta sætaskipan því umhverfi kennslustofunnar getur skipt 

sköpum fyrir nemendur með ADHD. Margir þeirra eiga erfitt með að fara eftir munnlegum 

fyrirmælum. Það getur því verið mjög gott að hafa stundatöflur, dags- og tímaáætlun sýnilegar 

á veggjum ásamt leiðbeiningum sem snúa að hegðun, umgengni, skólareglum og fleiru 

skrifaðar á spjöld eða myndrænt. Ef kennarinn þarf að gefa fyrirmæli munnlega þá er mjög 

hjálplegt að tala augliti til auglits við nemanda með ADHD, hafa þau skýr og einföld og til 

þess að ganga úr skugga um að hann hafi náð þeim þá er hægt að fá hann til þess að umorða 

fyrirmælin með eigin orðalagi. Stundum þarf að hjálpa nemendum að hefja vinnu ef þeir eiga 

erfitt með að koma sér að verki (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 24; Ragna Freyja Karlsdóttir, 

2001, bls. 40 – 41).   

Nemendur með ADHD eiga ósjaldan erfitt með að einbeita sér eða sitja lengi við sama 

verkefnið. Því þarf að taka mið af úthaldi þeirra við verkefnavinnu í kennslustundum og við 

heimanám. Það getur verið gott að hafa einhvern afmarkaðan tíma sem að þeir fá til að vinna 

verkefni en hægt er að halda utan um það með til dæmis tímavaka en það er tímamælir sem 

gefur sjónrænt merki um hvenær vinnulota byrjar og hvenær henni lýkur. Þegar nemendurnir 

ljúka verkefnum þarf að hrósa þeim fyrir það og láta þá vita þegar þeim gengur vel. Einnig er 

mikilvægt að hrósa fyrir góða og æskilega hegðun því sú tækni byggir einna mest upp 

sjálfsmat og sjálfsvirðingu nemenda (Barkley, 1990, bls. 530 – 531; Ingibjörg Karlsdóttir, 

2013, bls. 25 og 27; Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001, bls. 42). Þeir þurfa að hafa fastan ramma 

þar sem hann leiðir af sér reglusemi, öryggi, stöðugleika og traust. Slíkur rammi hjálpar 

nemendum sem glíma við ADHD að koma reglu á þá óreiðu sem býr innra með þeim. Sumum 

þeirra finnst einnig gott að hafa eitthvað til þess að handfjatla, til dæmis lítinn svamp- eða 

grjónabolta eða hnoðleir. Það getur losað um spennu og hjálpað við einbeitinguna ásamt því 

að róa hugann og undirbúa þá undir verkefni og ýmsa aðra vinnu. Hægt væri að leyfa 

nemendum að taka sér stutt athyglishlé þar sem þeir geta hnoðað leirinn og mótað eitthvað úr 

honum. Einnig er gott fyrir þá að hafa hlutina í föstum skorðum og því getur verið gott að 

skóladótið þeirra sé meira og minna á sama stað þannig hægt sé að ganga beint að því og eins 

að kenna þeim að hafa aðeins þau námsgögn á borðinu sem þeir nota hverju sinni og hafa gott 
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skipulag á því (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001, bls. 37 og 41). Þetta getur að sjálfsögðu verið 

mikil vinna en hún skilar þó ekki aðeins jákvæðum viðbrögðum til nemenda með ADHD 

heldur getur þetta skipulag einnig komið sér mjög vel fyrir samnemendur þeirra og kennara.    

  

5. Aðferð og framkvæmd rannsóknar 

Þessi ritgerð er að hluta til rannsókn á því hvernig aðstoð sérkennarar telja nemendur með 

ADHD þurfa og hvort þeir telji skólann koma til móts við þá nemendur. Einnig var athugað 

hvort munur væri á kennslu ADHD nemenda á milli skóla og hvort stærð skólans hefði 

eitthvað um það að segja.  

Með rannsókn er hægt að öðlast áreiðanlegar og nytsamlegar upplýsingar og 

tilgangurinn er að fá svör við mikilvægum upplýsingum með vísindalegri aðferð (Ary, Jacobs 

og Sorensen, 2010, bls. 19). Einnig er leitast við að komast nær lausn á tilteknum vanda fyrir 

þá sem málið snertir sem í þessu tilviki getur verið ákveðin menntastofnun, kennarar í heild 

sinni, menntakerfið, foreldrar eða jafnvel samfélagið allt. Hér næst verður rannsóknin kynnt 

og aðferðafræði hennar þannig að þeir sem þekkja til viðfangsefnisins, svo sem fyrrnefndir 

aðilar, geta vegið gildi hennar og réttmæti. Ásamt því verður gerð grein fyrir því hvernig 

rannsóknin var framkvæmd sem og niðurstöðum hennar.  

 

5.1. Aðferðafræði rannsókna 

Aðferðafræði rannsókna er að jafnaði skipt í tvo meginflokka: eigindlegar rannsóknir (e. 

qualitative) og megindlegar rannsóknir (e. quantitative). Megindlegar rannsóknir eiga sér 

lengri sögu en það var ekki fyrr en á seinnihluta tuttugustu aldar sem fræðimenn fóru að 

leitast eftir öðrum möguleikum í rannsóknum þar sem þeir álitu að með megindlegum 

rannsóknum væri horft framhjá sjónarmiði og reynslu þátttakenda. Aðferð eigindlegra 

rannsókna varð þá til. Til að byrja með var líkt og talsmenn beggja rannsóknaraðferða væru 

andstæðingar en smám saman fóru rannsakendur að sjá að aðferðirnar bættu hvor aðra upp 

(Ary o.fl., 2010, bls. 23).  

Megindlegar rannsóknir snúa að því að skoða tengsl, orsök og áhrif einhvers 

viðfangsefnis. Þær henta oftast best þegar verið er að mæla einhverjar tölulegar breytingar og 

úrtökin eru stór. Eigindlegar rannsóknir snúa aftur á móti að því að rannsakandinn safnar 

saman upplýsingum með því að hlusta á frásögn eða túlkun þátttakenda á viðfangsefninu. 

Þannig nær rannsakandinn að kafa dýpra í viðfangsefnið og fá góða mynd af því. Í 
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eigindlegum rannsóknum er notast við lítil úrtök og því er ekki hægt að alhæfa út frá 

niðurstöðum en þær gefa góða vísbendingu um hvernig málin standa (Ary o.fl., 2010, bls. 22 

og 25).  

  

5.2. Val á rannsóknaraðferð 

Markmið þessarar rannsóknar var að safna saman persónulegum upplýsingum um þekkingu, 

reynslu og álit þátttakenda á þessu viðfangsefni og því þótti réttast að styðjast við eigindlegar 

rannsóknaraðferðir, viðtöl í þessu tilviki. Með viðtölum er hægt að nálgast upplýsingar sem 

ekki er hægt að fá með athugun, það er að segja ekki er hægt að fá sömu upplýsingar um 

kennslu kennara með því að fylgjast með í kennslustund og þegar tekið er persónulegt viðtal 

þar sem betri skilningur fæst á starfi kennarans. Leitast var eftir því að fá heildræna mynd og 

dýpri skilning á stöðu mála í stað þess að fá tölulegar upplýsingar. Í þessari rannsókn skiptu 

gæðin meira máli en magnið. Einnig voru þátttakendur í rannsókninni alltof fáir til þess að 

styðjast við megindlegar rannsóknaraðferðir og niðurstöður hefðu ekki verið marktækar. 

Jafnframt var engin fyrir fram ákveðin niðurstaða eða tilgáta sem hefði þurft að staðfesta, eða 

afsanna, sem er einmitt markmið megindlegrar aðferðar (Ary o.fl., 2010, bls. 26, 29 og 438). 

 

5.3. Undirbúningur og framkvæmd rannsóknar 

Þegar unnið er að rannsókn þarf að vanda vel til verks. Undirbúningur hófst í febrúar 2013 

þegar rannsóknarefnið var ákveðið, hvernig best væri að nálgast viðfangsefnið og hverja ætti 

að fá til þess að taka þátt í rannsókninni. Valdir voru þrír viðmælendur sem störfuðu við 

grunnskóla á landsbyggðinni en við val á skólum var markmiðið að hafa nemendafjölda þeirra 

mismunandi. Þeir viðmælendur sem valdir voru þurftu að uppfylla þau skilyrði að vera 

starfandi sérkennarar/kennarar, hafa lokið kennara- og/eða sérkennslunámi og hafa reynslu af 

kennslu nemenda með ADHD. 

 

5.3.1. Þátttakendur 

Tekin voru viðtöl við þrjá kvenkyns kennara. Haft var samband við þær í mars 2013 og allar 

samþykktu þær þátttöku sína um leið. Til þess að fyllstrar trúnaðar sé gætt er notast hér eftir 

við heitin: kennari 1, kennari 2 og kennari 3.  

 Kennari 1: Hún starfar við skóla þar sem tæplega þrjú hundruð og fimmtíu nemendur 

stunda nám frá 1. bekk til 10 bekkjar. Hún er með margvíslega menntun en sótti nám í 
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Danmörku þar sem hún lærði leikskólakennarafræði með sérkennslu sem valfag. Ári eftir það 

fór hún í sérkennaranám við sama skóla. Seinna útskrifaðist hún svo með B.Ed.-gráðu frá 

Kennaraháskóla Íslands. Hún hefur kennt sem umsjónarkennari og sérkennari frá árinu 1975 

með námshléum og barneignum. Nú er hún deildarstjóri sérkennslu á miðstigi við sinn skóla.  

 Kennari 2: Hún starfar við skóla þar sem tæplega hundrað nemendur stunda nám frá 1. 

bekk til 10. bekkjar. Hún er menntaður þroskaþjálfi og sérkennslufræðingur með réttindi til 

starfa sem grunnskólakennari. Hún hóf kennsluferil í almennri kennslu árið 1988 þar sem hún 

kenndi í sex ár. Þá ákvað hún að breyta til og færði sig yfir í leikskóla og starfaði þar fyrst 

sem leikskólakennari og því næst leikskólastjóri. Frá árinu 2001 hefur hún unnið sem 

sérkennari við sama grunnskólann og er nú deildarstjóri sérkennslu. 

 Kennari 3: Hún starfar við skóla þar sem tæplega fjörutíu nemendur stunda nám frá 1.  

ekk til 10. bekkjar. Þar sem nemendur eru þetta fáir er samkennsla árganga við skólann. Hún 

er menntaður grunnskólakennari frá Kennaraháskóla Íslands og hefur starfað við kennslu og 

sérkennslu frá árinu 1999 með smá hléum. Nú starfar hún sem skólastjóri ásamt því að taka að 

sér kennslu og hafa að hluta til umsjón með sérkennslu.  

  

5.3.2. Gagnaöflun 

Viðtölin þrjú við viðmælendur voru öll tekin í byrjun apríl 2013. Þau stöðu öll í svipaðan tíma  

eða í um 25 – 30 mínútur og áttu sér stað á skrifstofum þátttakenda. Viðtölin voru öll tekin 

upp á diktafón og því næst afrituð orð frá orði til þess að hafa betri sýn við skráningu og 

úrvinnslu gagna.  

 

5.3.3. Rannsóknarspurning 

Í upphafi var þátttakendum kynnt hvert markmið rannsóknarinnar væri og var þá eftirfarandi 

rannsóknarspurning, ásamt tveimur undirspurningum, höfð að leiðarljósi:  

 

Hvers konar aðstoð þarf nemandi með ADHD að fá við nám? 

 Er öll aðstoð sem talin þörf er á við skólann veitt?  

 Getur nemendafjöldi skólans haft áhrif á hvort viðeigandi stuðningur er veittur eða 

ekki? 

Auk þessi voru nokkrar spurningar hafðar til hliðsjónar og voru þær aðeins góður stuðningur 

fyrir rannsakanda. Viðmælendur sáu mest um að tala en þeir voru hvattir til þess að segja frá 
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þekkingu sinni og reynslu með eigin orðum. Þetta eru þær spurningar sem notaðar voru til 

hliðsjónar: 

1. Hversu margir sérkennarar starfa við skólann? 

2. Hvaða þekkingu þarf kennari, og annað starfsfólk skólans, að hafa til að geta 

mætt þörfum nemenda með ADHD? 

3. Fá nemendur með ADHD sérkennslu af einhverju tagi?   

4. Hvað gerir skólinn til að veita nemendum með ADHD þá aðstoð sem 

nauðsynleg er til að létta undir með þeim við námið? 

5. Telur þú að skólinn gæti gert betur hvað viðkemur þessum nemendum? 

5.3.4. Skráning og úrvinnsla gagna 

Eftir að öll viðtöl voru yfirstaðin hófst úrvinnsla gagna. Vinnslan fór fram með þeim hætti að 

hlustað var aftur á viðtölin og þau skráð niður orðrétt. Þegar það var búið voru þau lesin vel 

og vandlega yfir nokkrum sinnum. Hver kennari fékk dálk þar sem upplýsingar þeirra voru 

skráðar og notast var við mismunandi liti til þess að greina á milli svaranna. Því næst voru 

upplýsingarnar flokkaðar niður í þemu og það greint sem kennararnir áttu sameiginlegt. 

6. Niðurstöður rannsóknar 

Niðurstöður rannsóknar voru þær að í skólanum þar sem kennari 2 starfar eru tveir 

sérkennarar og þrír stuðningsfulltrúar. Hjá kennara 3 er engin sérmenntaður sérkennari en það 

er einn kennari sem heldur utan um sérkennsluna, þá sérstaklega hvað varðar lestrarkennslu 

en svo eru aðrir sem sjá til dæmis um stuðning í stærðfræði. Í skólanum þar sem kennari 1 

starfar eru þær þrjár með sérkennslumenntun, sú fjórða er að klára og eru þar um fimm 

stuðningsfulltrúar. Ásamt þeim sinna átta kennarar sérkennslu.  

Þegar þær voru spurðar að því hvort þær teldu fjölda nemenda í skóla geta haft áhrif á 

þá aðstoð sem nemendur með ADHD fengju þá svöruðu kennari 2 og kennari 3 játandi. 

Kennari 2 sagði að fjöldi nemenda hlyti að hafa áhrif á þá þjónustu sem nemendur með 

ADHD fengju. Hún telur að ef nemendur eru færri sé auðveldara að sinna þeim betur og gefa 

hverjum og einum meiri tíma. Kennara 3 fannst það segja sig svolítið sjálft að kennari sem 

hefði aðeins um tíu nemendur í bekk væri mun betur í stakk búinn til þess að sinna þessum 

nemendum en kennari sem væri með rúmlega tuttugu nemendur í bekk. Þar sem nemendur 

með ADHD missa auðveldlega athyglina og leiða hugann að öðru sé það hugsanlega 

auðveldara þegar nemendur bekkjarins eru færri. Hún tók það einnig fram að skólinn hefði 

oftar en einu sinni fengið nemendur með ADHD til sín frá öðrum skólum vegna stærðarinnar 
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en það getur að sjálfsögðu tekið tíma fyrir þá að aðlagast. Hún veit um þó nokkuð mörg dæmi 

þar sem bæði nemanda og foreldrum hefur liðið betur eftir flutning þeirra á milli skóla og 

telur ástæðuna hugsanlega vera þá að það sé færra starfsfólk og færri sem koma að barninu. 

Kennari 1 var hins vegar ekki sammála. Hún telur að það eigi ekki að hafa áhrif og tók fram 

að þau mættu nemendum með ADHD á mjög fjölbreyttan hátt með mikilli sérkennslu, bæði 

inni í bekkjunum og í sér rými ásamt því að vera með fjölmarga stuðningsfulltrúa sem hjálpa 

til í kennslustundum. 

 Allar telja þær mikilvægt að kennarar séu með grunnþekkingu á ADHD en eins og 

kennari 3 sagði að fer enginn í gegnum kennslu án þess að kynnast börnum með ADHD. Þær 

telja einnig skipulag kennara skipta miklu máli í kennslu nemenda með ADHD. Allar nefndu 

þær að nauðsynlegt væri að kennarar hefðu þennan stöðuga fasta ramma í kringum þessa 

nemendur þar sem þeir þyldu illa breytingar. Kennari 2 telur að allir nemendur með ADHD 

þurfi á einhverri sérkennslu að halda þar sem það getur verið erfitt að sinna þeim eins og þarf 

í stærri hópum. Hún segir að allir kennarar skólans hafi aðgang að bókum, fái tækifæri til að 

sækja námskeið og þess háttar og séu meira og minna meðvitaðir um röskunina. Hins vegar sé 

spurningin sú hversu vel þeim takist að sinna þeim sem glíma við ADHD því það er svo margt 

annað sem huga þarf að í kennslu. Kennari 3 sagði það mikilvægt að hafa markvissa fræðslu 

um ADHD og þau úrræði sem gagnast best í kennslu nemenda með röskunina. Hún telur það 

eitt af aðalatriðunum að það byggist ekki upp neikvæð spenna gagnvart nemanda með ADHD, 

hvort sem það er frá kennaranum eða hópnum í heild. Kennari 1 segir það skipta töluverðu 

máli að kennarar hafi skilning á því að nemendur með ADHD þurfi uppbrot þar sem þeir geti 

ekki setið í langan tíma í senn við sama verkið og þurfi því á sveigjanlegri kennslu að halda. 

Hún sagði frá því að á haustin væru haldnir fundir með kennurum þar sem farið væri yfir 

málefni allra barna sem væru með einhver þroskafrávik og reynt að fara í það hvernig best 

væri að vinna með þeim en þó fannst henni vanta upp á hjá þeim að fylgja því eftir og það 

væri sérstaklega vegna tímaskorts. Hún tók það skýrt fram að ekki væri nóg fyrir 

umsjónarkennara að hafa skilning á ADHD heldur ætti það að ganga yfir alla kennara. Henni 

finnst þó ekki allir kennarar hafa jafn góðan skilning og tók sérstaklega fram 

verkmenntakennara. Henni finnst þeir vera of fastir við tiltekin verkefni sem þeir ætluðust til 

að allir ynnu en gleymdu að taka tillit til þess að nemendur með ADHD ættu oft erfitt með til 

dæmis fínhreyfingar og gætu ekki alltaf tekist á við sömu verkefni og aðrir nemendur. Hún 

sagðist vera frekar pirruð á þessu þar sem nemendur með ADHD væru allajafna sterkir í 

verkgreinum þar sem þeir fengju að skapa og njóta sín. Hún telur að þessir kennarar þyrftu 

ekki síður á fræðslunni að halda en umsjónarkennarar.  
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 Kennari 2 sagði að starfsfólk skólans reyndi alltaf, hvort sem það væri komin greining 

eða ekki á nemendur, en grunur léki á ADHD, að taka eins á þeim tilvikum. Kennarar notast 

við fasta og stöðuga ramma í kennslu þessara nemenda ásamt því að hafa myndræn skilaboð 

uppi á töflu í öllum kennslustofum þar sem þeir sjá skipulag dagsins fyrir framan sig. Skólinn 

býður upp á notkun heyrnartóla og sækjast sumir nemendur jafnvel eftir að nota þau. Þó er 

einn kennari sem notar það úrræði meira en aðrir. Í sumum tilvikum er afskermun notuð svo 

að nemendur með ADHD verði ekki fyrir truflun. Hún nefndi að mikið væri um sérkennslu en 

þá einna helst í lestri hjá nemendum með ADHD þar sem þeir geti átt í erfiðleikum með að 

tileinka sér hann. Að hennar sögn er lestur mjög mikilvægur og undirstaða námsins og alls 

sem koma skal. Í skólanum þar sem kennari 3 starfar er aðallega notast við stuðningsfulltrúa 

inni í bekknum. Passað er upp á að nemendur með ADHD fái sérfyrirmæli þar sem ekki er 

hægt að ætlast til þess að þeir nái þeim sem sögð eru yfir allan hópinn. Nemandi með ADHD 

er staðsettur í bekknum þar sem kennarinn hefur góð tengsl við hann. Hún nefndi þó að þetta 

væri mjög einstaklingsbundið þar sem sumir nemendur með ADHD vildu fá algjört næði en 

aðrir þyrftu að hafa allt mjög klippt og skorið og fá fyrirmæli um að nú skyldi þetta gert og 

því næst hitt. Þau reyna því að finna út úr því hvað hentar hverjum og einum nemanda. Það 

hefur verið í umræðunni að nota heyrnartól og stendur til að kaupa þau á næstunni. Einnig 

nota þau tímavaka í verkefnavinnu fyrir nemendur með ADHD og umbunarkerfi til þess að 

auðvelda þeim að halda einbeitingu. Líkt og kennari 3 þá telur kennari 1 að sú aðstoð sem 

nemendur með ADHD fá fari svolítið eftir eðli hvers máls. Í þeim skóla eru oftast 

stuðningsfulltrúar sem fara í bekki á yngsta stiginu og eru hjá þeim allra órólegustu. Ef einnig 

sé um námserfiðleika að ræða þá er sérkennsla í bekknum eða í litlum hópum. Þau notast 

einnig við heyrnartól á öllum skólastigum og tímavaka til þess að hjálpa nemendum í vinnu. 

Einnig eru kennarar með skýr myndræn skilaboð uppi á veggjum, svo sem reglur bekkjarins, 

stundatöflu, skipulag dagsins og matseðil. Í allra verstu tilvikum eru reglulegir teymisfundir 

með foreldrum, hjúkrunarfræðingi eða sálfræðingi.  

 Allar svöruðu þær játandi þegar spurt var hvort þær teldu skólann veita nemendum 

með ADHD alla þá aðstoð sem talin væri þörf á. Kennari 1 sagði skólann vera nokkuð vel 

settan til að koma til móts við þessa nemendur. Samt sem áður tók hún fram að þau gætu 

eflaust fengið meiri aðstoð og það væri auðvitað ákjósanlegast að geta haft stuðningsfulltrúa í 

hverjum bekk. Hvað fjármagn varðar nefndi hún að þau fengju þokkalegan skilning frá 

fræðsluyfirvöldum á svæðinu svo hægt sé að koma til móts við þessa nemendur og hefur 

skólinn undanfarin tvö ár sent inn beiðni um aukið framlag og fengið það í báðum tilvikum. 

Kennari 2 telur að þau séu gera sitt besta en tók þó fram að oft vantaði þau tíma, meira 
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fjármagn, mannskap og þá sérstaklega fleiri stöðugildi. Kennari 3 segir starfsfólk skólans 

reyna að skipuleggja skólastarfið með það í huga að geta komið til móts við alla nemendur, 

ekki bara þá sem eru með ADHD heldur alla sem glíma við einhverja röskun. Að hennar sögn 

er hún og starfsfólk hennar mjög meðvituð um hvernig námshóparnir eru og telur að 

nemendur skólans með ADHD fái góða aðstoð. 

 Í viðtölunum bárust einnig þrjú önnur málefni til tals hvað varðar nemendur með 

ADHD. Allir kennararnir nefndu að þeir nemendur í skólanum sem glímdu við ADHD 

greindust oftar en ekki með aðrar raskanir. Það sem hefur oftast komið upp hjá þeim, og þær 

allar telja mjög algengt, er að þessir nemendur glíma einnig við námserfiðleika. Kennari 1 

sagði það frekar algengt að nemendur með ADHD í skólanum væru einnig með 

mótþróaþrjóskuröskun en kennarar 2 og 3 sögðu það ekki mjög algengt en þó bæru einstakir 

nemendur einkenni hennar. Kennarar 1 og 2 nefndu einnig hegðunarvandamál og í einstaka 

tilfellum tourette ásamt því að kennari 1 sagði frá því að þau væru með nokkra nemendur með 

ADHD sem glímdu líka við raskanir á einhverfurófi. Ásamt talinu um námsörðugleika nefndu 

kennarar 1 og 3 að greiningarferlið tæki alltof langan tíma en það væri allt að því eins árs bið 

eftir tíma hjá sálfræðingi til þess einungis að hefja greininguna. Kennari 1 sagði frá því að 

aðeins tveir sálfræðingar væru að vinna við slíkar greiningar á þessu svæði þar sem eru margir 

skólar og fjölmargir nemendur. Þess ber þó að geta að þær tóku allar fram að ekki væri beðið 

eftir greiningunni heldur væri farið að vinna með þessum nemendum líkt og þeir væru með 

greiningu. Greiningin sjálf er að þeirra mati aðallega staðfesting á röskuninni. Þriðja málefnið 

sem kom til tals var umræðan um ADHD. Þær voru allar sammála um það að umræðan hefði 

breyst heilmikið til hins betra og að hún væri allt öðruvísi en hún var fyrir nokkrum árum. Þær 

telja umræðuna vera mun opnari og skynja þetta ekki sem eitthvert feimnismál, hvort sem það 

er á meðal foreldra eða samnemenda.     

7. Umræðan 

Þegar niðurstöður rannsóknar eru bornar saman við fræðin þá er ýmislegt sem gefur til kynna 

að tilteknir skólar séu að standa sig vel hvað varðar aðstoð sem nemendur með ADHD eru að 

fá. Þó er ýmislegt sem mætti betur fara og þá einna helst í kennslu. Viðmælendur mínir voru 

alloft sammála og skoðanir þeirra á viðfangsefninu mjög líkar. 

 Við skipulag á skólanámskránni ber skólum að vinna eftir aðalnámskrá grunnskóla 

(2011, bls. 11 og 43). Þar er lögð áhersla á skóla án aðgreiningar þar sem allir nemendur á 

grunnskólastigi eiga rétt á sömu menntun. Því eiga tækifæri nemenda ekki að ráðast af því 

hvort þeir búi við einhverskonar fötlun eða ekki. Einnig birtir aðalnámskráin menntastefnu 
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stjórnvalda, námsframboð og námskröfur og eiga allir skólar og starfsmenn þeirra að fylgja 

ákvæðum hennar við skipulagningu skólastarfs. Kennari 2 og kennari 3 álitu að 

nemendafjöldi skóla hlyti að hafa áhrif á þá aðstoð sem nemendum með ADHD sé veitt á 

vegum hans. Kennari 1 var þó ekki sammála, en hann starfar jafnframt í fjölmennasta 

skólanum. Miðað við það sem stendur í aðalnámskránni tel ég að það hljóti að vera skylda 

stjórnanda og kennara skólans að skipuleggja skólastarfið með fjölda nemenda í huga. Í ljósi 

þess ætti það ekki að hafa áhrif á einstaklinga með ADHD og nám þeirra. Eftir því sem 

skólinn er stærri því fleira starfsfólk er til staðar, samanber skólann þar sem kennari 1 starfar, 

en þar eru þrír faglærðir sérkennarar, sá fjórði að klára, fimm stuðningsfulltrúar og átta 

kennarar sem sinna sérkennslu. Það er hins vegar annað mál hvort nemendur með ADHD líði 

betur í smærri skólum þar sem færri koma að þeim. Hvað varðar aðstoð við námið þá tel ég að 

skipulag kennara hafi meiri áhrif en nemendafjöldi.  

 Þekking kennara á ADHD skiptir miklu máli. Nauðsynlegt er að kennarar þekki og 

skilji hvaða einkenni fylgja röskuninni og séu meðvitaðir um þá erfiðleika sem nemendur 

sýna stafa ekki af óhlýðni eða óþekkt einni saman. Þetta á þó ekki aðeins við um kennara því 

það er ekki síður mikilvægt að annað starfsfólk skólans hafi slíka þekkingu. Nemendur með 

ADHD þurfa að hafa fastan ramma þar sem hann leiðir af sér reglusemi, öryggi, stöðugleika 

og traust en öll þessi atriði eru mjög þýðingarmikil í námi þeirra (Ragna Freyja Karlsdóttir, 

2001, bls. 24 – 25). Miklu máli skiptir að kennarinn sé vel skipulagður til þess að geta sinnt 

þörfum þessara nemenda án þess að það bitni á öðrum nemendum. Með hugmyndaríkum 

nálgunum, góðu skipulagi og þekkingu getur kennarinn notast við fleiri og fjölbreyttari 

kennsluaðferðir í kennslu nemenda með ADHD. Kennarar þurfa að vera óhræddir við að 

hugsa út fyrir ramman við skipulag (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 7). Kennararnir þrír sem 

tóku þátt í rannsókninni voru sammála því að grunnþekking á ADHD sé mjög mikilvæg en 

eins og kennari 3 sagði, þá fer engin í gegnum kennslu án þess að kynnast og kenna börnum 

með ADHD. Eins nefndu þær að skipulag skiptir miklu máli í kennslu hjá nemendum með 

ADHD og stöðugur fastur rammi. Jafnframt nefndi kennari 1 að þrátt fyrir þá þekkingu sem 

kennarar hafa á ADHD þá sé spurningin hins vegar hversu vel þeim takist að sinna þeim sem 

glíma við ADHD því það sé svo margt annað sem huga þarf að. Ég tel að ef kennarinn hefur 

þekkingu, beitir fjölbreyttum kennsluaðferðum og hugsar út fyrir ramman við skipulag á 

kennslu þá ætti að vera hægt að sinna öllum nemendum skólans, sama við hvaða röskun eða 

vandamál þeir glíma. Þetta getur að sjálfsögðu verið mikil vinna og krefjandi verkefni en ef 

kennarinn er viljugur og reiðubúin til þess að leggja það á sig þá skilar það ekki einungis 
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jákvæðum niðurstöðum til nemenda með ADHD heldur einnig samnemenda þeirra og ekki 

síst til kennarans sjálfs.   

Kennari 3 sagði það vera mikilvægt að hafa markvissa fræðslu fyrir kennara á ADHD 

og þeim úrræðum sem gagnast best. Hins vegar nefndi hún ekki hvort eða hversu oft 

starfsfólk skólans fengi slíka fræðslu. Eins sagði kennari 1 frá því að á haustin séu haldnir 

fundir með kennurum þar sem farið er yfir málefni allra barna sem víkja frá einhverjum 

þroska og reynt er að fara í það hvernig best sé að vinna með þeim. Þó finnst henni vanta upp 

á að því sé fylgt eftir og þá sérstaklega vegna tímaskorts. Ég álít að ef skólar settu það sem 

kröfu að kennarar sæktu skipulögð og regluleg fræðslunámskeið hvað varðar þessa nemendur, 

líkt og Rief (1993, bls. 5) sagði, þá ætti tímaskortur ekki að vera vandamál. Það er hluti af 

kennarastarfinu að sinna nemendum með ADHD og það á alls ekki að bitna á þeim, eða 

öðrum nemendum, ef starfsfólki skólans finnst tíminn vera að hefta þau. Ef skipulagið er gott 

þá á að vera hægt að sinna öllum nemendum eins og best er á kosið. 

Kennararnir sem talað var við sögðu það fara eftir eðli hvers máls hvernig aðstoð 

nemendur með ADHD fá í kennslu. Í öllum skólunum er notast við þennan fasta og stöðugu 

ramma í kennslu sem áður hefur verið tala um. Myndræn skilaboð upp á töflu þar sem 

nemendur sjá skipulag dagsins og jafnvel bekkjarreglur. Notast er við tímvaka sem gefur 

nemendum með ADHD afmarkaðan tíma við verkefnavinnu. Þá eru stuðningsfulltrúar í öllum 

skólum og eins kennarar sem sjá um sérkennsluna. Ingibjörg Karlsdottir (2013, bls. 24) segir 

að sjónrænar vísbendingar og tímarammar í skólaumhverfinu geti hjálpað nemendum með 

ADHD en þeir eiga oft erfitt með að fara eftir munnlegum fyrirmælum. Eins verða nemendur 

með ADHD mjög auðveldlega fyrir truflun og því getur umhverfi skólastofunar skipt miklu 

máli. Til dæmis með því að skipuleggja stofuna þannig að nemandi með ADHD sitji nær 

kennaranum. Þannig gefst kennaranum færi á að fylgjast betur með og getur gefið 

nemandanum frekari aðstoð. Eins getur afskermun verið jákvæð þar sem nemendur með 

ADHD geta átt erfitt með að halda athygli við verkefni þegar aðrir nemendur eru nálægt 

(Barkley, 1990, bls. 529). Kennari 2 sagði frá því að í sumum tilvikum sé afskermun notuð 

svo að nemendur verði síður fyrir truflun og kennari 3 sagði að þau staðsetji nemanda með 

ADHD þannig í bekknum að kennarinn nái góðum tengslum við hann. Hinsvegar tók kennari 

1 ekkert fram um hvort eða hvernig þau skipuleggi skólastofurnar en hún starfar jafnframt þar 

sem flestir nemendur stunda nám. Ég tel að gott skipulag í skólastofunni geti haft mikil áhrif, 

og þá sérstaklega þar sem margir nemendur eru saman í bekk, þar sem nemandi með ADHD á 

þá mun auðveldara með að missa einbeitinguna. Ég álít það vera nokkuð öruggt að þegar 

nemendur eru fleiri þá er meiri truflun til staðar.  
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Eins voru ýmis atriði sem ég tel að geti haft góð áhrif á nemendur með ADHD í námi 

en engin af kennurunum nefndi. Má þar einna helst nefna stutt hlé. Í stuttum hléum á milli 

verkefna geta nemendur með ADHD róað sig aðeins og undirbúið fyrir næsta verkefni. 

Sumum þeirra finnst gott að hafa eitthvað til þess að handfjatla, svo sem grjónabolta eða leir. 

Svona atriði virðast kannski ekki vera stórvægileg en nemendur með ADHD eyða mikilli orku 

í það eitt að sitja kyrrir og einbeita sér við námið. Því getur það breytt miklu að fá stutt hlé á 

milli verkefna (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001, bls. 41). Kennari 1 sagði jafnframt að 

skilningur kennara á að nemendur með ADHD þurfa uppbrot skipti töluverðu máli. Þar sem 

nemendur með ADHD geta ekki setið lengri tíma í senn við sama verkið og því þurfa þeir á 

sveigjanlegri kennslu að halda. Samt sem áður kom það ekki til tals hvort að kennarar í 

skólanum væru almennt meðvitaðir um mikilvægi sveigjanlegrar kennslu.    

Kennararnir svöruðu allir játandi þegar spurt var hvort þeir teldu skólann veita nemendum 

með ADHD þá aðstoð sem þörf er á. Þeir sögðu að skólarnir væru að gera sitt besta og að 

reynt væri að skipuleggja skólastarfið með það í huga að koma til móts við þessa nemendur. 

Kennari 1 nefndi þó að ákjósanlegast væri að hafa stuðningsfulltrúa í hverjum bekk. Eins 

nefndi kennari 2 að þeir væru að gera sitt besta en stundum vanti tíma, meira fjármagn og 

mannskap.  

Ég tel að þessir skóla séu að standa sig ágætlega hvað varðar nemendur með ADHD, 

til dæmis hvað varðar starfsfólk, viðhorf og þá aðstoð sem þessir nemendur eru að fá. Það eru 

nokkur atriði sem ég tel að hægt væri að bæta, svo sem skipulag í kennslustofum, bæta við 

stuttum verkefnahléum þar sem við á og ekki síst auka þekkingu kennara. Með aukinni 

þekkingu og betra skipulagi er hægt að gera ýmislegt til þess að bæta nám nemenda með 

ADHD.   

 Ég tel það vera rétt hjá öllum kennurunum hvað varðar jákvæðar breytingar á 

umræðum gagnvart nemendur með ADHD og rétt eins og systir mín nefndi í garð frænda 

míns. Mín persónulega reynsla úr vettvangsnáminu er einnig mjög góð þar sem þetta virtist 

ekki vera feimnismál, hvorki inni á kennarastofu eða á meðal nemenda. Einnig tel ég 

umræðuna í þjóðfélaginu í heild sinni hafi breyst til muna. Þó eru alltaf einhverjir sem halda 

að þetta sé sé óþekkt eða slæmur agi. Þeir sem þekkja til einstaklinga með ADHD vita þó að 

svo er ekki en líkt og Rief (1998, bls. 6) sagði þá er ADHD ekki einhver tilbúningur eða orsök 

af lélegu uppeldi eða slæmum aga. Athyglisbrestur með ofvirkni er röskun sem stafar af 

taugaþroska sem getur haft áhrif á hegðun, nám og félagsleg samskipti.         
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8. Lokaorð 

Sú aðstoð sem nemendur með ADHD fá í skólum hefur aukist til muna undanfarin ár. Ég tel 

líklegt að opnari og jákvæðari umræða hafi haft sitt að segja um það. Þó er alltaf hægt að gera 

betur, það virðist vanta fleira starfsfólk til þess að geta gert eins vel og hægt er en það gerist 

ekki nema skólarnir fái meira fjármagn frá yfirvöldum. 

 Kennarastarfið getur verið mjög krefjandi með þann fjölbreytta nemendahóp sem 

stundar nám í grunnskólum landsins. Hinum almenna grunnskólakennara er því mikill vandi á 

höndum að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda þannig að hver þeirra fái þá aðstoð sem 

talin þörf er á til að geta notið sín í námi. Mikilvægt er að kennarar og annað starfsfólk 

skólans hafi góða grunnþekkingu á ADHD og tilhlýðilegum úrræðum en hægt er að koma til 

móts við það með markvissri fræðslu. Þeir kennarar sem ég tók viðtöl við í rannsókninni tóku 

allir undir það hversu mikilvæg þekking þeirra væri á viðfangsefninu. Það eru ekki aðeins þeir 

sem glíma við ADHD sem njóta góðs af fróðum og úrræðagóðum kennurum heldur allur 

nemendahópurinn þar sem nemendur með ADHD geta auðveldlega truflað aðra með hegðun 

sinni. 

 Viðmælendur mínir voru sammála fræðunum um að besta meðferðin fyrir nemendur 

með ADHD væri samblandi af fjölbreyttum aðferðum. Þó getur verið nauðsynlegt fyrir vissa 

nemendur sem glíma við þessa röskun að fá lyfjameðferð til að hjálpa þeim að hafa stjórn á 

ofvirkni sinni, hvatvísi og einbeitingu en lyfjameðferð getur haft þau áhrif að einstaklingar fá 

hreinlega nýja sýn á lífið.    

Segja má að niðurstöður rannsóknarinnar séu að einhverju leyti takmarkandi vegna 

þess hversu lítill hópur viðmælenda var en það er þó eðli eigindlegra rannsókna. Fróðlegt gæti 

verið að gera áframhaldandi og töluvert stærri rannsókn með fleiri viðmælendum og fá þannig 

traustari og áreiðanlegri niðurstöður. Það er eitthvað sem ég mun hafa í huga í nálægri 

framtíð. Ég hins vegar sem rannsakandi fékk að fræðast heilmikið um þá þekkingu og reynslu 

sem þessir kennarar hafa aflað sér á sínum starfsferli og jók það aðeins á áhuga minn á að 

fræðast meira um þetta mikilvæga viðfangsefni.    

Ég viðurkenni það fúslega að fyrir ekki svo mörgum árum tilheyrði ég þeim fáfróða 

hópi sem telur að þetta sé aðeins óþekkt barna og/eða jafnvel slæmt uppeldi. Eftir að hafa 

kynnst þessu persónulega í gegnum fjölskyldumeðlim uppgötvaði ég að kenningar mínar voru 

alrangar. Von mín er sú að umræðan í þjóðfélaginu muni halda áfram að breytast til hins betra 

svo að sem flestir munu gera sér grein fyrir því hversu mikilvægt er að koma til móts við 

þarfir nemenda með ADHD.   
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