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Úrdráttur 

Ritgerðin er skrifuð í þeim tilgangi að varpa ljósi á þau úrræði sem nýtast kennurum 

nemenda með athyglisbrest með ofvirkni (ADHD) í skólastofunni. Farið er yfir hvernig 

ADHD lýsir sér og hver helstu einkenni þess séu. Fjallað er um fylgiraskanir sem 

algengar eru hjá nemendum með ADHD. Síðan er farið yfir helstu meðferðarúrræði 

sem í boði eru fyrir þá. Til að komast að því hvað nýtist kennurum nemenda með ADHD 

best í kennslu þá kynnti ég mér heimildir, bæði innlendar og erlendar. Í heimildunum 

var að finna ógrynni af aðferðum og verður aðeins farið yfir brot af þeim hér. Aðferðirnar 

sem fjallað er um í þessarri ritgerð eru skipulag, umbunarkerfi, hópavinna og 

kennsluaðferðir við stærðfræðikennslu. Viðtöl voru tekin við fjóra grunnskólakennara í 

tveimur skólum á Suðurlandi, til þess að rannsaka hvað nýtist þeim. Reynsla 

kennarana er síðan flokkuð í sameiginleg þemu og síðan borin saman við það sem ég 

hef kynnt mér í heimildum. 
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Inngangur 
 

Nemendur sem eru með athyglisbrest með ofvirkni (ADHD) eiga oft undir högg að 

sækja í skólakerfinu vegna einkenna ADHD. Megineinkennin eru athyglisbrestur, 

ofvirkni og hvatvísi. Vegna einkennana eru börnin í vandræðum með að einbeita sér 

og fylgja reglum skólans. Þau þurfa því góðan stuðning frá starfsfólki skóla og eiga þau 

að fá tækifæri til að njóta fjölbreyttra kennsluaðferða. Málefnið er mér mikilvægt, en ég 

er sjálf greind með ADHD og veit vel hvað það getur verið erfitt að stunda nám með 

slíka þroskaröskun. Þess vegna langaði mig að skrifa um úrræði fyrir þessa 

einstaklinga í skólastofunni.   

Í verkefninu verður gert grein fyrir kennsluaðferðum sem hafa reynst kennurum í mínu 

nánasta umhverfi vel og þær skoðaðar í ljósi fræðilegra heimilda. Ég geri litla 

eigindlega rannsókn á starfi fjögurra grunnskólakennara í tveimur skólum á Suðurlandi. 

Rannsóknin fólst í því að tekin voru viðtöl við kennarana. Viðtölin voru flokkuð í þemu 

til þess að finna sameiginlegar áherslur og bera saman reynslu þeirra. Niðurstaða 

viðtalanna var síða borin saman við fræðilegar heimildir, til að sjá sjá hversu vel 

fræðileg þekking nýtist kennurunum í starfi. 

Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er því svohljóðandi: Hvaða kennsluaðferðir nýtast 

kennurum nemenda með ADHD í skólastofunni? 
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1. ADHD  

 

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

íslensku er talað um athyglisbrest með ofvirkni eða ADHD, en sú skammstöfun verður 

notuð hér. Athyglisbrestur með ofvirkni (ADHD) er taugalíffræðileg þroskaröskun, sem 

veldur því að þeir sem eru með hana eiga í vandræðum með einbeitingu, ofvirkni og 

hvatvísi (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001:11). Röskunin orsakast vegna truflana í 

boðefnakerfi heilans sem  sér um að stýra hegðun. ADHD kemur fram á barnsaldri, 

talið er að algengi þess sé um 7% og eru erfðir taldar skýra um 70-90% tilvika (Margrét 

Valdimarsdóttir, Agnes Huld Hrafnsdóttir, Páll Magnússon og Ólafur Ó. Guðmundsson, 

2005; ADHD samtökin) 

Helstu einkenni ADHD eru athyglisbrestur, hvatvísi og ofvirkni. Til þess að barn teljist 

með ADHD, þarf að sýna fram á sex eða fleiri einkenni athyglisbrests og/eða sex 

einkenni hvatvísi og ofvirkni. Einkennin eru metin við greiningarlista sem kallast DSM-

IV listi og þurfa einkennin að hafa komið fram fyrir sjö ára aldur. Einkennin þurfa að 

hafa verið til staðar síðustu sex mánuði fyrir greiningu (Embætti landlæknis, 2012:8).  

Rannsóknir hafa sýnt að einkennin sem stafa af ADHD geta varað fram á fullorðinsár 

(Embætti landlæknis, 2012:8-6). Það getur verið einstaklingsbundið hvernig ADHD 

birtist hjá einstaklingum. Skiptist ADHD niður í þrjá undirflokka eftir því hvernig 

einkennin birtast: 

 ADHD einkum einkenni athyglisbrests 

 ADHD einkum einkenni ofvirkni/ hvatvísi 

 ADHD blönduð gerð  
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1.1. Einkenni athyglisbrests 

Athyglisbrestur veldur einbeitingarörðugleikum og skertri getu til að viðhalda athygli. 

Athygli barnanna færist frá einum stað til annars og þau truflast auðveldlega við 

utanaðkomandi áreiti (Barkley, 1998:57).  

Börnin dagdreyma mikið og detta oft út þegar þau eru að hlusta eða lesa. Þau þurfa 

því að marglesa texta eða biðja viðmælendur sína að endurtaka það sem sagt var við 

þau skömmu áður. Samskipti við börn með athyglisbrest eru af þeim sökum oft gloppótt 

og þau virðast stundum ekki hlusta. Það veldur vandræðum í samskiptum og háir þeim 

félagslega (Embætti landlæknis, 2012:6). 

Athyglisbresturinn veldur því líka að hugsun barnanna verður óskipulögð og  þau eiga 

í basli með skipulag og tímaskyn. Þau eru gjörn á að týna hlutum og gleyma daglegum 

athöfnum (Embætti landlæknis, 2012:6). Skipulagsleysið veldur þeim erfiðleikum með 

að vinna sjálfstætt og þau hafa litla tilfinningu fyrir tímamörkum. Einstaklingar með 

athyglisbrest eru því oft mjög ringlaðir og hversdaglegir hlutir virðast oft yfirþyrmandi 

(Rief, 2006:16).  

Athyglisbresturinn veldur námsörðugleikum og nemendum fallast hendur við verkefni 

sem útheimta mikla athygli (Rief, 2006:16). Nemendurnir hafa stutt úthald og verja 

meiri tíma en jafnaldrar sínir í öðrum hlutum en því sem þeir eiga vinna í. Þeir virðast 

því þreytast fyrr en önnur börn við verkefnavinnu (Barkley, 2006:79). 

Vegna skorts á einbeitingu eiga þessir nemendur erfitt með að hlusta lengi á kennara. 

Smáatriðinn fara framhjá þeim og þeir gera gjarnan fljótfærnisvillur í verkefnum. 

Nemendurnir eru líka í vandræðum með einbeitingu í leik og eiga erfitt með að fylgja 

fyrirmælum. Vegna þessa forðast nemendur með ADHD oft verkefni sem krefjast 

mikillar einbeitingar (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001:22). Skipulagsleysið gerir þeim 

erfitt fyrir að halda sér innan tímamarka og það hefur neikvæð áhrif á námsframvindu. 

Nemendur átta sig ekki á hvað þeir þurfa mikinn tíma í verkefnin og þeir geta því virst 

kærulausir í verkefnavinnu. Kennarar geta notað sérstakar æfingar til að bæta 

tímaskyn nemenda. Nemendur geta til dæmis fylgst með hvað þeir eru lengi að klæða 

sig á morgnanna, ganga í skóla og verið með tímastilli sem sýnir hvað þeir hafa langan 

tíma til að vinna verkefni (Rief, 2003:220-223). 
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1.2. Einkenni hvatvísi 

Hvatvísi veldur slakri stjórn á hvötum og hvatvís börn framkvæma hluti án þess að hafa 

hugsað útí afleiðingar gjörða sinna. Af þessum ástæðum er þeim hætt við slysum og 

gera hluti sem þau síðan sjá eftir. Hvatvís börn taka oftar áhættur en jafnaldrar sínir og 

virðast vera kærulaus með eigur annarra og geta skemmt þær án þess að hafa ætlað 

sér það (Barkely, 2006:80). 

Einkenni hvatvísi er óþolinmæði í leik og börn með hvatvísi ryðjast oft fram fyrir aðra. 

Þau eiga erfitt með að bíða eftir að röðin komi að sér í samtölum og grípa gjarnan fram 

í fyrir viðmælanda sínum (Barkley, 1998:59). Þegar börnin þurfa að bíða eftir einhverju 

ráða þau ekki alltaf við sig og heimta hlutina strax. Í leikjum þar sem börn eiga að vinna 

saman og deila, lenda þau oft í vandræðum. Þau missa útúr sér svör í leiknum og segja 

særandi hluti án þess að hafa ætlað sér það. Þá virðast þau oft dónaleg eða barnaleg 

og upplifa miklar skammir og neikvæðni í sinn garð (Barkley, 2006:80). 

 

1.3. Einkenni ofvirkni 

Ofvirkni veldur léglegri stjórn á eigin hreyfingum og tali. Börn með ofvirkni eru ávallt á 

iði og geta virst mjög eirðalaust. Hreyfiþörf ofvirkra barna er óháð stað eða stund og 

hreyfingarnar þjóna engum sérstökum tilgangi. Rannsóknir hafa sýnt að þeir sem eru 

ofvirkir eru meira á iði og eirðarlausari yfir daginn og í svefni en aðrir (Barkley, 1998: 

60-61) 

Börn með ofvirkni eiga erfiðara en önnur börn með að leika sér hljóðlega og fylgja 

reglum innan skólastofu. Þau príla á húsgögnum, tala þegar þau eiga þegja og eru á 

sífelldum iði með hendur og fætur. Þeim finnst erfitt að bíða eftir að röðin komi að sér 

og eiga í erfiðleikum við að fela tilfinningar sínar. Börn með ofvirkni eru þess vegna í 

vandræðum með að vinna í hópum og ná ekki að lesa hinar svokölluðu félagslegu 

reglur (Jones,1994:2). Þau upplifa því oft neikvæðni frá nemendum og kennurum 

skólans (Ingibjörg Karlsdóttir, 2012:12).  
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2. Fylgiraskanir 

 

Algengt er að grunnskólabörn sem eru með ADHD hafa einhverskonar fylgiraskanir en 

talið er að það séu á bilinu 50-70% (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013:13). Forráðamönnum er 

oft ráðlagt að láta kanna hvort barnið sé með undirliggjandi fylgiraskanir. Algengustu 

fylgiraskanirnar eru mótþróaþrjóskuröskun, hegðunarröskun, kvíðaröskun, þunglyndi, 

námsörðugleikar og svefnörðugleikar (Rief, 2003:31). 

 

2.1. Mótþróaþrjóskuröskun 

Mótþróaþrjóskuröskun finnst hjá 40-65% barna með ADHD. Helstu einkenni 

mótþróaþrjóskuröskunnar er neikvæðni og pirringur í skapi. Barn með slíka röskun 

neitar að fylgja reglum og kennir öðrum um ef eitthvað kemur fyrir. Af þeim sökum eiga 

þessi börn í erfiðleikum í samskiptum. Þau geta verið mjög hörundsár og verða 

auðveldlega reið. Þau eiga það til að hefna sín ef þeim finnst eitthvað gert á sinn hlut 

(Parker, 2005; Ingibjörg Karlsdóttir, 2012:14). 

 

2.2 Hegðunarröskun 

Mótþróaþrjóskuröskun getur þróast út í alvarlegri röskun sem kallast hegðunarröskun, 

en 10-25% barna með ADHD greinast með slíka röskun. Barn með hegðunarröskun 

virðir ekki rétt annarra né reglur og gildi samfélagsins. Barnið getur stolið, hlaupist á 

brott, logið eða sýnt fram á önnur hegðunarvandmál (Ævar Þórólfsson, 2004).  

Börn með hegðunarröskun reyna að brjóta af sér án þess að verða tekin fyrir það. Þau 

geta verið árásagjörn við fólk og dýr og eyðilagt hluti viljandi. Börn með ADHD og 

hegðunarröskun eru oft í vandræðum með lestur og eiga við tilfinningaleg og félagsleg 

vandamál að stríða. Þau eru einnig líkleg til að leiðast út í vímuefnanotkun (Ingibjörg 

Karlsdóttir, 2012:15). 

 

2.3 Þunglyndi 

Talið er að 25-30% barna með ADHD séu þunglynd (Barkley, 2003:188). Einkennin  

valda erfiðleikum í félagslegum samskiptum og það veldur depurð. Börnunum er ekki 
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alltaf boðið í félagslegar samkomur, heim til vina og í afmælisveislur. Börnin geta  þar 

af leiðandi orðið mjög sjálfsgagnrýnin og sjálfstraustið minnkar. Þau eiga það til að 

draga sig í hlé og sýna lítinn áhuga á daglegum hlutum. Matarlyst getur líka breyst og 

svefn þeirra orðið óreglulegur. Þunglyndið getur orðið svo slæmt að þau missa 

lífslöngun og tala jafnvel um að vilja deyja (Ingibjörg Karlsdóttir, 2012:14). 

 

2.4. Kvíði 

Talið er að 25-40% barna með ADHD glími við kvíða (Rief, 2003:31). Börn með kvíða 

hafa oft lélega sjálfsmynd og hafa litla trú á eigin frammistöðu. Þau ráða illa við 

vitsmunalega erfið verkefni. Vinnsluminni þeirra er hægara en hjá öðrum börnum og 

þau sýna oftar meiri árásargirni en börn sem einungis eru með ADHD (Barkley, 2003: 

185-188).  

Ekki er alltaf augljóst að börn með ADHD séu með slíka röskun. Rannsóknir sýna að 

einungis helmingur foreldra barna með kvíða eru meðvitaðir um hann. Kvíðinn getur 

haft margvísleg áhrif á námsárangur. Börnin eru oft áhyggjufull og pirruð, þau stressast 

auðveldlega upp og svefnin raskast (Barkley, 2003:185-188) 

 

2.5. Svefn 

Rannsóknir hafa sýnt að mörg börn með ADHD glíma við svefnraskanir. Rúmur 

helmingur þeirra eiga erfitt með að ná að sofna samanborið við 26% barna án ADHD. 

39% barna með ADHD vakna oft upp á nóttinni. Þau eiga erfitt með að sofna og fá 

styttri svefn. Hegðunarvandmál og kvíði hafa líka neikvæð áhrif á svefn (Barkley, 1998: 

124; Ingibjörg Karlsdóttir, 2013:14). 
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2.6. Sértækir námsörðugleikar 

Talið er að 25-30% af nemendum með ADHD eiga við aðra námsörðugleika að stríða 

(Ziegler Dendy, 2000:31). Þegar talað er um sértæka námsörðugleika hjá börnum og 

unglingum er átt við ósamræmi á milli námsárangurs, aldur barnsins og 

greindarþroska. Börn með sértæka námsörðugleika sýna því mun lakari námsárangur 

en búast mætti við af vitsmunaþroska þess. Námsörðugleikarnir geta komið fram t.d. í 

lestri, stafsetningu, skrift og stærðfræði (Málfríður Lorange og Matthías Kristiansen, 

2002:39-45). 

 

3. Jákvæðir eiginleikar  

 

Fólk á það til að einblína á neikvæðar hliðar ADHD, en hafa ber í huga að ADHD hefur 

einnig jákvæðar hliðar. Börn með ADHD eru einstök og öðruvísi á skemmtilegan hátt. 

Þau eru með gott langtímaminni og geta munað mörg ár aftur í tímann (Jones, 

1994:20-21). 

Þau hafa oft góða yfirsýn og þó þau nái ekki alltaf öllum skilaboðunum, þá eru þau oft 

búin að sjá fyrir sér hlutina á undan öðrum og skilja þá. Þau eru oft fljót að átta sig á 

hvernig fólki líður og hvað það er að segja með því að horfa á líkamstjáningu þeirra. 

Börn með ADHD eru miklar tilfinningaverur og einfaldar sögur frá þeim geta verið 

skemmtilegar og spennandi, vegna þess hversu tilfinningaþrungnar þær eru. Það geta 

falist miklir sköpunarhæfileikar og listrænar gáfur í því að vera með ADHD (Jones, 

1994: 20-21). 

4. Meðferðarúrræði  

 

Ýmis meðferðarúrræði eru í boði fyrir nemendur með ADHD og misjafnt er hvað hentar 

hverjum og einum. Dæmi um meðferðarúrræði eru meðal annars lyfjagjöf, hugræn 

atferlismeðferð, hreyfing og mataræði.  
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4.1. Lyfjagjöf  

Lyfjagjöf hefur verið mikið rannsökuð á undanförnum árum, en menn eru þó ekki 

sammála um ágæti þess (Resnick, 2000:102; Sigrún Harðardóttir og Tinna 

Halldórsdóttir, 2008:95). Rannsóknir sem hafa verið gerðar á áhrifum örvandi lyfja á 

hegðun nemenda sýna að 73 – 77% nemenda upplifðu jákvæða framför í hegðun. Þó 

reyndust 20 - 30% nemenda ekki finna áhrif (Barkley, 1998: 510). 

Hafa ber í huga að lyfjagjöf er engin lækning á ADHD, heldur hjálpartæki sem aðstoðar 

við einbeitingu og heldur einkennum niðri. Aukaverkanir geta fylgt örvandi lyfjum svo 

sem minni svefnþörf, minni matarlyst og hausverkur. Alvarlegri aukaverkanir en ekki 

eins algengar eru kækir og hár blóðþrýstingur. Börn með ADHD sem hafa hjartagalla 

mega ekki fá örvandi lyf, vegna hættunar á of háum blóðþrýstingi (Barkley, 1995: 256). 

Fylgiraskanir þarf að meðhöndla með öðrum lyfjum. Algengt er að börn með ADHD 

noti lyf við þunglyndi og kvíða (Barkley, 1998: 552).  

Nokkur lyf eru til á lyfjamarkaði fyrir þá sem greinast með ADHD og geta þau borið 

misjafnan árangur. Þegar verið er að nota lyf fyrir börn með ADHD eru oftast einhver 

fleiri úrræði notuð samhliða. Árangursríkast er að notast við mismunandi nálganir til 

þess að reyna halda einkennum ADHD niðri.  

4.2 Hugræn atferlismeðferð 

Hugræn atferlismeðferð hefur verið mikið notuð með lyfjameðferð, til að auka áhrif 

hennar. Meðferðaraðilinn og skjólstæðingurinn vinna saman að því að finna lausnir við 

vandanum. Skjólstæðingurinn safnar saman gögnum og vinnur heimaverkefni og 

meðferðaraðilinn vinnur síðan úr gögnunum. Þannig vinna þeir saman sem tveir 

vísindamenn í leit að lausnum (Dattlio, 2012:3-4). 

4.3 Mataræði og hreyfing 

Börn með ADHD ættu að tileinka sér heilbrigðan lífstíl og borða næringaríkan og 

fjölbreyttan mat. Þau þurfa að fá næg vítamín og steinefni.  Börn með ADHD eiga að 

innbyrða nóg af feitum fiski og lýsi, en í honum er að finna Omega transfitusýrur sem 

eru nauðsynlegar heilastarfsemi og hafa auk þess áhrif á dópamínframleiðslu í 

heilanum (Hollowell, 2005: 211) 

Hreyfing getur hjálpað til við að halda niðri einkennum ADHD og öðrum geðrænum 

kvillum eins og þunglyndi og kvíða. Hreyfing eykur orku og auðveldar börnum við að 
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halda sér vakandi við verkefni (Hollowell, 2005: 220). Það er talið að hreyfing sem 

inniheldur mikla áreynslu og reyni á samhæfingu geti hjálpað til við að stilla 

boðefnajafnvægi í heilanum, þannig að þegar lokið er við hreyfinguna þá er einbeitingin 

betri og sú einbeiting getur enst í nokkra klukkutíma (Sigrún Harðardóttir og Tinna 

Halldórsdóttir, 2008:97).  

5. Verkfæri kennara 

 

Verkfæri kennarans eru þær kennsluaðferðir og skipulag sem hann getur nýtt sér í 

skólastofunni við að leiðbeina nemendum sínum sem best. Hér fyrir neðan verður farið 

yfir nokkur slík verkfæri sem fjallað hefur verið um á prenti og hafa nýst kennurum 

nemenda með ADHD vel.  

 

5.1. Skipulag 

Nemendur eru oft í miklum vandræðum með skipulag og það hjálpar þeim mikið að 

hafa námsumhverfið sitt vel skipulagt. Það á við um skólastofuna og námsgögnin sem 

þeir vinna með dags daglega. Sjónrænar vísbendingar auðvelda þeim að hugsa 

skipulega og halda sér við efnið. Nemandinn veit þá hvað hann á að gera, hvernig 

hann á að gera það, hvað hann er búinn með og hvar hann eigi að vera staddur í 

skólastofunni á hverjum tíma (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013:22). 

 

5.1.1 Litir 

Litir geta auðveldað nemendum með ADHD að skipuleggja sig. Það er hægt að merkja 

t.d. möppur og bækur með ákveðnum lit og færa litina inná stundatöflu nemandans 

þannig að hann viti í hvaða verkefni hann eigi að vinna hverju sinni. Kennarar geta líka 

notað liti til þess að leggja áherslu á atriði í texta og á töflu. Þannig geta nemendur 

með ADHD lært að greina aðalatriði frá aukaatriðum, en þeir eru oft í vandræðum með 

forgangsröðun (Dornbush og Pruitt, 2002; Vaughn, Bos og Schumm, 2011:149; 

Ingibjörg Karlsdóttir, 2013:168). 



15 
 

5.1.2 Sætaskipun 

Borðauppröðun í skólastofunni getur skipt máli fyrir nemendur með ADHD. Reynst 

hefur vel að láta þá sitja nálægt kennaranum. Kennarinn getur þá betur fylgst með og 

leiðbeint nemandanum þegar hann lendir í vandræðum. Róleg svæði hafa reynst 

árangursrík fyrir nemendur með námsörðuleika. Það eru afmörkuð róleg svæði sem 

nemendur geta farið á til þess að fá frið til að einbeita sér. Sumum nemendum finnst 

gott að nota eyrnahlífar eða tónlist til að draga úr áreiti í stofunni. Nemendurnir ná að 

einbeita sér betur að verkefnavinnunni þegar þeir fá frið og ró. Kennarinn ætti því að 

reyna að hafa nokkur róleg svæði þar sem nemendur geta látið fara vel um sig og lært 

í friði (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013:23-29). 

 

Börn með ADHD hafa gott af að sitja hjá nemendum sem eru góðar fyrirmyndir fyrir þá.  

Þá sjá þeir góða hegðun og geta fengið stuðning við skipulag. Þeir geta þá verið saman 

í því að skrifa hjá sér mikilvægar upplýsingar (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013:22; Rief, 

1993:46) 

5.1.3 Heimanám 

Börn með ADHD þurfa að hafa gott skipulag á heimanámi sínu og skóladagbók er mjög 

mikilvæg fyrir þau. Þar geta þau skrifað alla skiladaga á verkefnum, heimalærdómi 

sínum og hvað þau eiga að læra fyrir próf. Kennarinn þarf að muna að skrifa allar 

mikilvægar upplýsingar á töfluna, svo nemandinn geti skrifað þær hjá sér. Kennarar 

geta síðan gert ráð fyrir smá tíma í lok kennslustundar til þess að nemendur geta 

skipulagt vinnuborðið sitt og skrifað hjá sér mikilvæg atriði í skóladagbókina (Rief, 

1993:46-47).  

 

Foreldrar barna með ADHD þurfa að vera duglegir að hjálpa börnum sínum við 

skipulag. Mentor er stýrikerfi sem kennarar nota í gegnum netið svo foreldrar geta fylgst 

með framvindu í námi barna sinna. Foreldrar þurfa að fylgjast reglulega með því hvað 

kemur þar inn og hvað börnin eiga að gera heima (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013:26). 

Kennarar geta með þessum verkfærum haldið uppi skipulagi í bekknum og 

heimalærdómi nemenda. Skipulag gagnast ekki bara nemendum með ADHD heldur 

líka öllum nemendum bekkjarins. 
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5.2. Umbunarkerfi 

Nemendur með ADHD upplifa oft mikla neikvæðni og gagnrýni í sínu daglega lífi og 

því getur verið gott að þeir fái reglulega umbun og hrós (Jones, 1994: 37-38). 

Umbunarkerfi mótar hegðun nemenda með því að styrkja jákvæða hegðun. Hegðunin 

er styrkt með því að nemendur fái áþreifanlega umbun fyrir rétta hegðun. Nemendur 

með ADHD hafa brugðist vel við slíku umbunarkerfi og er gott að kennarar vinni með 

nemendum sínum á jákvæðan hátt. Kennarar geta sett sér þau markmið að 

nemendurnir öðlist aukna sjálfstjórn og sjálfsvirðingu með jákvæðum aðferðum. 

Nemendur læra að fylgja reglum skólans og fyrirmælum kennarans á jákvæðan hátt 

(Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001:76-79). 

 

Umbunarkerfið þarf að gefa nemendum áþreifanlegt hrós ef það á að styrkja rétta 

hegðun og sjálfsmynd nemandans. Það hefur sýnt sig að nemendur með ADHD eiga 

erfitt með að meðtaka óáþreifanleg hrós eins og höfuðhneigingar og bros. Slík hrós 

fara gjarnan framhjá þeim. Þó er mikilvægt að kennarar gefi slíkt hrós samhliða 

umbunarkerfi til að styrkja sjálfsmynd nemenda enn frekar (Vaughn, ofl, 2011:168). 

 

Kennarinn og nemandinn búa saman til lista yfir þær umbanir sem nemandinn getur 

unnið sér inn. Listinn inniheldur þá misjafnlega dýrar umbanir og nemandinn kaupir sér 

umbun með spilapeningum sem hann safnar sér inn með góðri hegðun. Reynst hefur 

vel að taka upp samskonar umbunarkerfi á heimilinu, svo nemandinn getur safnað sér 

inn stigum heima líka (DuPaul, og Stoner, 1994:103-104). Áhrif umbunarkerfisins 

verður þá sterkari og víðtækari. Umbunarkerfið ýtir undir sjálfstæði og góða hegðun. 

Kennarinn þarf að fylgjast vel með nemandanum og muna umbuna fyrir rétta hegðun. 

Kennarinn ætti að umbuna nemanda sem fer að vinna að eigin frumkvæði, því það er 

merki um sjálfstæði (Dornbush og Pruitt, 2002). 

5.2.1 Samningar 

Samningar milli nemenda og kennara geta verið góð leið að bæta hegðun. Kennarinn 

setur þá upp merkjakerfi milli síns og nemandans. Nemandinn getur gefið kennaranum 

merki þegar hann þarf að fá smá útrás. Kennarinn getur þá brugðist við með senda 

nemandann í erindagjörð fyrir sig eða hleypa honum fram til þess að fá sér ferskt loft. 

Samningurinn veitir nemandanum frelsi til að losa um óróleika og uppsafnaða spennu 

á umsamin hátt (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001:59). 
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Kennarar þurfa að hafa í huga að ekki má refsa nemendum með ADHD með því að 

sleppa frímínútum eða leikfimi. Við það versna einkenni þeirra og streita eykst. 

(Dornbush og Pruitt, 2002). Kennarar þurfa líka að læra að horfa framhjá 

óviðráðanlegri hegðun nemenda með ADHD. Þá er átt við sífelldar hreyfingar og fikt. 

Þegar kennarar hafa tileinkað sér það að hunsa óæskilega hegðun og hrósa fyrir 

æskilega hegðun, þá fá nemendur skýr skilaboð um viðeigandi hegðun (Jones, 

1994:47). 

5.2.2. Umhverfi 

Kennarar ættu að gera umhverfið í stofunni hentugt og aðlaðandi nemendum með 

ADHD. Umhverfið gæti verið þannig að það bjóði nemendum uppá að geta fiktað í 

hlutum og látið fara vel um sig. Einnig er hægt að setja hljóðdempara á stóla og borð 

þannig að það heyrist ekki ef nemandi er á hreyfingu. Roland Rozt og ADHD-

markþjálfarinn Sarah D. Wright halda því fram að það geti hjálpað nemendum að fikta 

í hlutum. Fiktið er í rauninni tilraun nemandans að losa sig við einkenni sín og reyna 

að halda athygli. Það má því líta á fiktið sem sjálfsprottna hjálp til að halda einbeitingu. 

Kínverskar æfingakúlur geta verið sniðug lausn fyrir nemendur með ADHD til að örva 

einbeitingu (Matthías Kristiansen, 2008; Ingibjörg Karlsdóttir, 2013:23) 

 

Til eru ýmiskonar aðferðir sem stuðla að jákvæðum samskiptum milli á kennara og 

nemenda með ADHD. Jákvæð uppbyggjandi kerfi eins og umbunarkerfi er ekki 

einungis áhrifarík fyrir þá, heldur geta þau virkað vel fyrir allan bekkinn. Þegar 

nemendur hafa verið duglegir að læra, getur verið gott að láta þá standa upp og fara í 

leik sem verðlaun fyrir vel unnin störf. Þegar nemendur fá verðlaun fyrir það sem þeir 

gera vel, styrkist jákvæð hegðun. Það getur mótað hegðun nemenda og brotið upp 

tímann. 

 

5.3. Hópvinna 

Hópvinna hefur reynst vel í kennslu nemenda með námsörðugleika. Nemendur vinna 

þá saman í hópum og kenna hvert öðru um efnið sem þeir eru að læra (Swansson, 

Harris, og Graham, 2003:25). Nemendurnir ræða saman um námið og styðja hvern 

annan. Það er gagnlegt fyrir nemendur með ADHD að vinna í hópum, því þá fá þeir 

tækifæri til að bæta félagsfærnina og öðlast meira sjálfstraust. Hópvinna fer samt ekki 
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fram af sjálfri sér. Kennarinn þarf að skipuleggja hvernig nemendur geta unnið sem 

heildstæður hópur. Hópurinn þarf að hugsa um hag allra þátttakenda og hjálpa hvort 

öðru innan hópsins að ná settum markmiðum (Rief, 2005:196). 

 

Hugvitshyggja Vygotsky fjallar mikið um hvernig hægt er að læra af hvert öðru með 

uppbyggjandi skilningi og stuðningi. Fræðimenn hugvitshyggjunar leggja áherslu á að 

jafningjafræðsla eykur líkurnar á því að slakari námsmenn öðlist betri skilningi með 

hjálp samnemenda sinna (Swansson, ofl., 2003:417). Með því að ræða hlutina fram 

og til baka geta nemendur með einbeitingarörðugleika náð betri tengingu við 

námsefnið og þannig náð betri tökum á viðfangsefninu.  

5.3.1 Jafningjafræðsla 

Það hefur hjálpað nemendum með ADHD að kenna öðrum nemendum. Þeir fá þá 

nemendur sem eru slakari eða yngri til sín og kenna þeim eitthvað sem þeir sjálfir eru 

búnir að læra. Þannig fá þeir að endurtaka fyrri kunnáttu og rökræða það við þann sem 

er að læra hjá honum. Við það að rifja upp gamla færni og kenna öðrum, öðlast hann 

betri skilning og fær aukið sjálfstraust. Kennarinn ræður hvenær og hvar kennslan fer 

fram.  Nemendur með ADHD geta líka fengið kennslu frá samnemendum með sama 

hætti. Nauðsynlegt er að sá sem kennir viti hvaða vandamál geta komið upp í kennslu 

nemenda með ADHD og geta tekið tillit til þarfa hans og einkenna. Kennarinn þarf að 

láta foreldra nemenda sem fá jafningjafræðslu vita, þannig að það komi ekki foreldrum 

í opna skjöldu ef nemandinn kemur heim og segir frá því (Parker, 2005: 124). 

 

5.4. Stærðfræðikennsla 

Stærðfræði hefur reynst vera erfitt fag fyrir nemendur með ADHD. Ástæðan er eflaust 

sú að hún reynir mikið á skammtímaminni, skipulag og einbeitingu. Nemendur þurfa 

að nota minnið við að leysa þrautir, þeir þurfa að geta munað reglur og jöfnur. Slæmt 

skammtímaminni er ekki eina hindrunin, heldur reynir stærðfræðin líka á úthald og 

einbeitingu. Einnig þarf að hafa í huga að nemendur með ADHD eiga margir líka við 

aðra námsörðugleika að stríða (Rief, 2003:301). 

ADHD getur haft áhrif á framvindu í stærðfræðinámi, tileinkun nýrra aðferða krefst 

mikillar einbeitingar og smávegis truflun getur raskað náminu. Töflukennsla nýtist 

þessum nemendum ekki alltaf vel, vegna áreitis í skólastofunni. Algengt er að 
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nemendur með ADHD rugli saman tölum eða formerkjum. Það getur því verið erfitt fyrir 

nemandann að sjá hvað hann gerði vitlaust í dæminum. Nemendur með ADHD fara 

síður yfir dæmin aftur til að læra af mistökum sínum (Rief, 2003:303). 

Til eru nokkrar aðferðir til að aðstoða nemendur með ADHD í stærðfræði. Það hefur 

reynst mjög vel að leyfa þeim að nota reiknivél í tímum. Árangurinn er þó misjafn og 

fer aðallega eftir viðfangsefnum. Það þykir samt sem áður sjálfsagt að nemendurnir fái 

að nota reiknivél sér til aðstoðar (Gregg, 2009:212-214). 

Áþreifanlegir hlutir geta nýst vel í stærðfræðinámi. Kennari getur notað steina, kubba, 

pappír og annað sem er fyrir hendi til að koma efninu enn betur til skila. Kennarinn gæti 

t.d. kennt brot og deilingu með því skipta epli niður í nokkra bita og skipta á milli 

nemenda. Nemendur með ADHD eiga oft betur með að skilja hluti þegar þeir eru 

sýnilegir, frekar en tölustafir á blaði (Rief, 2003: 306). Myndræn framsetning getur verið 

hjálpleg í stærðfræðidæmum, sérstaklega hjá þeim sem eru með lestrarörðuleika. Þeir 

eiga auðveldara með að sjá dæmin fyrir sér í myndrænu samhengi og leysa þannig 

dæmin skref fyrir skref (Gregg, 2009:214-215 ) 

6. Aðferðir kennara 

Hér í þessum kafla ritgerðarinnar verður farið yfir viðtöl sem tekin voru við fjóra 

grunnskólakennara á Suðurlandi um nemendur með ADHD. Staðsetning var valin með 

það í huga að kanna hvaða kennsluaðferðir nýtast nemendum með ADHD í mínu 

nánasta umhverfi. Ég hafði því samband við tvo skólastjóra á Suðurlandi sem bentu 

mér á tvo kennara úr sitthvorum skólanum. Fyrir viðtölin voru útbúnar spurningar sem 

spurðu út í reynslu kennarana, kennsluaðferðir sem nýttust þeim og þekkingu þeirra á 

ADHD. Viðtölin voru tekin í skólunum og var hvert viðtal um 20 mínútur og voru 

hljóðrituð og skrifuð orðrétt í tölvu. Í viðtölunum komu fram sameiginlegar áherslur sem 

voru síðan settar upp í þemu sem sjá má í kaflaskiptum ritgerðarinnar.  

6.1. Reynsla og almennt viðhorf kennara 

Kennurunum fannst öllum ganga vel að kenna nemendum með ADHD. Þeir voru þó 

sammála um að það þyrfti að gera ráðstafanir og aðlaga námsefnið að þeim. Þeir 

nefndu að nemendur með ADHD geta verið mjög ólíkir. Einn kennarinn orðaði þetta 

svona: ,,nemandi með ADHD og nemandi með ADHD er ekki endilega það sama‘‘. 
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Þeir nefndu allir dæmi um nemendur sem væru þannig að það þyrfti nánast að standa 

yfir þeim og segja þeim hvað þeir ættu að gera allan daginn, á meðan aðrir væru meira 

sjálfbjarga. Annar kennari sagði: ,,Sum ná þokkalega inn ef ég bara bið um 

augnsamband, en ég er með einstaklinga sem þarf að fara bara, horfðu á mig, horfðu 

á mig og ég þarf að gera mjög einfaldar skipanir‘‘. 

Ein nefndi að sér þætti best að fá ekki að vita greiningarnar strax heldur fá að kynnast 

nemendum fyrstu 2-3 vikurnar sjálf. Hún sagði: ,, Ég gef mér svona tvær vikur í það að 

kynnast þeim eins og þau eru, svo er maður náttúrulega fljótlega búin að spotta út þau 

sem eru eitthvað að standa útúr, þá fer maður og kíkir hvort það sé eitthvað‘‘.  

6.2. Rútína og skipulag 

Allir kennarar töluðu um að við kennslu nemenda með ADHD væri undirstöðuatriði að 

vera vel undirbúinn. Einn kennarinn sagði: ,,ég passa rosalega uppá rútínu, því ef hún 

riðlast eða ruglast þá eru þau fyrsti hópurinn sem maður sér að dettur út og fúnkerar 

ekki alveg‘‘. Kennararnir notast allir við einhverskonar dagskipulag þar sem 

nemendurnir geta séð nákvæmlega í hverju þeir eiga að vera vinna hverju sinni. Einn 

kennarana sagði: ,,Það sem hefur reynst mér best með börn með ADHD er rosalega 

skýr rammi yfir það sem þau eru að gera ‘‘. Dagskipulagið skrifa kennararnir á töfluna. 

Nemendurnir geta lesið  hvað þeir eiga að gera hverju sinni og kennurunum finnst það 

auka öryggi nemenda, sérstaklega þeirra sem eru með ADHD.  

Einn kennarinn nefndi að hann notaði klukku til þess að hjálpa nemendum sínum að 

vita hvað tímanum líður. Hann segir: ,,Ég er með svona klukku sem ég get sko stillt og 

það kemur svona rauður skuggi sem minnkar og minnkar, þangað til hann er búinn og 

þetta er rosalega gott þegar maður er með barn með ADHD‘‘. Klukkan er til þess að 

nemandinn sjái að verkefnið klárast einhvern tímann og geti fylgst með því hvað hafi 

mikinn tíma til þess að vinna verkefnið.   

6.3. Kennsluaðferðir 

Allir kennararnir vildu meina að nauðsynlegt væri að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir 

þegar verið væri að kenna nemendum með ADHD. Fjölbreyttar kennsluaðferðir gefa 

fleiri nemendum tækifæri á því að njóta sín í kennslustund. Einn kennarinn sagði: ,,Þau 

eru svo ólík og eru með ólíkar þarfir, til þess að ná þeim öllum þá þarf ég mjög meðvitað 

að stokka upp kennsluaðferðirnar‘‘. 
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Góður undirbúningur fannst kennurunum einna mikilvægast í kennslu barna með 

ADHD. Ein sagði það mikilvægasta fyrir sig væri: ,,að ná að vera nógu vel undirbúin, 

þú tekur eiginlega ekki svona verkefni með svona mörg börn sama þótt þau séu með 

greiningu eða ekki án þess að vera nógu vel undirbúinn‘‘.  

Allir þessir kennarar notuðu hópvinnu mikið í sinni kennslu. Þeim fannst mjög gott að 

vinna með nemendunum í litlum hópum og leiðbeina þeim. Einn kennarinn notar mikið 

stöðvavinnu og hringekju í sinni kennslu. Nemendurnir fara alltaf í sömu hópanna hjá 

henni og verkefnin sem hún notar eru fjölbreytt og stöðvarnar misþungar.   

Kennararnir nota allir umbunarkerfi mikið með nemendum sínum til að styrkja jákvæða 

hegðun. Umbunarkerfin eru ólík og sum eru þannig að nemendurnir vinna eitthvað 

ákveðið á umsömdum tíma og fá síðan strax umbun eftir lotuna. Önnur umbunarkerfi 

eru þannig að nemendurnir safna stigum og þegar þeir eru komnir með ákveðinn fjölda 

stiga fá þeir umsamda umbun í staðinn. Umbunarkerfin þurfa að vera skýr að mati 

viðmælanda og nemendur þurfa að vita til hvers er ætlast af þeim. Einn kennarinn 

sagði sem dæmi: ,,segjum eins og t.d. að ég er með einhvern sem þarf að taka 10 

mínútna lotu í einhverju í stærðfræði, þá veit hann fyrirfram, ok ég ætla að vinna þetta 

í 10 mínútur og ef hann er duglegur að vinna og vinnur þetta vel, þá fær hann eitthvað, 

þau eru alveg með það á hreinu.‘‘ 

Samningar milli nemenda og kennara hafa reynst vel. Einn af kennurunum er t.d. með 

nemendaviðtöl á haustin til að komast að því hvað hentar hverjum og einum best. Hún 

hefur búið til sérsamninga við nemendur í slíkum viðtölum og nefndi hún eina stelpu 

sem er með ADHD í bekknum hjá henni. Hún sagði: ,,Það var ein stelpan og hún sagði 

stundum líður mér svo illa, að ég bara næ engri einbeitingu og þá kom hún með þá 

lausn að fá að fara á bókasafnið. Þá sagði ég ætlarðu þá að vera þar í heila 

kennslustund, en þá sagði hún nei, bara svona í 10 mínútur´´. Henni fannst þá stelpan 

vera mjög meðvituð um einkennin sín og vita hvað hún þyrfti að gera til að ná stjórn á 

þeim. 

Kennsluaðferð sem kennurunum fannst vera síst fyrir nemendur með ADHD var 

töflukennsla. Þeim fannst hún krefjast of mikils úthalds af þeim og þeir ættu í miklum 

erfiðleikum með einbeita sér að töflunni með allt áreitið í kringum sig. Einn kennarinn 

sagði ,,það sem virkar illa fyrir þessi börn er töflukennsla. Þurfa að fylgjast með, 

sérstaklega í kringum alla hina og vera að bíða eftir einhverju sem er skrifað á töfluna‘‘. 
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6.4. Stuðningur við nemendur og fjölskyldu 

Stuðningur í skólastofu skiptir kennarunum miklu máli og telja þeir mjög mikilvægt að 

nemendur finni fyrir stuðningi í námi sínu. Kennararnir fjórir hafa allir aðgang að 

stuðningsfulltrúa einhvern hluta dagsins. Stuðningsfulltrúinn getur þá liðsinnt 

nemendum sem eru í vandræðum með námið á meðan kennarinn sinnir hópnum í heild 

sinni.  

Kennararnir nota róleg svæði fyrir nemendur sína með námsörðugleika. Þar geta 

nemendurnir lært í friði og ró með stuðningsfulltrúa í litlum hópum. Einn kennarinn er 

með borð sem hún kallar bananaborð og það er rólegt svæði sem nemendur mega 

fara á þegar þeir eiga í vandræðum með einbeitingu. Hún segir: ,,ég er alltaf með svona 

bananaborð og það komast svona 4-6 á það og þar sitja annaðhvort ég eða 

stuðningsfulltrúinn. Þau vita að þangað geta þau alltaf leitað, þau leita rosalega mikið 

þangað og jafnvel þegar stuðningsfulltrúinn er þar þá fær hún svona pot í bakið þegar 

þau þurfa að koma til okkar og þau hika ekki við það að koma sjálf‘‘.  

Mismunandi útfærslur eru á rólegum svæðum en annar skólanna er opinn og engar 

kennslustofur til. Báðir kennararnir þar voru mjög sammála um að það þarf að vera 

rólegt svæði fyrir nemendur með ADHD í slíkum skóla. Kennararnir hafa aflokuð rými 

þar sem þau geta komið nemendum sínum fyrir með stuðningsfulltrúa.  Einn kennarinn 

sagði ,,koma þeim inn í lítið rými þar sem er ekki truflun, það er langbest, svona 

herbergi eru alveg nauðsynleg fyrir þessi börn‘‘. 

Stuðningur er líka við nemendur frá öðru starfsfólki skólans og eru nemendur með 

greiningar með sér teymi í kringum sig sem aðstoða þau við ýmis mál sem koma upp. 

Teymisfundir eru haldnir til þess að halda utan um þessa nemendur, en sumir 

nemendur þurfa meira eftirlit og tíðari fundi en aðrir.  

Stöðug samskipti við foreldra er einnig mikilvægur stuðningur að mati kennarana og 

telja þeir að foreldra þurfa að fá að fylgjast grannt með líðan og námsárangri barna 

sinna. Einn kennarinn sagði þetta um málið: ,,Ég legg rosalega mikið uppúr öflugum 

samskiptum við foreldra þessara krakka. Þau fá t.d. örar skráð í dagbók í Mentor. Ég 

set sérstaklega fyrir þessa foreldra í lok viku, vikan gekk vel ef það kom eitthvað uppá 

þá fá þau að vita það, ef þetta er eitthvað alvarlegt þá hringi ég í þau og læt vita‘‘. 
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6.5. Erfið fög 

Stærðfræði og íslensk málfræði virtust vera greinar sem  nemendur með ADHD voru í 

vandræðum með að mati kennarana. Þeir töluðu um að þær greinar reyndu svo mikið 

á einbeitingu og sjálfstæð vinnubrögð.  

Einn kennarinn nefndi að hann notaði hlutbundna stærðfræði til þess að auðvelda 

nemendum sínum námið. Hann lætur þá vinna með hluti í höndunum, þannig að 

stærðfræðin verður áþreifanlegri. Hann notar þá kubba og hefur líka búið til allskonar 

verkefni þar sem nemendur eiga t.d. að para saman fiska. Íslenskan er erfið að hans 

mati og hann hefur nýtt sér tölvuforrit í kennslunni með góðum árangri.   

6.6. Þekking á ADHD 

Kennararnir voru allir sammála um að námið á Menntavísindasviði Háskóla Íslands 

hafi ekki undirbúið þá nógu vel undir kennslu nemenda með ADHD eða aðra 

námsörðugleika. Þeir byggðu þekkingu sína á reynslu í starfi. Þá voru þeir búnir að 

ráðfæra sig við aðra kennara og nýta þeirra reynslu, sækja fræðslufundi, lesa bækur 

eða skoða efni á netinu. Einn kennarinn sagði þetta: ,,Nú ætla ég að vera alveg 

hreinskilinn, námið í Kennaraháskólanum undirbjó mann akkurat ekkert fyrir þetta. Ég 

lærði einn pínulítinn stuttan áfanga um athyglisbrest og það var mjög lítið. Öll mín 

vitneskja og reynsla og þekking hefur komið úr starfinu, ég hef bara prófað, lesið, heyrt 

og ráðfært mig við aðra kennara‘‘. 

Kennararnir voru ánægðir með fræðsluna sem þeir fengu á Skólaskrifstofu Suðurlands 

og einn kennarinn sagði að þegar hún bjó í Reykjavík var hún mjög sátt með fræðsluna 

þar. Á vegum Menntasviðs Reykjavíkur voru haldnir mjög öflugir fyrirlestrar að hennar 

mati.  

 

6.7. Samantekt 

Í viðtölunum kom fram að kennurunum gekk almennt vel að kenna nemendum með 

ADHD, en að þeirra mati þarf mikinn undirbúning og skipulag. Aðlaga þarf námsefni 

að þörfum nemenda og kennslan þarf að vera fjölbreytt svo hún nái til sem flestra. 

Þessa punkta er einnig að finna í fræðilegu heimildunum en þar er talað mikið um að 

skipulag sé undirstaða fyrir nemendur ADHD. Dagskipulagið er þessum nemendum 
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mjög mikilvægt og fram kemur að nemendur með ADHD þurfa að hafa öll fyrirmæli 

mjög skýr, svo þeir viti til hvers er ætlast af þeim.  

Stuðningur í stofu er annað atriði sem mikið var talað um í viðtölunum. Kennurunum 

fannst þeir geta náð betur utan um bekkinn sinn og að þeir ættu auðveldara með að 

kljást við vandamál sem gætu komið upp í kennslustund með hjálp stuðningsfulltrúa. 

Stuðning fá nemendur líka í sérkennslu og töluðu kennararnir um sér teymi sem sáu 

um mál nemenda sinna. Slík vinna er því mjög mikil aðstoð fyrir kennara, auk þess fyrir 

foreldra og nemendur. Það er greinilegt að kennararnir í báðum skólunum sinna málum 

nemenda sinna af mikilli gaumgæfni og fylgjast þeir reglulega með þróun mála. Slíka 

teymisvinnu var einnig að finna í heimildunum og var talað um að samskipti við heimili 

væri líka mikilvæg.  

Kennararnir töluðu um hve erfitt var fyrir nemendur að læra íslensku og stæðfræði. 

Þessi fög reyna mikið á einbeitingu nemandans og reynast nemendum með ADHD 

mjög erfið. Í heimildunum má líka finna aðferðir sem gagnast hafa kennurum nemenda 

með ADHD í stærðfræði og íslensku. Það þarf því að styðja nemendurna í námi í 

þessum fögum og vera óhrædd við prufa nýjar leiðir í kennslu. Hlutbundin stærðfræði 

hefur reynst kennurum vel og virðast nemendur skilja námsefnið betur þegar það er 

áþreifanlegra. Áþreifanleg umbunarkerfi komu líka til umræðu hjá öllum kennurunum 

og þeim finnst slík kerfi hjálpa sér mikið í sambandi við hegðunarmótun nemenda. 

Margvíslegar útgáfur eru til af slíkum kerfum en það sem reyndist best að mati flestra 

var að nemendur fengu umsamda umbun strax eftir ákveðna vinnulotu.  

Þekking kennarana um ADHD var nokkuð góð og höfðu þeir verið duglegir að kynna 

sér áhrifaríkar kennsluaðferðir. Kennararnir notuðu mikið af þeim ráðum og 

kennsluaðferðum sem ég hafði lesið mér til um í fræðilegu heimildunum. 

Kennsluaðferðirnar voru í aðalatriðum líkar, þó samt með mismunandi útfærslum. Þeir 

voru þó ekki sáttir með fræðsluna um ADHD í náminu og töldu hana ekki búa sig 

nægilega vel undir starfið. Það er því mjög nauðsynlegt að bæta fræðslu um ADHD í 

kennaranámi. Helsta upplýsingaveita kennarana um ADHD var Skólaskrifstofa 

Suðurlands, Menntasvið Reykjavíkur og reynsla annarra kennara. Það er því mikið 

undir kennaranum sjálfum komið hversu vel hann er að sér í kennslu nemenda með 

námsörðugleika.  
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7. Lokaorð 
 

Í ritgerðinni komst ég að því hversu mikilvægt það er fyrir kennara að vera vakandi fyrir 

námsörðugleikum barna með ADHD. Áhugi kennarans á því að fræðast meira um 

ADHD og fylgiraskanir geta skipt sköpum í kennslu. Kennaranemar þurfa því að fá 

mikla fræðslu í námi og mikilvægt er að til séu staðir sem kennarar geta aflað sér 

upplýsinga um þroskaraskanir. Menntasvið Reykjavíkur og Skólaskrifstofa Suðurlands 

þjóna mikilvægu hlutverki í menntun kennara og sjá til þess að þeir staðni ekki. Reynsla 

annarra kennara er líka mikill viskubrunnur. Nauðsynlegt er að góð samskipti séu á 

vinnustað og að kennarar geti aðstoðað hvorn annan í leit að lausnum.  

Ljóst er að þær kennsluaðferðir sem hafa verið settar fram í ritgerðinni henta ekki 

eingöngu nemendum með ADHD heldur gagnast þær öllum nemendum bekkjarins. 

Því getur kennarinn notað þessar aðferðir í almennri bekkjarkennslu, án þess að 

nemandinn með ADHD finnist hann skera sig úr.  

Þessi umfjöllun um kennsluúrræði er alls ekki tæmandi, til eru fjölmargar aðrar 

kennsluaðferðir sem nota má til kennslu barna með námsörðugleika. Kennarar þurfa 

því að vera stöðugt vakandi fyrir nýjum kennsluaðferðum.  

Mér finnst gott að sjá hve mikinn stuðning er að finna í skólunum fyrir nemendur með 

ADHD og er greinilegt að kennslan hefur þróast mikið. Ég fékk engan stuðning sjálf í 

grunnskóla, vegna þess að ég var ekki greind með ADHD fyrr en ég var 15 ára og 

kennarar voru þá ekki eins meðvitaðir. Stuðningur eins og er talað um hér hefði breytt 

skólagöngu minni algjörlega og ég hefði eflaust haft mikið betri grunn í fögum eins og 

stærðfræði og íslensku.  
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