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Formáli 

Þessi ritgerð er rannsóknarverkefni, lagt fram til fullnaðar M.Ed-gráðu við 

Kennaradeild Menntavísindasviðs Háskóla Íslands vorið 2014 og er vægi 

verkefnisins 30 einingar.  

Verkefnið var unnið undir handleiðslu Kristínar Lilliendahl, aðjúnkts við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Henni vil ég þakka fyrir dygga að-stoð, 

trausta og styðjandi leiðsögn og gagnlegar ábendingar. Einnig vil ég þakka 

sérfræðingi, Hafdísi Guðjónsdóttur, prófessors í sérkennslufræðum, sem var 

Kristínu innan handar og aðstoðaði við að koma verkinu í réttan farveg. 

Sérstaklega vil ég þakka kennurunum fjórum sem veittu mér viðtölin. 

Þeir tóku allir vel á móti mér, lögðu sig fram við að svara spurningum og 

tjáðu sig af kostgæfni. Án þeirra hefði rannsóknin ekki orðið að veruleika. 

Helgu Birgisdóttur þakka ég fyrir yfirlestur ritgerðarinnar og aðstoð með 

uppsetningu hennar og Dröfn Guðmundsdóttur fyrir að þýða ágripið yfir á 

ensku. Fjölskyldu minni vil ég þakka fyrir allan þann stuðning og skilning 

sem hún sýndi mér meðan ritgerðin átti hug minn allan. Manninum mínum 

vil ég þakka sérstaklega fyrir ómetanlegan stuðning. Hann hefur verið stoð 

mín og stytta í öllu þessu ferli, sýnt mér þolinmæði og hughreyst mig þegar 

á hefur þurft að halda.  

 

 

 





 

5 

Ágrip 

Viðfangsefni rannsóknarinnar er að varpa ljósi á skilning kennara á 

námsþörfum barna á yngsta stigi sem greind hafa verið með athyglisbrest 

með eða án ofvirkni (ADHD) og viðbrögð þeirra við þeim. Einnig verður rýnt 

í skilning kennara á líðan þessara barna og hvað hafi áhrif á líðan þeirra í 

skólanum. Lögð er áhersla á að draga fram hvernig líðan nemenda hefur 

áhrif á nám þeirra. Verk þetta á að hvetja til umræðu um nám barna  á 

yngsta stigi sem greind hafa verið með ADHD og hvernig unnt er að koma til 

móts við þarfir þeirra í skólanum með markvissum hætti. Áhersla er á 

mikilvægi þess að byrjað sé strax frá upphafi að sinna þörfum nemenda 

með ADHD inni í kennslustofunni. Lagt var upp með eftirfarandi 

meginrannsóknarspurningu: Hvaða viðhorf og skilning má merkja meðal 

þátttakenda á áhrifum ADHD á nám og líðan nemenda á yngsta stigi og 

hvaða áhrif hefur sá skilningur á kennsluhætti þeirra?  

Rannsóknin er eigindleg og byggir á viðtölum við fjóra umsjónarkennara 

á yngsta stigi. Unnið er út frá aðferðum tilviksrannsókna en jafnframt stuðst 

að hluta við áherslur fyrirbærafræðilegra rannsókna. Fjallað er um 

niðurstöður rannsóknarinnar með lýsingum rannsakanda og einnig verða 

tekin orðrétt dæmi frá kennurunum. Helstu niðurstöður voru þær að merkja 

má jákvæðni og skilning í svörum kennaranna um nám barna með ADHD. 

Kennararnir sögðust einstaklingsmiða kennsluna að þörfum hvers og eins, 

en töluðu allir um að huga að umhverfi og kennsluaðstæðum sérstaklega 

með tilliti til þarfa nemenda með ADHD. Til að stuðla að vellíðan nemenda 

með röskunina sögðust kennarar aðallega spjalla við nemendur, hrósa þeim 

og hvetja. Í umræðukafla er fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar í ljósi 

rannsóknarspurningar, fræðilegrar umfjöllunar og skóla án aðgreiningar, 

sem er hugmyndafræðilegur grunnur að þessu verki.  
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Abstract 

“They sure make life more colorful“  

Four supervising teachers in the lower grades share their experiences and 

reactions to the needs of children with ADHD in the classroom 

The intention of this research is to gain insight into the understanding that 

teachers have for the educational needs of children in the lower grades of 

school who have been diagnosed with attention deficit disorder, with or 

without hyperactivity (ADHD), and the teachers’ response to those needs. In 

addition, to gain insight into the teachers’ understanding of the well-being of 

those children and what it is that affects their well-being at school. Special 

focus is on how the emotional state of the children affects their education. The 

research is meant to inspire discussion on the education of children who have 

been diagnosed with ADHD and how the education system can meet their 

needs in a decisive manner. It is important that the needs of the children are 

taken into consideration inside the classroom from the very beginning. The 

researcher started out with the following research question: What is the 

attitude and understanding among participants on the impact of ADHD on 

learning and well-being of students in the lower grades, and what impact has 

their understanding on their teaching? 

This research is qualitative and is based on interviews with four 

supervising teachers who all teach in the lower grades. The research relies 

mainly on case-study methodology and partly on phenomenological 

methodology. The results of the study are presented with descriptions from 

the interviewer including direct quotes from the teachers. The main 

findings are that positivity and understanding are evident in the teachers’ 

answers regarding the education of children with ADHD. The teachers said 

that they adapt their teaching methods to the individual needs of every 

child and they all highlighted the importance of the right classroom 

environment and teaching facilities for children with ADHD. In order to 

contribute to the well-being of children with the disorder, the teachers 

explained that they mostly talk to the children, praise them and find ways 

to encourage them. In the discussion section the results are discussed in 

light of research questions, theoretical considerations and Inclusive 

Education, which is the ideological basis for this research. 
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1 Inngangur 

Viðfangsefni rannsóknarinnar er að varpa ljósi á skilning kennara á náms-

þörfum barna sem greind hafa verið með ADHD og viðbrögð þeirra við þeim. 

Einnig verður rýnt í skilning kennara á líðan þessara barna í skólanum  þar sem 

framangreind atriði geta haldist í hendur og haft áhrif hvert á annað. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að hvetja til umræðu um nám barna með 

ADHD og hvernig koma megi til móts við þarfir þeirra í skólanum með 

markvissum hætti og hvetja til þess að beitt verði markvissum kennslu-

aðferðum til að koma til móts við nemendur með ADHD í námi. Einnig að 

hvetja til umræðu um hvort þörf sé á auknum skilningi á námi og líðan 

barna með ADHD og vekja athygli á því hvernig líðan barna með ADHD 

hefur áhrif á gengi þeirra í skólanum.  

Hugmyndafræðilegt sjónarhorn sem haft er að leiðarljósi í rannsókninni 

er skóli án aðgreiningar (e. Inclusive Education). Með hugtakinu „skóli án 

aðgreiningar“ er átt við að allir nemendur, með eða án sérþarfa eigi að hafa 

jöfn tækifæri til náms. Margir nemendur með ADHD standa frammi fyrir 

margvíslegum áskorunum í skólanum. Það er á valdi kennarans að aðstoða 

nemendur sína við þær áskoranir. Því tel ég ákjósanlegast að nálgast 

rannsóknarefnið með ,,gleraugum” skóla án aðgreiningar þar sem kennarar 

verða að geta kennt öllum nemendum (Soodak og Erwin, 2014). 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla – almennum hluta (2011) segir að 

skólinn eigi að vera griðastaður barna þar sem þau finna til öryggis, fá 

tækifæri til að þroska og nýta hæfileika sína og njóta bernskunnar. 

Mikilvægt er að öll börn hljóti vandaða kennslu sem lagar sig að þörfum og 

stöðu einstakra nemenda. Börn eyða miklum tíma í skóla á mestu 

mótunarárum lífsins og því getur það skipt sköpum að kennarinn skilji þarfir 

nemenda svo að hann geti komið til móts við þá í námi og kennslu.  

Kennarar geta haft mikil áhrif á nám nemenda með ADHD og skipta þar 

viðhorf og góð þekking þeirra á röskuninni ákaflega miklu máli svo að 

þessum nemendum vegni vel. Kennarar sem hafa góða þekkingu á ADHD 

eru líklegri til að vera jákvæðir gagnvart aðferðum sem teljast gagnlegar 

þegar nemendur með ADHD eru annars vegar. Einnig eru kennarar sem búa 

yfir mikilli þekkingu líklegri til að leita stuðnings fyrir nemendur með ADHD. 

Af því að dæma eru þess vegna meiri líkur á því að nemendur kennara sem 
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eru vel að sér um röskun þeirra fái almennt meiri stuðning en nemendur 

kennara sem eru ekki eins kunnugir ADHD (Jónína Sæmundsdóttir, 2009).  

Rannsóknir hafa bent til að algengi ADHD hjá börnum sé um 5–10% 

(Landlæknisembættið, 2007). Þær tölur benda til þess að það sé að minnsta 

kosti eitt barn í hverjum bekk sem glímir við röskunina. Þar af leiðandi er 

ákaflega mikilvægt að kennarar búi yfir góðri þekkingu á ADHD svo að þeir 

geti komið til móts við alla nemendur þar sem sérhver kennari mun, að 

öllum líkindum, hafa einn eða fleiri nemendur með ADHD í bekk hjá sér. 

Fyrri hluti ritgerðarinnar byggir á fræðilegri umfjöllun og skiptist sú 

umfjöllun í þrjá meginkafla. Í upphafi er kafli þar sem hugtakið ADHD er 

skilgreint ásamt einkennum þess og hvaða áhrif þau einkenni hafa á nám 

barna. Í framhaldinu verður fjallað um kennslu barna með ADHD, bæði hvað 

innra og ytra skipulag varðar. Fræðilegri umfjöllun lýkur á kafla um líðan 

þessara barna í skólanum og það sem helst hefur áhrif á hana. Þegar 

fræðilegri umfjöllun lýkur tekur við kafli þar sem hugmyndafræðilegum 

grunni rannsóknar er gert skil og þar á eftir er kafli um rannsóknaraðferðir. Í 

kjölfarið eru niðurstöður rannsóknarinnar settar fram sem fylgt er eftir með 

umræðukafla.  

Eins og fram kemur verður fræðileg umfjöllun um kennslu barna með 

ADHD þar sem settar eru fram margvíslegar tillögur að leiðum sem stuðla 

að góðri kennslu fyrir þessa nemendur. Mikilvægt er að taka fram að þær 

aðferðir og leiðir sem fjallað er um henta líka öðrum nemendum, en eru 

sérstaklega hugsaðar með þarfir ADHD í huga.  
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2 Hvað er ADHD? 

ADHD er alþjóðleg skammstöfun fyrir ,,Attention Defict Hyperactivity 

Disorder” eða athyglisbrest og ofvirkni. ADHD er röskun á taugaþroska sem 

lýsir sér í einbeitingarerfiðleikum, ofvirkni og hvatvísi (Landlæknisembættið, 

2007). ADHD er ástand sem birtist, hjá sumum börnum á fyrstu æviárunum. 

Þeim börnum sem hafa röskunina reynist erfitt að hafa stjórn á hegðun 

sinni og/eða athygli og einbeitingu (Grétar Sigurbergsson, e.d.). 
ADHD er einn algengasti hegðunarvandi barna og sýna rannsóknir að 5–

10% barna hafi röskunina. Kynjahlutfall röskunarinnar meðal barna eru þrír 

drengir fyrir hverja eina stúlku (National Institude of Health, 1988; 

Landlæknisembættið, 2007). Mögulegt er að ADHD greinist síður hjá 

stúlkum en drengjum vegna þess að stúlkur með ADHD eru jafnan minna 

truflandi í skóla en drengir með sömu röskun þar sem minna ber á 

dæmigerðum ofvirknieinkennum (Rief, 2005). Síðar verður vikið að þeim 

kynjamismun sem hér er minnst á.  

ADHD hefur mikið verið rannsakað á undanförnum áratugum og bendir 

fátt til að röskunin orsakist af uppeldi eða öðrum uppvaxtarskilyrðum. Ekki 

er vitað nákvæmlega hvað veldur henni en rannsóknir hafa bent til þess að 

orsakir megi rekja til líffræðilegra þátta (Grétar Sigurbergsson, e.d.) 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að ADHD sé af erfðafræðilegum toga og að 

áhrif erfðaþátta séu á bilinu 60–94%. Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á 

breytileika í genum sem tengjast flutningi eða bindingu taugaboðefnisins 

dópamíns og afbrigðilega virkni á svæðum í framhluta heilans. Aðrar 

rannsóknir hafa sýnt fylgni á milli ADHD og áfalla á meðgöngu og við 

fæðingu. Einnig benda rannsóknir til þess að hvers kyns vímuefni á 

meðgöngu auki líkur á röskuninni, en það hefur ekki verið staðfest  (Land-

læknisembættið, 2007). 

ADHD er röskun á taugalífeðlisfræðilegum eiginleikum í miðtaugakerfinu. 

Sú röskun sem veldur einkennum einstaklinga með ADHD er talin vera í 

stjórnstöð heilans. Rannsóknir hafa sýnt að umrædd stjórnstöð virkar ekki á 

eðlilegan hátt hjá einstaklingum með ADHD. Það sem talið er valda ein-

kennum er vanvirkni í umræddri stjórnstöð, sem stjórnar meðal annars 

framhluta heilans. Sá hluti heilans hefur með einbeitingu, athygli og hömlur 

að gera. Framhlutinn gerir einstaklingum einnig mögulegt að leysa vandamál, 

skipuleggja, skilja hegðun annarra og halda aftur af hvötum sínum (Grétar 
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Sigurbergsson, e.d.). Í þessu sambandi notast Ingibjörg Karlsdóttir (2013) við 

hugtakið stýrifærni og má því segja að einstaklingar með ADHD hafi skerta 

stýrifærni. Rannsóknir hafa sýnt að börn með ADHD og þar af leiðandi skerta 

stýrifærni, séu líkleg til að glíma við námserfiðleika. Þó bendir hún á að 

stýrifærni heilans hafi ekki áhrif á greindarfar og að einstaklingar með skerta 

stýrifærni geti haft háa greindavísitölu (Brown, 2009). 

Sú staðreynd að börn með ADHD og um leið skerta stýrifærni sé líkleg til 

að eiga í námserfiðleikum undirstrika mikilvægi þess að fundnar séu leiðir til 

að mæta þessum börnum í námi og kennslu.  

2.1 Einkenni ADHD 

Þrjú höfuðeinkenni ADHD eru athyglisbrestur, ofvirkni og hvatvísi. Tvö 

síðarnefndu einkennin fylgjast yfirleitt að og eru mjög áberandi einkenni hjá 

mörgum með ADHD. Afar einstaklingsbundið er eftir börnum hvaða 

einkennum ber mest á og misjafnt hversu snemma einkennin koma fram 

(Grétar Sigurbergsson, e.d.; Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001:11). Til að barn 

greinist með ADHD þurfa sex eða fleiri einkenni athyglisbrests og/eða sex 

eða fleiri einkenni ofvirkni eða hvatvísi að hafa komið fram fyrir sjö ára 

aldur og verið til staðar síðustu sex mánuði fyrir greiningu. Einkenni þurfa 

að vera hamlandi fyrir barnið við að minnsta kosti tvenns konar mismunandi 

aðstæður, til dæmis í skóla og á heimili (Landlæknisembættið, 2007). 

Athyglisbrestur 

Einkenni athyglisbrests eru meðal annars að börn eiga erfitt með að halda 

athygli við leiki, verkefni og nám. Þau virðast oft ekki vera að hlusta þegar 

talað er við þau og eiga erfitt með að fylgja fyrirmælum til enda. Börnin 

ljúka ekki verkefnum eða fresta þeim. Börn sem eru með einkenni 

athyglisbrests eiga erfitt með að skipuleggja verkefni og athafnir, áætla 

tíma, forgangsraða og koma sér að verki. Jafnframt truflast þau auðveld-

lega af utanaðkomandi áreiti. Þau forðast viðfangsefni sem krefjast mikillar 

einbeitingar, huga illa að smáatriðum og gera margar fljótfærnisvillur. 

Einkenni athyglisbrests geta einnig verið að börn eru gjörn á að týna og 

gleyma hlutum og eru gleymin í daglegum athöfnum. Önnur algeng ein-

kenni eru að börn virðast dagdreymin og að þeim leiðist auðveldlega (Rief, 

2005; Landlæknisembættið, 2007). 

Ofvirkni 

Einkenni ofvirkni eru meðal annars að börn eru stöðugt á ferðinni eða á 

sífelldu iði. Auk þess tala þau mikið, eru gjörn á að fara úr sæti sínu í 
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aðstæðum þar sem ætlast er til að þau sitji kyrr. Ofvirkni sést einnig á því að 

börn hlaupa mikið um eða príla við aðstæður þar sem það á ekki við. Hlutir 

eru mikið handfjatlaðir og fiktað í þeim. Þau eiga erfitt með að slaka á eða 

róa sig niður (Rief, 2005; Landlæknisembættið, 2007). 

Hvatvísi 

Einkenni hvatvísi eru meðal annars að börn eiga erfitt með að bíða eftir að 

röðin komi að þeim í leik og starfi, til dæmis þegar þau þurfa að rétta upp 

hönd og bíða. Þau grípa oft fram í eða ryðjast inn í samræður og leiki, eða 

grípa fram í með svari áður en spurningu er lokið. Hvatvís börn eru gjörn á 

að framkvæma án þess að hugsa sig um og taka ákvarðanir án ígrundunar. 

Meðal einkenna hvatvísi er þegar börn þekkja reglur og afleiðingar en 

endurtaka þó sömu mistök aftur og aftur. Verkefni eru oft unnin kæru-

leysislega í fljótfærni þar sem margar fljótfærnisvillur eru gerðar (Rief, 2005; 

Landlæknisembættið, 2007). 

Ríkjandi einkenni 

Eins og áður segir er misjafnt eftir einstaklingum hvaða einkenni eru mest 

áberandi eða ríkjandi. Börn sem hafa ríkjandi athyglisbrest, það er 

athyglisbrest án ofvirkni (ADD), sýna ekki þessi truflandi einkenni sem mikið 

ber á. Nemendur með ADD trufla yfirleitt ekki í kennslustundum og þar af 

leiðandi eru þeir í hættu á að týnast eða gleymast í skólastofunni. Einnig eiga 

þessir nemendur á hættu á að vera misskildir, það er að kennarinn haldi að 

þeir séu ekki að reyna eða séu jafnvel bara latir. Einkenni athyglisbrests geta 

haft mjög hamlandi áhrif á frammistöðu í námi. Meira ber á þeim nemendum 

sem hafa ríkjandi einkenni ofvirkni og hvatvísi. Þeir fara ekki framhjá neinum 

vegna eðlis einkenna. Þessir nemendur virðast alltaf vera á fullu og lenda oft í 

einhverjum vandræðum eða útistöðum (Rief, 2005).  

Skammstöfunin ADD er notuð yfir athyglisbrest án ofvirkni. Hins vegar er 

skammstöfunin ADHD yfirheiti og hér verður hugtakið ADHD notað yfir allar 

birtingarmyndir röskunarinnar nema þegar skilgreina þarf hvora röskun um 

sig sérstaklega. 

2.1.1 Styrkleikar nemenda með ADHD 

Einstaklingar með ADHD hafa marga styrkleika sem kennarar þurfa að 

þekkja og kunna að meta. Mikilvægt er að kennarar ýti undir þá styrkleika 

og jákvæðu eiginleika sem nemendur þeirra með ADHD búa yfir. Með því er 

stuðlað að betri sjálfsmynd þeirra og þessir nemendur læra að þekkja eigin 

styrkleika og kunna að meta þá. Algeng jákvæð einkenni og eiginleikar sem 
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einstaklingar með ADHD búa gjarnan yfir eru af margvíslegum toga. Þar má 

meðal annars nefna mikla orku, hvatvísi og forvitni. Fleiri jákvæð einkenni 

sem nemendur með ADHD eru líklegir til að bera með sér eru að þeir eru oft 

skapandi, frumlegir, listrænir og hugmyndaríkir. Einnig eru þessir nemendur 

gjarnan tilbúnir til að prófa nýja hluti og láta slag standa og eru oft afar 

áhugasamir. Þeir eiga það jafnframt til að vera  gamansamir og kunna lag á 

því að skapa svolítið fjör. Að auki eru þessir nemendur oft færir um að finna 

nýjar lausnir á hinum ýmsu hlutum (Rief, 2005). 

Eins og gefur að skilja eru þessir eiginleikar mismunandi frá einum 

einstaklingi með ADHD til annars. Hins vegar eru framangreindir eiginleikar 

oft áberandi hjá einstaklingum með röskunina (Rief, 2005). Séu þessir eigin-

leikar skoðaðir út frá námslegu sjónarhorni má glögglega sjá að þeir geta 

allir verið miklir kostir þegar að námi kemur. Kennarinn þarf að hafa næmi 

fyrir styrkleikum nemenda með ADHD og kunna lag á aðferðum þar sem 

styrkleikarnir fá að njóta sín.  

2.1.2 Stúlkur með ADHD 

Hér verður vikið sérstaklega að stúlkum í ljósi þess að fjöldi rannsókna 

bendir sterklega til þess að margar stúlkur með ADHD hafi aldrei verið 

greindar með röskunina (Nadeau o.fl., 2006) Talið er að meginástæðan fyrir 

því sé að þær sýni oft ekki dæmigerð ofvirknieinkenni eins og sjást frekar 

hjá drengjum. Önnur ástæða fyrir því að stúlkur virðast ekki greinast eins 

mikið og drengir er sú að samkvæmt greiningarviðmiðum þurfa börn að 

sýna viðvarandi einkenni fyrir sjö ára aldur (Landlæknisembættið, 2007), en 

hjá stúlkum eru einkenni líkleg til að koma fram seinna. Algengt er að þær 

stúlkur sem eru með ADHD án greiningar sækist eftir hjálp á fullorðinsaldri. 

Þá hafa þær oft og tíðum átt í miklum erfiðleikum í fjölda ára. Mikilvægt er 

að koma í veg fyrir slíkar vangreiningar á röskuninni. Brýnt er að stúlkur 

með ADHD greininst snemma svo að unnt sé að koma þeim til hjálpar strax. 

Með því móti er hægt að koma í veg fyrir þá miklu erfiðleika sem þær eiga 

annars í vændum (Nadeau o.fl., 2006). Kennarar eyða miklum tíma með 

börnum og hafa þá sérstöðu að geta fylgst með þeim og komið auga á 

einkenni ADHD. Eins og komið hefur fram ber oft og tíðum minna á 

einkennum hjá stúlkum og er því mikil þörf að viðkomandi stúlkur hafi 

glöggt auga kennarans á sér. Kennarar eru gjarnan þeir fyrstu sem koma 

auga á einkenni ADHD hjá börnum og því þurfa þeir að þekkja algeng 

einkenni hjá stúlkum svo að þær greinist frekar. 

Rief (2005) bendir á að þær stúlkur séu sýnilegastar sem sýna blönduð 

einkenni ADHD; athyglisbrest, ofvirkni og hvatvísi. Hegðun þeirra fer talsvert 
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út fyrir það sem eðlilegt þykir hjá stúlkum á sama aldri. Á heildina litið 

virðast þó flestar stúlkur með ADHD vera án mikilla ofvirknieinkenna sem 

gerir þær mun ,,ósýnilegri”. Síðastliðin ár hafa fræðimenn beint spjótum 

sínum í meira mæli, að muni milli kynja með ADHD. Rannsóknir hafa bent til 

þess að mikill munur sé milli kynja þegar ADHD er annars vegar og búist er 

við framförum í kjölfar þeirra rannsókna, bæði í greiningu og meðferð. 

(Nadeau o.fl., 2006). 

Einstaklingar með ADHD eru eins misjafnir og þeir eru margir en hafa þó 

margir hverjir ýmisleg sameiginleg einkenni, eins og umfjöllunin hér framar 

gefur til kynna. Stúlkur með röskunina hafa sterkari tilhneigingu til að 

misskilja fyrirmæli. Þær eru í mörgum tilfellum óskipulagðar og gleymnar og 

eiga það mikið til að ljúka ekki við verkefni. Hjá stúlkum ber meira á ein-

kennum innra með þeim og minna á þeim sjáanlegu (greinanlegu). Stúlkur 

með ADHD eru líklegri en drengir til að þróa með sér kvíða og þunglyndi 

heldur en drengir. Þær eru einnig gjarnari á að upplifa erfiðleika með nám, 

höfnun jafningja, óöryggi með eigið sjálfsálit og draga sig gjarnan í hlé.  Þá 

eru stúlkur einnig líklegri til að sýna ofvirkni í máli (tala óhóflega mikið) en  

að sýna hreyfiofvirkni. Þær eiga það til að leggja mjög mikið á sig til að 

þóknast kennurum og foreldrum sínum, jafnvel svo mikið að úr verður eins 

konar þráhyggja eða árátta. Slík áráttuhegðun getur leitt til átröskunar og 

ýmis konar áhættuhegðunar (Nadeau o.fl., 2006). Mikilvægt er að kennarar  

þekki einkenni algengra fylgiraskana eða afleiðinga ADHD, ekki síst þegar 

um stúlkur er að ræða. Séu kennarar vel að sér í þeim efnum geta þeir 

frekar komið auga á einkenni þeirra strax frá upphafi og byrjað að vinna fyrr 

í málum stúlknanna.  

Í rannsókn Gershon (2002) var skoðaður munur milli kynja þegar ADHD 

er annars vegar. Niðurstöður rannsóknarinnar koma að mörgu leyti heim og 

saman við umfjöllun Nadeau o.fl. (2006) um ólíka birtingu einkenna hjá 

stúlkum og drengjum. Niðurstöður sýndu að hjá stúlkum ber minna á 

ofvirkni-, athyglisbrests- og hvatvísiseinkennum. Hjá drengjunum bar meira 

á sjánlegum ytri einkennum en hjá stúlkunum voru einkennin frekar innra 

með þeim sem erfiðara reynist að greina. Í rannsókn Hasson og Fine (2012) 

var sýnt fram á svipaðar niðurstöður. Í þeirri rannsókn sýndu drengir 

almennt meiri hvatvísi en stúlkur en þar var þó ekki marktækur munur milli 

kynja á einkennum athyglisbrests. Meginniðurstöður bentu til þess að að 

marktækur munur er milli kynja þegar litið er til höfuðeinkenna ADHD. 

Fjöldi rannsókna bendir til þess að munur sé á milli kynja þegar ADHD er 

annars vegar. Slíkar niðurstöður benda á mikilvægi þess að kennarar þekki 

einkenni röskunarinnar, bæði hjá drengjum og stúlkum. Eins og komið hefur 

fram virðast einkenni hjá stúlkum oft vera ósýnilegri og því mikilvægt að 
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kennarar séu á varðbergi svo þeir geti komið auga á viðkomandi stúlkur. Að 

eigin mati var því nauðsynlegt að víkja sérstaklega að stúlkum hér til að 

vekja athygli á þeim hópi nemenda. Eins og Nadeau o.fl. (2006) og Gershon 

(2002) benda á ber gjarnan meira á innri einkennum hjá stúlkum sem 

erfiðara reynist að koma auga á. Því er mikil hætta á að þessar stúlkur týnist 

inni í skólastofunni og að enginn sérstakur gaumur sé að þeim gefinn. 

Tilgangur rannsóknarinnar hér er meðal annars að hvetja til umræðu um 

nám barna með ADHD og hvernig koma megi til móts við þarfir þeirra í 

skólanum með markvissum hætti. Flest bendir til þess að einkenni stúlkna 

séu að einhverju leyti frábrugðin einkennum drengja og mikilvægt er að 

vekja sérstaka athygli á því. Kennarar þurfa að geta komið til móts við þarfir 

allra nemenda, stúlkna og drengja.  

2.2 Áhrif ADHD á nám 

Afar algengt er að börn með ADHD eigi í einhverskonar erfiðleikum með 

nám (Barkley, 1990). Höfuðeinkenni ADHD, athyglisbrestur, ofvirkni og 

hvatvísi geta leitt til margvíslegra áskorana fyrir nemendur með röskunina. 

Þeim reynist oft erfitt að halda athygli að verkefnum og eiga því oft ókláruð 

verkefni. Skipulagsleysi og slök námstækni einkennir marga nemendur með 

ADHD og hafa þeir þættir mikil áhrif á framvindu í námi. Nemendur með 

ADHD eru gjarnir á að hafa truflandi áhrif í skólastofunni, þar sem þeir trufla 

bæði sjálfa sig og aðra nemendur. Þeir tala gjarnan mikið þegar slíkt er 

óviðeigandi, verða oft reiðir, eiga erfitt með að sitja kyrrir, fikta í hlutum og 

eru órólegir (DuPaul og Stoner, 1994). 

Ingibjörg Karlsdóttir(2013) bendir á að algengt sé að börn með ADHD 

hafi hægan vinnsluhraða og eigi í erfiðleikum með vinnsluminni. Þetta gerir 

það að verkum að þessi börn koma minna í verk og hafa minna úthald í 

náminu. Þegar vinnsluhraði og vinnsluminni skerðist hæfni til að geyma 

uppýsingar í minni, vinna úr þeim og komast að niðurstöðu. Sértækir 

námserfiðleikar eru algeng fylgiröskun ADHD og drjúgur hluti barna með 

ADHD  eiga í þeim vanda. Sértækir námserfiðleikar birtast meðal annars í 

lestri, ritun, skilningi á stærðfræðihugtökum og því að leysa löng, samfelld 

verkefni (Rief, 2005).  

Að barn hafi verið greint með ADHD þýðir ekki að viðkomandi barn muni 

vegna illa í námi. Til að þessi börn nái árangri í námi þurfa þau almennt að 

leggja meira á sig en meðalnemandinn vegna þeirra mörgu áskorana sem 

þau standa frammi fyrir, eins og framangreind umfjöllun gefur til kynna 

(Bulut, 2005). 
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2.2.1 Að byrja í grunnskóla með ADHD 

Rannsóknir hafa sýnt að flest börn eru full eftirvæntingar þegar þau eru að 

fara að byrja í grunnskóla og bíða spennt eftir því að læra nýja hluti, hitta 

nýja krakka og kynnast nýju umhverfi og að hinir nýju nemendur aðlagist 

breyttu umhverfi almennt vel. Aðrar rannsóknir hafa þó bent til þess að 

flutningurinn milli skólastiganna sé ákveðnum hópum barna erfiðari, til 

dæmis börnum með sérþarfir og hegðunarvanda (Jóhanna Einarsdóttir, 

2007). Eins og gefur að skilja felur upphaf grunnskólagöngu í sér ákaflega 

miklar breytingar fyrir öll börn. Griebel og Niesel (2003) skipta þeim breyt-

ingum  í þrennt sem verða við það að byrja í grunnskóla: 

 Einstaklingurinn sjálfur breytist, sjálfsmynd hans og sjálfstæði 
 Samskipti við aðra, þar sem ný tengsl myndast og önnur breytast eða 

rofna 
 Aðstæður breytast, grunnskólinn ólíkur leikskólanum 

Þegar börn eru komin í grunnskóla breytast námskröfur og væntingar til 

þeirra. Námskrár milli skólastiganna, leik- og grunnskóla, eru að mörgu leyti 

ólíkar. Í leikskóla skipar leikur sem kennsluaðferð stóran sess en minnkar 

þegar í grunnskóla er komið. Þegar í grunnskólann er komið skipar bóklegt 

nám stærra hlutverk og við það aukast kröfur frá umhverfinu um að börnin 

standi sig vel í þessum „hefðbundnu“ greinum. (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). 

Tímaáætlun verður stærri þáttur í lífi barna sem og mikil kyrrseta og enn 

meiri áhersla er á að börnin skilji fyrirmæli og fari eftir þeim (Ragna Freyja 

Karlsdóttir, 2001). 

Aðrar stórar breytingar sem börn standa frammi fyrir þegar þau hefja 

grunnskólagöngu eru af félagslegum toga en þá breytist félagslegt umhverfi 

þeirra mikið. Í grunnskólanum er um mun flóknara umhverfi að ræða en í 

leikskólanum. Samskipti við önnur börn sem og starfsfólk í grunnskólanum 

er með öðru móti. Einstaklingsaðstoð verður minni en áður vegna þess að 

fleiri börn eru á hvern fullorðinn. Húsnæði grunnskólans er einnig með 

öðrum hætti og oftast um að ræða talsvert stærri byggingar en leikskólana 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2007). 

Þessi tímamót í lífi barna eru gríðarlega mikilvæg, meðal annars hvað 

varðar nám og líðan þeirra. Hæfni barna til að takast á við þær áskoranir 

sem þau standa frammi fyrir við upphaf grunnskóla getur haft áhrif á gengi 

þeirra í skóla á komandi árum. Við upphaf grunnskólagöngunnar er mynd 

barna af eigin getu og hæfni til náms að mótast. Sú mynd sem mótast getur 

haft gífurleg áhrif á árangur í skóla í framtíðinni sem og á sjálfsmynd þeirra 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Þegar horft er til eldri nemenda sést að þeir 
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eru misjafnlega í stakk búnir til að standast auknar kröfur umhverfisins. 

Fyrstu ár grunnskólans geta haft úrslitaáhrif varðandi áframhaldandi 

skólagöngu. Hafi mikið farið úrskeiðis á fyrstu árunum getur verið hætta á 

ferðum og erfiðleikarnir hrannast upp (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001). 

Af þessari umfjöllun að dæma er ákaflega mikilvægt að kennarar hugi vel 

að aðlögun nemenda sinna að breyttu umhverfi. Nauðsynlegt er að 

sértækum þörfum nemenda með ADHD sé mætt strax frá upphafi skóla-

göngu, bæði þeim sem þegar hafa verið greindir en einnig þeim nemendum 

þar sem grunur er á að ADHD sé til staðar, þar hefur næmt auga kennarans, 

þekking hans og skilningur á röskuninni ákaflega mikið að segja (Ingibjörg 

Karlsdóttir, 2013). 

2.2.2 Rannsóknir á fræðasviði 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum ADHD á nám og kennslu 

barna. Hér verða skoðaðar fjórar nýlegar rannsóknir sem snerta viðfangs-

efnið á tiltekinn hátt; tvær íslenskar rannsóknir og tvær erlendar. Þær fjalla 

allar um ADHD og áhrif þess á nám og kennslu með einum eða öðrum hætti. 

Þær undirstrika mikilvægi þess að kennarar hafi góða þekkingu á röskuninni 

og hafi kunnáttu og vilja til að mæta þörfum þessara nemenda með 

viðbrögðum sínum í kennslu.  

Jónína Sæmundsdóttir, lektor í sálfræði og kennslufræði við Mennta-

vísindasvið Háskóla Íslands birti niðurstöður rannsóknar sinnar  í grein undir 

heitinu Viðhorf kennara og reynsla af kennslu barna með ADHD. Greinin 

birtist í Netlu – Veftímariti um uppeldi og menntun árið 2009. Tekið var 

klasaúrtak tíu grunnskóla þar sem spurningalistar voru sendir til skólastjóra 

sem sáu um að leggja þá fyrir þátttakendur. Spurt var um þekkingu kennara 

á ADHD, ráðgjöf og stuðning sem kennurum byðist og þá þætti sem geta 

staðið í vegi fyrir kennslu barna með ADHD. Helstu niðurstöður voru þær að 

meirihluti kennara taldi sig hafa góða þekkingu á röskuninni og aðferðum 

við kennslu barna sem við hana glíma. Einnig kom fram að kennarar virtust 

nokkuð virkir í að afla sér þekkingar á þessu sviði en greinilegt að þörf sé á 

aukinni kennslu um ADHD í kennaranámi. Fleiri niðurstöður voru þær að 

sérkennarar gegna mjög stóru hlutverki hvað varðar stuðning og fræðslu um 

ADHD til kennara. Of margir nemendur í bekk var sá þáttur sem kennarar 

töldu helstu hindra sig í að koma til móts við þarfir barna með ADHD. Aðrir 

þættir sem kennarar töldu hindra sig í að koma til móts við þarfir þessara 

barna voru fjöldi nemenda með sérþarfir í bekk, alvarleiki einkenna, skortur 

á stuðningsmanneskju og að nemendur gætu ekki nýtt sér kennslu (Jónína 

Sæmundsdóttir, 2009).   
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Niðurstöður gefa til kynna að kennarar séu almennt meðvitaðir um 

mikilvægi þekkingar á ADHD. Flestir kennaranna töldu sig hafa góða 

þekkingu á aðferðum við kennslu barna með ADHD en fáir töldu sig hafa 

mjög góða þekkingu. Hvað uppsprettu þekkingarinnar varðar töldu flestir 

sig hafa öðlast hana í gegnum reynslu af að kenna barni með ADHD, en 

bækur og fyrirlestrar fylgdu þar á eftir. Aðeins fáir þátttakendur sögðust 

hafa fengið nægilega kennslu um röskunina í kennaranámi, en það er í 

samræmi við margar erlendar rannsóknir (Jónína Sæmundsdóttir, 2009). 

Það vekur vissulega athygli hversu litla þekkingu á ADHD kennaraefni virðast 

öðlast á ADHD í kennaranáminu, sérstaklega í ljósi þess að gera má ráð fyrir 

að minnsta kosti einu barni í hverjum bekk sem glímir við röskunina 

(Landlæknisembættið, 2007). Athyglisvert er að helsta hindrun að mati 

þátttakenda í að koma til móts við þarfir nemenda með ADHD, er of margir 

nemendur í bekk. Slíkar niðurstöður vekja upp spurningar og vangaveltur 

um hvort endurskoða þurfi fjölda nemenda á hvern kennara.  

Ágústa Elín Ingþórsdóttir náms- og starfsráðgjafi í Borgarholtsskóla birti 

niðurstöður rannsóknar sinnar sem snýr að reynslu unglinga og fullorðinna 

af því hafa einkenni athyglisbrests með eða án ofvirkni, æsku þeirra og 

uppvaxtarár, skólagöngu og framtíðarhorfur. Rannsókn Ágústu var unnin 

sem lokaverkefni til M.A.-gráðu í uppeldis- og menntunarfræðum og var 

framkvæmd á árunum 2002–2004. Þátttakandi var 21 talsins og notaðist 

rannsakandi við eigindlegar rannsóknaraðferðir, bæði viðtöl og þátttöku-

athuganir. Lykilþátttakendur voru 12 einstaklingar, unglingar og fullorðið 

fólk með athyglisbrest með eða án ofvirkni. Aðrir þátttakendur voru náms- 

og starfsráðgjafar, kennarar, sálfræðingur, félagsráðgjafi, fjölskylduráðgjafi 

og foreldri. Tilgangur rannsóknarinnar var að auka þekkingu og skilning á 

aðstæðum þessara einstaklinga. Lögð var áhersla á að kynnast reynslu 

einstaklinganna með AD(H)D af því að alast upp með þessi einkenni og 

fræðast um gengi þeirra í skóla og atvinnulífi auk þess sem hugað var að 

framtíðaráformum þeirra.  Markmið rannsóknarinnar var að öðlast skilning 

á reynslu unglinga og fullorðinna með AD(H)D og hvaða merkingu þessir 

einstaklingar leggja í aðstæður sínar. Skoðuð var lýsing þeirra, meðal annars 

á skólagöngu (Ágústa Elín Ingþórsdóttir, 2005). 

Niðurstöður leiddu í ljós að reynsla þátttakenda af skólagöngu var almennt 

neikvæð og margir sögðust hafa upplifað mikla höfnun og skilningsleysi frá 

skólanum. Meginniðurstaða rannsóknarinnar er sú að þeir einstaklingar með 

AD(H)D sem tóku þátt, upplifa sínar aðstæður á þann hátt að þeir hafi ekki 

fengið sömu tækifæri, meðal annars til náms. Þátttakendur voru sammála um 

að finna þurfi úrræði strax fyrir nemendum með AD(H)D í skólanum svo að 

þeir flosni síður upp úr námi seinna meir. Niðurstöður rannsóknarinnar benda 
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á mikilvægi góðrar þekkingar kennara á AD(H)D svo að þeir geti bætt tækifæri 

nemenda sinna. Ennfremur benda niðurstöður til þess að skólinn og þar með 

talinn kennarinn, getur átt stóran þátt í því að leggja grunn að velferð 

nemenda með ADHD (Ágústa Elín Ingþórsdóttir, 2005). 

Niðurstöður rannsóknarinnar undirstrika mikilvægi þess að kennarar 

mæti þörfum barna með ADHD strax frá upphafi skólagöngu og að þörfum 

þeirra sé mætt alla grunnskólagönguna. Jafnframt benda niðurstöður á 

mikilvægi þess að kennarar hafi staðgóða þekkingu á röskuninni ásamt því 

að þekkja og kunna að beita aðferðum sem koma til móts við þarfir þessara 

barna. Í ljósi þess að þátttakendur voru á unglings- og fullorðinsaldri má 

velta fyrir sér hvort skólakerfið í dag mæti þörfum nemenda með ADHD 

betur en áður. Engu að síður benda umræddar niðurstöður til þeirra miklu 

áhrifa sem skólinn getur haft á einstaklinga með ADHD og þar skipta 

viðbrögð kennarans ákaflega miklu máli. 

Martinussen, Tannock og Chaban (2010) birtu niðurstöður rannsóknar 

sinnar á viðbrögðum kennara við ADHD, hvaða aðferðir þeir notuðu í kennslu 

og hvaða aðferðir þeir notuðu til að ná fram viðeigandi hegðun nemenda. 

Einnig voru skoðuð tengsl milli þjálfunar og fræðslu um ADHD og viðbragða 

kennara í skólastofunni. Þessi kanadíska rannsókn ber heitið Teachers´ 

Reported Use of Instructional and Behavior Management Practices for 

Students with Behavior Problems: Relationship to Role and Level of Training in 

ADHD. Rannsóknin var megindleg og voru þátttakendur alls 76 kennarar. 

Tæpur helmingur þátttakenda voru umsjónarkennarar á yngsta stigi (e. 

Elementary School teachers). Meðal þátttakenda voru einnig sérkennarar og 

umsjónarkennarar á öðrum aldursstigum. Þátttakendur voru spurðir út í 

fjölda aðferða sem mælt er með, bæði í kennslu nemenda með ADHD og 

hegðun. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvort tengsl væru á milli 

þjálfunar og fræðslu kennara á röskuninni og viðbragða þeirra við henni í 

skólastofunni. Niðurstöður sýndu að mikill meirihluti kennara hafði hlotið 

örlitla eða enga þjálfun í að kenna nemendum með ADHD. Marktækur munur 

var á svörum kennara sem höfðu hlotið miðlungs til mikla þjálfun og 

fyrrnefndum hópi. Niðurstöður gáfu einnig til kynna að meirihluti þátttakenda 

notaði sjaldan einstaklingsbundnar aðferðir sem styðja við viðeigandi hegðun 

nemenda. Fleiri niðurstöður sýndu að meiri-hluti þátttakenda hugði að því að 

skapa góðar kennsluaðstæður fyrir nemendur með ADHD, svo sem skipulag 

skólastofunnar og að sýna þessum nemendum mikla jákvæða athygli (Martin-

ussen, Tannock og Chaban, 2010). 

Í fræðilegri umfjöllun benda rannsakendur á að kennarar þurfi að hafa 

góðan skilning á þeim aðferðum sem styðja við bættan árangur nemenda 
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með ADHD. Jafnframt benda þeir á að kennarar upplifi sig oft óundirbúna 

fyrir að kenna þessum nemendum. Fleiri rannsóknir en þessi benda til þess 

að kennarar hljóti ekki nægilega þjálfun í kennslu nemenda með röskunina. 

Slíkar niðurstöður eru áhyggjuefni vegna þess að kennarar sem hljóta litla 

þjálfun í að kenna nemendum með ADHD gætu haft minni skilning á 

röskuninni og neikvæðara viðhorf gagnvart henni. Eins og fram kemur í 

inngangi er góð þekking og skilningur kennara á röskuninni lykilatriði 

varðandi árangur nemenda sem hana bera.  

Niðurstöður rannsóknarinnar varpa ljósi á mikilvægi þess að kennarar 

hljóti þjálfun í að vinna með nemendum með ADHD, að minnsta kosti góða 

fræðslu í kennaranáminu. Þar virðist einnig vera skortur á, eins og rannsókn 

Jónínu gefur til kynna. Þessar niðurstöður velta upp spurningum um hvort 

betur megi standa að menntun kennara og starfsþjálfun í þessum efnum, 

þar sem um er að ræða einn algengasta hegðunarvanda barna (Landlæknis-

embættið, 2007).  

McConaughy og félagar (2011) gerðu rannsókn þar sem þeir skoðuðu 

námsárangur og félagsfærni 178 sex til 11 ára barna, annars vegar með 

ADHD og hins vegar án ADHD. Þessi bandaríska rannsókn ber heitið 

Academic and Social Impairments of Elementary School Children With 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Tilgangur rannsóknarinnar var að 

bera saman námsárangur og félagslega hegðun barna, með röskunina og án 

hennar, til að fá frekari vísbendingar um þörf á inngripi sem snýr að skertri 

frammistöðu barna með ADHD í námi og í félagslegri hegðun. Bæði kenn-

arar og foreldrar svöruðu spurningum um frammistöðu í námi, félagslega 

hegðun og vitsmuni barnanna.  

Niðurstöður sýndu marktækan mun á námsárangri og félagsfærni barna 

mð röskunina og án hennar. Niðurstöður bentu til lakari færni barna með 

ADHD á báðum sviðum; 15–55% barnanna sýndu fram á skerta námsgetu 

og 26–85% sýndu fram á takmarkaða félagsfærni. Niðurstöður benda til 

þess að mörg börn með ADHD þurfi á markvissri kennslu að halda sem 

kemur til móts við námslegar og félagslegar þarfir þeirra. Misjafnt var hvar 

veikleikar barnanna lágu í náms- og félagslegum þáttum. Niðurstöður rann-

sóknarinnar sýndu einnig fram á að stór hluti barnanna sem höfðu grein-

inguna, sýndi ekki fram á skerta námsgetu og takmarkaða félagshæfni. Þau 

börn eru þó talin líklegri en önnur til að eiga í vandræðum síðar meir vegna 

einkenna röskunarinnar. Rannsakendur telja að sá hópur barnanna geti 

grætt mikið á fyrirbyggjandi aðgerðum sem ætlaðar eru öllum bekkjum í 

heild (McConaughy o.fl., 2011). Fyrirbyggjandi aðgerðir fela til dæmis í sér 
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bekkjareglur, væntingar kennarans til nemenda og aðferðir sem stuðla að 

bættri félagsfærni (Rief, 2005). 

Niðurstöður koma ekki á óvart og voru í samræmi við það sem rann-

sakendur bjuggust við. Eins og komið hefur fram geta einkenni ADHD haft 

mjög truflandi áhrif í námi. Auk þess glímir mjög stór hluti nemenda með 

röskunina einnig við sértæka námserfiðleika (Rief, 2005). Séu einkennin 

skoðuð með félagsfærni í huga kemur ekki á óvart að börn með ADHD hafi 

sýnt takmarkaða hæfni þar. Ætla má að skert félagsfærni geti haft áhrif á 

líðan nemenda í skólanum og að slæm líðan hafi áhrif á frammistöðu í námi. 

Að mati höfundar þessa verkefnis haldast þessi þættir í hendur og því 

mikilvægt að kennarar beiti aðferðum sem koma til móts við þarfir 

nemenda hvað nám, félagsfærni og almenna líðan varðar. 

Framangreindar rannsóknir snúast allar um ADHD og nám með einum 

eða öðrum hætti. Sjónarhorn þeirra eru ýmist frá kennurum eða ein-

staklingum með röskunina auk þess sem upplýsingar frá foreldrum barna 

með ADHD eru í einni þeirra. Rannsóknirnar gefa sterklega til kynna 

mikilvægi þess að þörfum nemenda með ADHD sé mætt alla grunnskóla-

göngu, allt frá upphafi til enda hennar. Til þess þurfa kennarar að hljóta 

fræðslu um röskunina og aðferðum sem kunna að hafa jákvæð áhrif á 

frammistöðu þessara nemenda í námi og almenna velferð í skólanum. Eins 

og áður hefur komið fram eru kennarar sem hafa góða þekkingu á ADHD 

líklegri til að vera jákvæðir gagnvart aðferðum sem þykja gagnlegar þegar 

nemendur með ADHD eru annars vegar (Jónína Sæmundsdóttir, 2009).  

Að eigin mati er rannsóknin hér í þessu riti mikilvæg þar sem hún veitir 

góða innsýn í störf fjögurra kennara þar sem farið er á dýptina. Með því 

móti má öðlast sem allra bestan skilning á áhrifum ADHD á störf 

kennaranna og hvernig þeir telja best að bregðast við nemendum með 

röskunina í skólastofunni. Rannsóknir er almennt eru þess eðlis að niður-

stöður þeirra styðja hver við aðra. Sumar rannsóknarniðurstöður stangast á 

á meðan aðrar koma heim og saman. Eftir því sem rannsóknir á fyrirbærum 

verða fleiri gefa þær saman betri mynd af fyrirbærum sem rannsökuð eru. 

Mín trú er sú að rannsóknin hér sé góð viðbót í þá flóru rannsókna sem til 

eru um  einstaklinga með ADHD og skólastarf.  
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3 Kennsla barna með ADHD 

„Það verður að vera skemmtilegt! Ef það er ekki skemmtilegt verður 

það að vera á hreyfingu! Ef það er ekki á hreyfingu og ég er ekki á 

hreyfingu, get ég kannski gert það brjálað!“  

(Zentall, 2006). 

Eins og fyrr segir er þekking og skilningur kennarans á ADHD nauðsynlegur 

svo að hann sé meðvitaður um þær áskoranir sem nemendur með ADHD 

standa frammi fyrir. Kennarar þurfa að vita hvers eðlis röskunin er og skilja 

að ADHD er af sálfræðilegum og taugalíffræðilegum toga. Fræðsla um 

röskunina sem slíka er ákaflega mikilvæg svo að kennarinn skilji hvað búi að 

baki þeirri óæskilegu hegðun sem nemendur með ADHD eru gjarnir á að 

sýna. Þannig getur kennarinn skilið að slík hegðun stafar ekki endilega af 

ásetningi. Aukinn skilningur hjálpar kennurum að sýna nemendum með 

ADHD þolinmæði og umburðarlyndi. Aukinn skilningur á ADHD hjálpar 

kennurum einnig að takast á við þau vandmál sem upp geta komið á 

jákvæðan hátt og leysa þannig úr þeim á farsælan hátt með nemandanum 

sem á í hlut. Allir kennarar þurfa að skilja hvernig ADHD hefur áhrif á 

nemendur í skólanum, bæði hvað námið sjálft varðar og annað sem 

viðkemur skólastarfi (Rief, 2005).  

Kennarinn skuldbindur sig og trúir jafnframt að það sé á hans ábyrgð að 

ná til allra nemenda og að kenna öllum nemendum. Það merkir að kenn-

arinn verður að vera tilbúinn til að eyða meiri tíma og orku í að vinna með 

einstökum nemendum og því teymi sem að nemandanum stendur. Mikil-

vægt er að nýta þann stuðning sem kostur er á og bera sig eftir honum. 

Mörgum kennurum finnst mikill kostur að vera í teymisvinnu, þar sem þeir 

bera sameiginlega ábyrgð á námi nemenda. Jafnframt koma ólíkir kennarar 

til með að sjá nemendur í ólíku ljósi og önnur sjónarhorn koma upp (Rief, 

2005). Gagnlegt er að tala við fyrri kennara nemenda með ADHD (séu þeir 

einhverjir) um aðferðir sem virkuðu hjá þeim. Mikilvægt er að leita allra 

upplýsinga sem skipta máli til að hjálpa viðkomandi nemanda (Rief, 2008). 

Mikilvægt er að kennarinn hjálpi nemendum með ADHD að sjá að þeir geti 

lært. Það ætti í raun að vera fyrsta markmið kennarans, að fá nemendur til 

að sjá að þeir séu færir um það. Þá er gagnlegt að setja viðráðanleg 

markmið með nemendum, án þess að þau séu of auðveld. Árangur verður 
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merkingarlaus ef honum er náð án áreynslu. Hins vegar er mikilvægt að 

nemendur finni og sjái að þeir geti náð settum takmörkum (Stevens, 1997). 

     Aðlögun verkefna og skriflegs vinnuálags getur oft verið nauðsynlegt. 

Ekki er hægt að búast við að nemandi með ADHD afkasti jafn miklu og 

meðalnemandinn. Fyrir meðalnemandann tekur tiltekið verkefni 30 mínútur 

en sama verkefni tekur nemanda með ADHD jafnvel margar klukkustundir. 

Kennarar þurfa að vera opnir fyrir því að breyta eða aðlaga verkefni fyrir 

einstaka nemendur. Mikilvægt er að kennarar gleymi ekki að ADHD er 

röskun sem hefur áhrif á frammistöðu og virkni nemenda. Þar af leiðandi 

þurfa kennarar að vera tilbúnir til að aðlaga verkefni þannig að raunhæft sé 

að tilteknir nemendur geti lært efnið og sýnt fram á þekkingu sína. Kennari 

getur til dæmis haft í huga að ekki er alltaf nauðsynlegt að gera hvert 

einasta atriði á hverri blaðsíðu. Einnig getur kennarinn brugðið á það ráð að 

leyfa tilteknum nemanda að svara spurningum munnlega og hafa verkleg 

verkefni (Rief, 2005). Þegar kennarar spyrja spurninga yfir allan bekkinn er 

gott að hafa þá reglu að gefa að minnsta kosti ákveðinn umhugsunarfrest 

áður en þeir biðja nemendur að svara. Nemendur með ADHD eru almennt 

lengur að vinna úr upplýsingum og þurfa því að fá tíma til að hugsa (Rief, 

2005; U.S. Department og Education, 2008). 

Kennarinn þarf að veita nemendum með ADHD aðstoð og þjálfun í 

námstækni og í að skipuleggja sig. Mikilvægt er að kennarinn veiti þeim 

aðstoð í að halda utan um verkefni, hafa vinnuaðstöðu og námsgögn skipuleg 

og að óþarfa hlutir séu ekki að þvælast fyrir. Til er fjöldinn allur af 

námstækniaðferðum sem kennarinn getur kennt nemendum sínum með 

ADHD með það að markmiði að auka frammistöðu þeirra í náminu (Rief, 

2005). Vinna við tölvur gagnast öllum nemendum, sérstaklega þeim sem eru 

með röskunina og ættu kennarar að nýta þann kost eftir fremsta megni. Með 

því að nýta slíka tækni verður kennslan myndrænni og gerir nem-endum 

jafnframt kleift að taka virkan þátt (U.S. Department of Education, 2008). 

Almennt getur stærstur hluti nemenda með ADHD vel stundað nám með 

sama hraða og í sömu aðstæðum þegar kennarar skipuleggja náms-umhverfið 

vel og nota skilvirkar kennsluaðferðir (Rief, 2005). Afar mikilvægt er að 

kennarar þekki þær kennsluaðferðir og kennsluhætti sem kunna að virka betur 

fyrir þessa nemendur. Þegar nemendur með ADHD eru annars vegar er 

nauðsynlegt að kennarinn leiti skemmtilegra leiða til náms með skapandi 

vinnubrögðum sem gera þessum nemendum kleift að blómstra í námi sínu.  

Samkvæmt U.S. Department of Education (2008) eru eftirfarandi þrír 

þættir sem huga þarf sérstaklega að varðandi skipulag náms og skólagöngu 

barna með ADHD: 
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 Aðlögun náms- og kennsluaðstæðna 
 Aðlögun náms og kennslu 
 Stuðningur við hegðun og atferlismótun 

3.1 Kennsluaðstæður 

Kennarar verða að huga vel að þeim kennsluaðstæðum sem þeir skapa 

þegar nemendur með ADHD eru annars vegar. Leggja þarf ríka áherslu á að 

hafa skýra ramma og rútínu (Alban-Metcalfe og Alban-Metcalfe, 2001; 

Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001; Rief, 2005). Gagnlegt er að fara yfir 

stundaskrá dagsins áður en kennsla hefst. Ákaflega mikilvægt er að nem-

endur með ADHD þekki dagskipulagið vel og að það sé fremur fyrirsjáanlegt 

og einfalt. Ekki má gleyma að hrósa nemendum fyrir alla sigra, litla sem 

stóra. Það er í kennarans valdi að skapa sem bestar aðstæður til náms og 

kennslu til að auka líkur á betra gengi nemenda með ADHD. Fyrst af öllu 

þarf að skapa andrúmsloft vellíðunar, umburðarlyndis og öryggis. Takist 

kennara að skapa þær aðstæður ættu nemendur ekki að þurfa að óttast það 

að gera mistök og eru líklegri til að vera opnir og virkir (Rief, 2008). 

Eins og framar segir þurfa nemendur með ADHD á skipulögðu umhverfi 

að halda þar sem allar reglur eru þeim skýrar. Mikilvægt er að samskipti séu 

skýr, væntingar skýrar og að þeir viti hvert hlutverk sitt sé (Rief, 2005; U.S. 

Department of Education). Nám nemenda með ADHD krefst þess að 

kennarinn leggi sig fram við að leiðbeina þeim svo að þeir viti hvað þeir eigi 

að gera og hvernig. Nemendur með ADHD þurfa skipulag sem miðar að því 

að jafnvægi sé á milli hljóðlátrar og rólegrar vinnu annars vegar og 

„fjörugrar“ vinnu hins vegar (Rief, 2005).  

Þegar nemendur með ADHD vinna verkefni hentar oft að þeim sé skipt 

niður í smærri heildir og fá reglulega endurgjöf. (Alban-Metcalfe og Alban-

Metcalfe, 2001; Rief, 2005). Nemendur með ADHD græða mest á því þegar 

verkefni kalla á virkni þeirra. Gott er að lágmarka vinnu þar sem þeir eru 

aðgerðarlausir. Sé kennarinn til dæmis að lesa sögu eða annað sem krefst 

þess að nemendur sitji kyrrir og hlusti getur verið gott að leyfa þeim að 

vinna að einhverju á meðan, til dæmis að teikna (Alban-Metcalfe og Alban-

Metcalfe, 2001). 

3.1.1 Skipulag skólastofunnar  

Skipulag skólastofunnar er mikilvægur þáttur þegar nemendur með ADHD 

eru annars vegar. Nemendur læra á ólíkan hátt og ættu þeir því að fá tæki-

færi til að hafa val um það hvar og hvernig þeir læra. Kennarinn getur farið 

margar leiðir við að laga umhverfið að þörfum nemenda með ADHD, sem 
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geta leitt til aukinnar frammistöðu þeirra. Kennarinn getur meðal annars 

aðlagað birtu að þörfum og raðað húsgögnum á fjölbreytta vegu. Gott getur 

verið að raða húsgögnum þannig að þau minnki hvers kyns truflun í kringum 

nemendur með ADHD (Rief, 2005). Mikilvægt er að kennarinn hugi vel að 

því að skapa fjölbreyttar aðstæður til náms inni í skólastofunni. Gott er að 

hafa sérstakan stað þar sem nemendur geta farið í litum hópum og unnið 

saman að verkefnum. Einnig er gott að hafa stað þar sem áreiti er í lágmarki 

sem gerir nemendum betur kleift að einbeita sér að krefjandi verkefnum 

(Smith o.fl., 2008). 

Ingibjörg Karlsdóttir (2013) bendir á mikilvægi þess að huga vel að því 

hvar nemendur með ADHD eru staðsettir í skólastofunni. Oft hentar þessum 

nemendum best að sitja nálægt kennaranum. Við það fæst öryggi og 

kennarinn á auðveldar með að leiðbeina þeim. Bent hefur verið á ýmsar 

útfærslur sætaskipanar sem kunna að henta nemendum með ADHD. 

Gagnlegt er að sessunautar viðkomandi nemenda séu þeim góðar fyrir-

myndir. Einnig getur verið gott fyrir nemendur með ADHD að sitja þar sem 

þeir hafa yfirsýn yfir bekkinn og viti þannig hvað er að gerast. Slíkt getur 

minnkað hættu á að það hafi truflandi áhrif. Í sumum tilfellum þykir þessum 

nemendum gott að sitja einir við borð.  

Einnig þurfa nemendur með ADHD oft á meira plássi að halda en aðrir 

nemendur. Þeim hentar betur að vera í minni bekkjum en það er ekki alltaf 

möguleiki. Bent er á að nemendur með ADHD fari oft inn á „svæði“ annarra 

nemenda sem getur leitt til vandkvæða í samskiptum og þá þurfa kennarar 

að vera skapandi í hugsun þar sem þeir leita leiða til að auka pláss í kringum 

nemendur sína með ADHD (Rief, 2005; Smith o.fl., 2008).  

Nemendur með ADHD eru vissulega eins misjafnir og þeir eru margir og 

kennarinn þarf að finna út það sem hentar hverjum og einum. Sumum 

nemendum hentar að vinna á gólfinu eða standandi við borð. Margir 

kennarar hafa sérstaka aðstöðu í skólastofunni, afmarkað og rólegt svæði, 

til dæmis með litlu teppi eða mottu, sessum og púðum. Þangað geta 

nemendur farið og unnið þegar þeir vilja algjört næði. Slík svæði nýtast 

öllum nemendum en geta hentað nemendum með ADHD einkar vel. 

Sumum nemendum með ADHD finnst þægilegt að hlusta á tónlist þegar þeir 

vinna og eiga þeir stundum betra með að vinna með tónlist í eyrunum 

(Ingibjörg Karlsdóttir, 2013). 

Nemendur með ADHD eiga oft erfitt með að skipuleggja hugsun sína, 

athafnir og tíma. Sjónrænar vísbendingar og tímarammar í skólaumhverfinu 

geta hjálpað þeim að átta sig á skipulaginu og þeim væntingum sem til 

þeirra eru gerðar. Þegar talað er um sjónrænar vísbendingar er til dæmis átt 
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við stundatöflur, dagsáætlun, tímaáætlun og að allar leiðbeiningar sé hafðar 

sýnilegar. Það skiptir nemendur með ADHD miklu máli að þeir viti hvað þeir 

eigi að gera, hvar það á að vera, með hverjum, hvenær og hvernig. Allar 

leiðbeiningar og myndir sem aðstoða þá við það eru mjög gagnlegar. Gott er 

að nemendur hafi sérstakan stað fyrir gögn og verkefnaskil. Mikilvægt er að 

allt sé vel merkt og gagnlegt er að nota litakóðun, til dæmis eftir náms-

greinum (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001; Rief, 2008).  

3.1.2 Skipulag kennslustundar 

Í hverri kennslustund er að ýmsu að huga að sem getur stuðlað að betri 

frammistöðu nemenda með ADHD. Í upphafi kennslustundar er gagnlegt fyrir 

kennarann að gefa hljóðmerki um að kennslustundin sé hafin og í framhaldi 

skrifa viðfangsefni hennar á töflu. Kennarinn þarf einnig að gefa skýr fyrirmæli 

um hvað á að gera, hvaða gögn nemendur þurfa og hverju þeir eiga að skila af 

sér. Þegar kennarinn gefur fyrirmælin er mikilvægt að hann nái augnsambandi 

við nemendur með ADHD (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013; Rief, 2008). 

Í allri kennslustundinni þarf að leggja áherslu á að gefa skýr fyrirmæli og 

sjónrænar leiðbeiningar. Eins og komið hefur fram eiga nemendur með 

ADHD oft erfitt með að halda athygli að verkefnum. Gagnlegt getur verið að 

bjóða þeim nemendum að vinna í lotum þar sem þeir fá að taka stutt hlé 

inn á milli. Algengt er að nemendur með ADHD eigi erfitt með að halda sig 

að verki og í slíkum aðstæðum getur kennarinn haft ákveðin merki sem 

nemandinn þekkir og skilur. Merkin geta verið í margskonar formi, svo sem 

léttri snertingu á öxl, miða sem settur er á borð nemandans eða hverju öðru 

sem kennara kemur til hugar og skilar tilsettu markmiði (Ingibjörg Karls-

dóttir, 2013; Rief, 2008; U.S. Department of Education, 2008). 

Óróleiki og spenna ólgar inni í mörgum nemendum með ADHD og reynist 

þá sumum vel að handfjatla hluti, til dæmis lítinn mjúkan bolta. Slíkt getur 

hjálpað nemendum við að losa um umrædda spennu og óróleika. Í lok 

kennslustundar er gott að fara yfir helstu áhersluatriði viðfangsefnisins. Séu 

einhver heimaverkefni er mikilvægt að ganga úr skugga um að þau komist 

til skila. Kennarinn getur til dæmis beðið einhverja tvo nemendur um að 

endurtaka hvað eigi að gera og síðan allan bekkinn í kór. Auk þess er brýnt 

að skrifa það á töflu og að taka skýrt fram hvað þurfi að hafa meðferðis 

heim (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013). 

3.1.3 Bekkjarstjórnun 

Eins og áður hefur komið fram eru yfirgnæfandi líkur á því að í hverjum bekk 

sé að finna nemendur með ADHD. Kennarar geta lent í miklum erfiðleikum 
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inni í skólastofunni búi þeir ekki yfir færni í bekkjarstjórnun. Mikilvægt er að 

kennarar hafi ákveðið kerfi sem aðstoðar þá í að vera staðfastir og sam-

kvæmir sjálfum sér. Slíkt kerfi á að hjálpa þeim að forðast ýmis konar 

vandamál. Góð bekkjarstjórnun er öllum nemendum til góða, ekki síst þeim 

sem eru með ADHD (Smith o.fl., 2008). 

Kennarinn ber ábyrgð á því að kenna nemendum hvaða hegðun er 

æskileg og hvaða hegðun er óæskileg. Lykilatriði til að koma í veg fyrir, eða 

minnka óæskilega hegðun nemenda með ADHD eru fyrsjáanleiki, stöðug–

leiki og eftirfylgni (Rief, 2005). Nemendur sem eiga í miklum hegðunar-

vandkvæðum sýna almennt viðeigandi hegðun þegar kennarinn veitir 

grípandi, merkingarbæra kennslu sem vekur áhuga þeirra. Auk þess er 

mikilvægt að kennarar einstaklingsmiði kennslu sína, forðist gremju nem-

enda og passi upp á að þeim leiðist ekki. Vel skipulagðar kennslustundir sjá 

til þess að nemendur hafi eitthvað fyrir stafni og þurfi ekki að bíða eftir því 

að vita hvað þeir eigi að gera næst (Rief, 2005).  

Fyrirbyggjandi aðgerðir kennarans eru lykilatriði hvað árangursríka 

bekkjarstjórnun varðar. Með því að hugsa fram í tímann og setja nem-endum 

ákveðin skilyrði um hegðun getur kennarinn komið í veg fyrir ýmis konar 

vandamál sem upp gætu komið (Stevens, 1997). Fyrirbyggjandi aðgerðir geta 

falið í sér ýmsa umhverfisþætti, væntingar kennarans til hegðunar nemenda, 

jákvæða styrkingu og að nemendur þekki afleiðingar þess þegar þeir haga sér 

illa. Umhverfisþættir fela til dæmis í sér skipulag og uppröðun skólastofunnar 

eins og rætt var um hér framar. Væntingar kennarans til hegðunar getur meðal 

annars verið í formi bekkjarreglna eða verklagsregla. Jákvæð styrking felur í sér 

hvatningu og aðferðir sem hvetja nemendur til jákvæðrar hegðunar (Rief, 

2005). Má þar nefna einhverskonar umbun sem getur til dæmis verið aukin 

athygli, bros, hrós, merki eða einhver forréttindi. Jákvæð styrking getur verið 

ákaflega áhrifarík þegar ADHD er annars vegar (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001). 

Því miður er of algengt að kennarar bregðist við neikvæðri hegðun og hunsi 

jákvæða. Slík framkoma leiðir frekar til þess að neikvæð hegðun færist í aukana 

(Smith o.fl., 2008). Þegar nemendur sýna óæskilega hegðun er stundum gripið 

til refsingar (neikvæðrar styrkingar). Refsing getur til dæmis verið í formi 

skamma, hótana og missis forréttinda. Ætlunin er þá að minnka líkur á 

óæskilegri hegðun. Neikvæð styrking virkar oft til skemmri tíma en skortir hins 

vegar leiðbeiningar um betri hegðun. Tíðar refsingar geta leitt til 

samskiptaerfiðleika milli kennara og viðkomandi nemanda (Ragna Freyja 

Karlsdóttir, 2001).  

Lykillinn að árangursríkri bekkjarstjórnun er að byggja upp jákvæð sam-

skipti við nemendur. Mikilvægt er að kennarinn þekki hvern nemanda sinn 
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persónulega og láti líf þeirra sig varða. Til að það sé mögulegt þarf kenn-

arinn að sýna skilning, sveigjanleika og þolinmæði. Þegar nemendum líkar 

vel við kennarann sinn, treysta honum og virða, er mun líklegra að þeir leggi 

á sig til að þóknast honum (Rief, 2005). Allir nemendur eiga rétt á góðu 

námsumhverfi þar sem jákvætt andrúmsloft ríkir. Öllum nemendum á að 

líða vel í skólastofunni þar sem þeir finna til öryggis og hljóta viðeigandi 

stuðning (Stevens, 1997). 

3.1.4 Uppeldis- og hegðunarmótunaraðferðir 

Árangursrík bekkjarstjórnun snýr mikið að því að koma í veg fyrir óæskilega 

hegðun og styrkja þá jákvæðu eins og fjallað var um hér framar. Í handbók 

Ingibjargar Karlsdóttur (2013) bendir hún á að margir skólar hafi innleitt 

uppeldis- og hegðunarmótunar-aðferðir eða áætlanir á borð við SMT 

skólafærni (e. School Management Training), PBS (e. Positive Behavior 

Support) og Uppeldi til ábyrgðar. 

SMT skólafærni er innleitt í skólasamfélagið til að fyrirbyggja, draga úr og 

stöðva hegðunarfrávik og skapa þannig jákvætt andrúmsloft. Gengið er út frá 

því að nemandinn læri hegðun í gegnum tengsl sín við aðra og að líffræðilegt 

upplag hans geti gert það að verkum að hann sé ákaflega krefjandi fyrir 

starfsfólk skólans. Ólíkum hópum nemenda er mætt með samræmdum 

viðbrögðum alls starfsfólks þar sem áhersla er á að gefa jákvæðri hegðun 

athygli og nálgast nemendur almennt með jákvæðum hætti. Aðferðin byggir á 

bandarísku aðferðinni PBS sem er árangursprófað og viðurkennt vinnulag. 

PBS/SMT hvetur með kerfisbundnum hætti til jákvæðrar hegðunar, eykur 

félagsfærni, bætir samskipti og og dregur úr hegðunarvanda barna og unglinga 

(PBS upplýsingavefur, 2008; PMTO foreldrafærni, e.d.). 

Uppeldi til ábyrgðar miðar að því að ýta undir ábyrgðarkennd og sjálfs-

stjórn barna og unglinga og þjálfa þau í að ræða um tilfinningar sínar og átta 

sig á eigin þörfum. Aðferðum uppeldis til ábyrgðar er jafnframt ætlað að 

styðja við starfsfólk skóla í að móta sér skýra stefnu um samskipti og 

agamál. Um er að ræða aðferðir við að kenna nemendum sjálfsstjórn og 

sjálfsaga og styrkja þá í að læra af eigin mistökum. Hugmyndafræðin hefur 

áhrif á kennsluhætti, stjórnunarhætti, lífsleiknikennslu og meðferð agamála 

(Guðrún Erla Gunnarsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007). 

Framangreindar uppeldis- og hegðunarmótunaraðferðir eiga það sam-

eiginlegt að setja skýra stefnu innan skólanna um þessi mál sem styðja 

meðal annars við kennara og leiðbeina þeim um viðbrögð í kennslustofunni.  
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3.1.5 Kennarinn og ADHD í skólastofunni 

Eins og komið hefur fram hefur hæfni og færni kennarans í skólastofunni 

ákaflega mikið að segja þegar horft er til árangurs nemenda með ADHD. Öll 

hegðun hans, viðbrögð og fas eru einnig miklir áhrifavaldar. Bent hefur 

verið á að algengasta ástæða fyrir jákvæðri og neikvæðri reynslu nemenda 

af skólanum sé kennarinn (Smith o.fl., 2008). 

Kennarar sem ná góðum árangri með nemendum með ADHD eiga 

ýmisleg einkenni sameiginleg. Þeir hafa jákvæðar væntingar til nemenda og 

trúa á þá en mjög mikilvægt er að nemendur finni að kennarinn hafi trú á 

þeim. Áhrifaríkir kennarar meta og endurmeta vinnu nemenda reglulega og 

endurskoða eigin aðferðir í takt við það. Skýrleiki, skipulag, góð samskipti og 

sanngirni eru einnig eiginleikar kennara sem ná árangri með nemendum 

með röskunina. Umhyggja, hlýtt viðmót og kímni eru fleiri eiginleikar sem 

einkenna þá sem tekst vel til. Mikilvægt er að kennarar séu samkvæmir 

sjálfum sér og staðfastir. Áhugi og vilji kennarans hefur ákaflega mikið að 

segja sem og þekking á áhrifaríkum kennsluaðferðum og færni til að beita 

þeim. Þessir kennarar eiga yfirleitt gott samstarf við aðra kennara, deila 

upplýsingum eða ráðum og leita hver til annars (Smith o.fl., 2008).  

Kennarar sem ná árangri með nemendum sínum eru þeim góðar 

fyrirmyndir og hvetja þá til dáða. Þeir eru viljugir til að vaxa og þroskast í 

starfi, hugsa út fyrir kassann og eru óhræddir við að prófa nýja hluti í 

skólastofunni. Þessir kennarar skilja að nemendur læra á ólíkan hátt og hafa 

þar af leiðandi misjafna námstækni. Kennarar sem vinna árangursríkt starf 

með nemendum með ADHD kunna að meta sérkenni þeirra og reyna að 

draga fram það besta hjá hverjum nemanda Þetta krefst þolinmæði 

kennarans þar sem hann þarf að vera tilbúinn til að fara aftur á byrjunarreit 

og leita nýrra aðferða til að árangur náist. Lykilatriði til árangurs eru 

sveigjanleiki kennarans og vilji hans til að mæta nemendum þar sem þeir 

eru (Rief, 2005; Rief, 2008). 

3.2 Kennsluaðferðir 

Ingibjörg Karlsdóttir (2013) bendir á að hugmyndaríkar nálganir, þekking og 

leikni í að beita fjölbreyttum kennsluaðferðum séu árangursríkar leiðir 

þegar nám og kennsla nemenda með ADHD er annars vegar. Jafnframt 

bendir hún á mikilvægi þess að kennarar stigi út fyrir rammann þegar þeir 

skipuleggja kennslu sína. Engir tveir nemendur með ADHD eru eins og þurfa 

kennarar að hafa á valdi sínu fjölbreyttar kennsluaðferðir (Smith o.fl., 2008). 
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Í Litrófi kennsluaðferðanna eftir Ingvar Sigurgeirsson (1999) er hugtakið 

kennsluaðferð skilgreint sem „það skipulag sem kennarinn hefur á kennslu 

sinni, samskiptum við nemendur, viðfangsefnum og námsefni í því skyni að 

nemendur læri það sem að er keppt“. Til eru ógrynni kennsluaðferða sem 

kennarar geta nýtt sér og beitir kennari oft fleiri en einni kennsluaðferð í 

hverri kennslustund. Engin kennsluaðferð þykir betri en önnur vegna þess 

að þær eru ólíkar í eðli sínu og markmið þeirra sömuleiðis. Ákaflega mikil-

vægt er að kennarar átti sig á meginforsendum hverrar kennsluaðferðar svo 

að þeir eigi þess kost að velja aðferðir sem henta hverju sinni. Geri kennarar 

sér ekki grein fyrir meginforsendum hverrar kennsluaðferðar hafa þeir ekki 

þá þekkingu sem þarf til að beita þeim (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). 

Mikilvægt er að kennari noti skapandi, grípandi og gagnvirkar kennslu-

aðferðir. Kennsla sem vekur áhuga nemenda þar sem þeir eiga í sam-

skiptum við aðra nemendur er nauðsynleg í kennslustofunni, sérstaklega 

þegar nemendur með ADHD eru annars vegar. Til að kennara takist að nota 

grípandi kennsluaðferðir og kveikja áhuga allra nemenda þarf hann að 

einstaklingsmiða kennslu sína. Til að það takist þarf kennarinn að búa yfir 

þekkingu og færni í þeim helstu kennsluaðferðum sem til eru. Í sérhverri 

skólastofu er margir ólíkir einstaklingar sem læra á ólíkan hátt, hver með 

sína styrk- og veikleika (Rief, 2005). 

3.2.1 Styrkleikamiðað nám 

Allir einstaklingar hafa sínar sterku og veiku hliðar og eru börn með ADHD 

þar engin undantekning. Mikilvægt er að kennsla taki mið af þörfum nem-

enda og styrkleikum þeirra. Að þróa og kalla fram styrkleika nemenda er 

nauðsynleg forsenda þess að ólíkir nemendur nái að blómstra af eigin 

forsendum. Margir nemendur með ADHD eru hæfileikaríkir á fjölbreyttum 

sviðum eins og fjallað erum í kafla 2.1.1. Kennarar ættu að nýta öll tækifæri 

sem gefast til að vinna með styrkleika nemenda sinna svo þeir geti 

blómstrað og dafnað. Í mörgum tilfellum eru bekkjarfélagar meðvitaðir um 

veikleika nemenda með ADHD og því er mikilvægt að kennarinn skapi 

aðstæður þar sem nemendur með ADHD fái að sýna bekkjarfélögum eigin 

styrkleika (Rief, 2005). 

Vissulega er það krefjandi verk fyrir kennara að beisla orku nemenda 

með ADHD og stýra henni í jákvæðan farveg. Til að sá árangur náist verður 

kennarinn að leita leiða til að nýta þessa jákvæðu og sterku eiginleika 

nemendanna (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001). 
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3.2.2 Að ná til áhuga nemenda 

Sumum getur þótt erfitt að skilja röskunina ADHD sérstaklega vegna þess að 

börnum með ADHD virðist oft ganga vel með ýmislegt sem þau taka sér fyrir 

hendur. Frá börnunum sjálfum heyrist að þau geti einbeitt sér að því sem 

vekur mikinn áhuga þeirra eða veitir þeim ánægju. Aftur á móti segja þau að 

þeim þyki erfitt að einbeita sér að því sem þeim finnst leiðinlegt, þrátt fyrir 

að vita að viðfangsefnið sé mikilvægt. Þau segjast þó gjarnan vilja ljúka við 

þessi „leiðinlegu viðfangsefni“ en ná ekki að einbeita sér að þeim (Brown, 

2006; Rief, 2005). 

Kennarinn sem fangar athygli nemenda með ADHD 

Að fanga athygli nemenda með ADHD og halda þeirri athygli getur verið 

mikil áskorun fyrir kennara og krefst þess að þeir prófi sig áfram með 

fjölbreyttum aðferðum (Rief, 2005). 

Bent er á ýmsar leiðir sem kennarar geta farið við að fanga athygli nemenda. 

Í því sambandi er mikilvægt að vekja forvitni og áhuga nemenda. Kennarinn 

getur til dæmis spurt áhugaverðra spurninga sem vekja nemendur til 

umhugsunar, sýnt þeim myndir, sagt þeim litla sögu eða lesið ljóð sem tengist 

viðfangsefni kennslustundarinnar. Þegar kennarinn reynir að fanga athygli 

nemenda virkar oft vel að slá á létta strengi og nota glettni og kímni til að ná 

betur til þeirra. Jafnframt getur verið gagnlegt fyrir kennara að nota ýmiss 

konar leikmuni og vera „leikrænir“ í tilburðum. Börn hafa yfirleitt gaman að 

sögum, sérstaklega persónulegum. Til að fanga athygli nemenda getur 

kennarinn því notað sögusagnir og raunveruleg dæmi, jafnvel af sjálfum sér 

þegar hann var barn. Kennarinn getur einnig reynt að vefja viðfangsefnið dulúð 

með því að koma með einhverja hluti sem tengjast viðfangsefni 

kennslustundarinnar. Tiltekna hluti getur hann geymt í kassa eða poka, sem 

myndar ákveðna spennu eða dulúð í kringum viðfangsefnið. Þegar kennarinn 

tekur dæmi er gagnlegt að nota nöfn nemenda, reynslu þeirra eða annað sem 

hjálpar þeim að skilja betur (Rief, 2005). 

Nauðsynlegt er að kennarinn útskýri tilgang, markmið og mikilvægi við-

fangsefnis fyrir nemendum svo að þeir sjái tilgang með því að læra það. 

Einnig þarf kennarinn að virkja fyrri þekkingu og reynslu nemenda til að þeir 

sjái mikilvægi viðfangsefnisins. Nauðsynlegt er að kennarinn sýni því mikinn 

áhuga vegna þess að spenna og eldmóður smitar út frá sér og þar er 

kennarinn fyrirmynd (Rief, 2005). Í Litrófi kennsluaðferðanna eftir Ingvar 

Sigurgeirsson (1999) bendir hann á aðferðir sem nota megi til að höfða til 

reynslu nemenda, spyrja góðra spurninga og nota klípusögur sem kveikjur 

að viðfangsefni. 
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Að höfða til reynslu nemenda. Aðferðin er á ensku kennd við „stökkpall“ 

(e. springboard). Kennarinn hendir fram spurningu sem tengist reynslu 

nemenda á einhvern hátt, eins og til dæmis: Við hvað hafið þið orðið 

hræddust? (kveikja að ritunarverkefni um hræðslu). Megintilgangur þess að 

byrja á nýju viðfangsefni með þessum hætti er bæði að vekja áhuga 

nemenda og koma þeim af stað. 

Góðar spurningar. Þegar sú aðferð er notuð þurfa spurningar að vera 

markvissar og þess eðlis að þær fá nemendur til að hugsa. Í því samhengi er 

bent á hugtakið þankahríð (e. brainstorming) sem byggir á opnum spurn-

ingum sem kalla á fjölda svara. Kveikja að námsefni um Spán gæti til dæmis 

verið: Hvað dettur ykkur í hug þegar þið hugsið til Spánar? Nefnið allt sem 

ykkur kemur til hugar. 

Klípusaga, gátur eða þrautir. Klípusaga (e. dilemma) er ókláruð saga þar 

sem persónur standa frammi fyrir ákveðnu vandamáli, erfiðri ákvörðun eða 

öðru þar sem margir möguleikar koma til greina. Nemendur eiga að leiða 

söguna og ljúka við hana. Að nota slíka sögu getur verið góð kveikja að 

tilteknu viðfangsefni.  

Ingvar bendir á fleiri vænlegar aðferðir til að vekja áhuga nemenda á því 

viðfangsefni sem kennarinn hyggst leggja inn. Bendir hann meðal annars á 

að ýmiss konar leikir, innlifunaraðferðir, tilraunir, efni úr fjölmiðlum, sláandi 

upplýsingar, gátur, þrautir og skrýtlur geti allt verið gagnlegar kveikjur sem 

vekja áhuga nemenda.  

Í ljósi þess að nemendum með ADHD gengur betur að einbeita sér að því 

sem þeim finnst áhugavert og skemmtilegt en öðru er gagnlegt fyrir kenn-

ara að þekkja kennsluaðferðir sem ýta undir slíkt. Til eru margar aðferðir 

sem kennarar geta farið í kennslu sinni til að glæða áhuga nemenda. 

Mikilvægt er að kennarar kunni að beita aðferðum sem vekja áhuga 

nemenda á einhverju nýju og jafnframt aðferðir sem koma til móts við 

núverandi áhuga þeirra. Í bókinni How to Differentiate Instruction in Mixed-

Ability Classrooms eftir Carol Ann Tomlinson (2001) fjallar hún meðal annars 

um þessar aðferðir:  

Aðferðir sem byggja á áhuga nemenda 

„Hliðarverkefni“ (e. Sidebar studies) er aðferð þar sem kennarinn leggur upp 

með ákveðið viðfangsefni þar sem hann hefur ákveðin markmið í huga. 

Fjölbreytni er einkennandi fyrir þessa aðferð; vettvangsheimsóknir,  mynd-

bönd, ljósmyndir, blöð, tímarit og bækur. Þegar ákveðinn grunnur viðfangs-

efnisins hefur verið numinn fá nemendur val. Kennarinn biður nem-endur um 

að segja frá því sem þá langar að vita meira um viðfangsefnið og nemendur fá 



 

34 

svo að vinna út frá eigin áhuga. Nemendur eru ef til vill að læra um tiltekið 

land og gæti áhugi nemenda til að mynda verið íþróttir, dýralíf, tíska, 

kvikmyndir, tónlist, matarmenning eða hvað sem þeim kæmi til hugar.  

 „Áhugasviðsmiðstöð“ og „áhugasviðshópar“ er önnur aðferð sem 

Tomlinson mælir með til að byggja á áhuga nemenda. Aðferðina er hægt að 

nota með hvaða viðfangsefni sem er. Kennarinn skipuleggur „hugmynda-

miðstöð“ þar sem nemendur fá tækifæri til að velja sér efni eftir áhuga, 

innan þess ramma sem kennarinn setur. Þannig myndast áhugasviðshópar. 

Nemendur gætu til dæmis verið að læra um mismunandi lifnaðarhætti 

villtra spendýra. Nemendur fengju að velja sér dýr sem þeir hefðu mestan 

áhuga á að kynna sér betur. Í kjölfarið mynda nemendur pör eða hópa eftir 

áhuga og eiga þá að kynna sér lifnaðarhætti viðkomandi spendýrs út í ystu 

æsar. Hver hópur myndar áhugasviðsmiðstöð tengda lifnaðarháttum dýrs-

ins með alls kyns upplýsingum. Nemendur fá svo tækifæri til að skoða hjá 

hverjir öðrum og læra þannig af hinum hópunum líka.   

Framangreindar aðferðir eiga það sameiginlegt að nemendur fá ákveðið 

val. Kennarinn leggur upp í verkefni með ákveðinn ramma í huga en nem-

endur hafa val innan þess ramma. Nemendur fá tækifæri til að tengja námið 

áhugasviði sínu. Eins og framar segir, eiga nemendur með ADHD almennt 

gott með að vinna verkefni sem þeim þykir áhugaverð eða skemmtileg á 

meðan þau „leiðinlegu“ eru þeim erfið viðureignar hvað úthald og 

einbeitingu varðar.  

3.3 Einstaklingsmiðað nám 

Eins og komið hefur fram er hugmyndafræðilegt sjónarhorn þessarar 

rannsóknar skóli án aðgreiningar (e. Inclusive Education). Í stuttu máli  merkir 

hugtakið að allir nemendur, með eða án sérþarfa, eigi að hafa jöfn tækifæri til 

náms (Soodak og Erwin, 2014). Í Aðalnámskrá grunnskóla – almennum hluta 

(2011) segir jafnframt að vönduð kennsla, sem lagar sig að þörfum og stöðu 

einstakra nemenda í skóla eykur líkur á árangri þeirra. Til að mæta þörfum allra 

nemenda þurfa kennarar að einstaklingsmiða nám og kennslu.  

Tomlinson (2001) fjallar um einstaklingsmiðað nám í bókinni How to 

Differentiate Instruction in Mixed-Ability Classrooms. Hún segir að ein-

staklingsmiðað nám sé þess eðlis, að sífellda áætlanagerð (e. proactive) 

þurfi til að kennslan sé nógu öflug til að koma til móts við þarfir ólíkra 

nemenda. Kennarinn reynir jafnframt að bregðast við og aðlaga áætlunina 

þegar ljóst er að kennslustundin virkar ekki fyrir einhverja nemendur.  

Segja má að einstaklingsmiðað nám sé frekar eigindlegt (e. qualitative) í 

eðli sínu heldur en megindlegt (e. quantitative). Þegar nemandi hefur sýnt 
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ákveðna leikni í tilteknu atriði er hann tilbúinn til að dýpka þekkingu sína á 

því sviði, fremur en að gera það sama aftur og aftur. Áhrifameira er að 

breyta eðli verkefnisins og sníða það þannig að þörfum nemandans. Kenn-

arinn leitar að hverju tækifæri til að kynnast nemendum sínum betur. Hann 

hlustar á samræður milli einstakra nemenda og í umræðutímum. Jafnframt 

skoðar hann vinnu nemenda og notar formlegt námsmat. Þetta gerir 

kennarinn til að safna upplýsingum sem veita meiri innsýn í það hvað virkar 

á hvern nemanda (Tomlinson, 2001). 

Í öllum kennslustofum takast kennarar á við þrjá þætti námskrár; 

innihald (hvað nemendur læra), ferli (hvernig nemendur læra) og útkoma 

(hvernig nemendur sýna það sem þeir hafa lært). Framangreind atriði eru 

ákaflega mikilvæg vegna þess að með því að einstaklingsmiða þessi atriði 

bjóða kennarar upp á mismunandi nálganir á það sem nemendur læra, 

hvernig þeir gera það og hvernig þeir sýna það (Tomlinson, 2001). 

Einstaklingsmiðað nám er nemendamiðað (e. Student Centured) og 

byggir á þeirri forsendu að í náminu felst hvatning nemenda til að taka þátt 

og að það höfði til þeirra. Jafnframt byggir einstaklingsmiðað nám á þeirri 

forsendu að misjafnt er hvað höfðar til ólíkra einstaklinga innan nemenda-

hópsins. Kennarar leitast þá við að veita ólíkum nemendum sínum hæfilega 

krefjandi verkefni sem hentar hverjum og einum. Tomlinson segir ein-

staklingsmiðað nám og kennsluna vera í stöðugri þróun. Nemendur og 

kennarar læra saman; kennari veit ef til vill meira um námsefnið sjálft, en 

lærir líka stöðugt um það hvernig nemendur læra (Tomlinson, 2001). 

Til að ná sem allra bestum árangri í kennslu með nemendum með ADHD 

þarf fyrst og fremst að huga að þremur meginþáttum. Í fyrsta lagi þurfa 

kennarar að greina einstaklingsþarfir viðkomandi nemanda. Þá þarf kenn-

arinn til dæmis skoða hvernig, hvenær og afhverju nemandinn sýnir ein-

kenni athyglisbrests, hvatvísi og ofvirkni. Því næst ákveður kennarinn 

hvernig best sé að nálgast einstaklingsþarfir nemandans og hvaða aðferðir 

henta honum best. Þriðja skrefið er að sameina þær aðferðir sem hann telur 

henta viðkomandi nemanda og útbúa einstaklingsmiðaða áætlun fyrir hann 

(U.S. Department of Education, 2008). 
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4 Líðan nemenda með ADHD í skólanum 

Eins og áður hefur komið fram hafa einkenni ADHD ýmis konar truflandi 

áhrif í för með sér, meðal annars á líðan nemenda. Það gefur auga leið að 

þeim sem gengur illa að fóta sig í skólanum, námslega og/eða félagslega 

líður ekki nógu vel innan veggja skólans.  

4.1 Samskipti 

Kennarar þurfa að huga vel að eigin samskiptum við nemendur með ADHD. 

Séu samskipti nemanda og kennara slæm ber kennslan ekki tilætlaðan 

árangur. Slæm samskipti leiða til þess að nemandanum líður illa í skólanum, 

sem getur haft þær afleiðingar að tiltekinn nemandi kvíðir fyrir því að mæta 

í skólann. Eins og gefur að skilja eru kennarar miklir áhrifavaldar í lífi 

nemenda og því ákveðnar fyrirmyndir. Þeir þurfa þess vegna að vanda alla 

framkomu sína gagnvart nemendum. Mikilvægt er að viðbrögð kennara 

endurspegli ekki neikvæðar tilfinningar nemenda. Geri kennari slík mistök er 

hætta á að hann styrki neikvæða sjálfsmynd þeirra. Ákaflega mikilvægt er 

að nemendur finni velvilja kennara og jákvætt viðmót hans. Nemendur með 

ADHD þurfa á jákvæðum aga að halda en ekki reiði og neikvæð viðhorf. 

Reiði og neikvæð viðhorf auka vandamálin frekar og því mikilvægt að 

kennarar temji sér ekki slík viðhorf gagnvart nemendum. Kennarar þurfa að 

hafa stjórn á tilfinningum sínum og ekki láta gremju og reiði taka völdin 

(Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001). 

Þegar samskipti nemenda við aðra í skólanum ganga illa eru allar líkur á 

því að það hafi áhrif á líðan þeirra í skólanum. Nemendur með ADHD eru 

gjarnir á að lenda í vandræðum með samskipti við aðra. Til að stuðla að 

auknu umburðarlyndi gagnvart þeim einstaklingum getur kennarinn, á var-

færinn og sannfærandi hátt gert nemendum grein fyrir hversu mismunandi 

fólk er. Engir tveir einstaklingar eru eins og hafa allir sína kosti, en einnig 

eiga flestir við einhverskonar erfiðleika að etja. Með umræðum í þessa átt 

stuðlar kennarinn að auknu umburðarlyndi meðal nemenda. Í slíkum um-

ræðum er kjörið að nefna að einhverjir eigi erfitt með að sitja kyrrir, 

einbeita sér og stjórna skapi sínu. Með slíkum umræðum öðlast nemendur 

meiri skilning og við það eykst umburðarlyndi og samkennd þeirra í garð 

hvers annars (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001). 
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4.1.1 Félagsfærni 

Eins og áður hefur komið fram eru börn með ADHD gjörn á að eiga í 

erfiðleikum með félagsleg samskipti, ekki síst hvað jafnaldra varðar. 

Einkenni röskunarinnar geta haft truflandi áhrif á félagsfærni þeirra á marga 

vegu. Hvatvísin kemur þeim oft í ógöngur í samskiptum við önnur börn sem 

getur haft þær afleiðingar að þeim verður hafnað. Barn með ADHD væri til 

dæmis líklegt til að ganga óboðið inn í leik annarra barna og byrja að 

stjórnast eða breyta reglum. Einnig er algengt að þessi börn eigi erfitt með 

samræður þar sem þau átta sig ekki á almennu samskiptaformi, grípa fram í 

husta illa á aðra tala. Börn með ADHD eru einnig líkleg til að leysa úr 

ágreiningi með ofbeldi. Þau missa oft stjórn á skapi sínu og reiðast 

auðveldlega (DuPaul og Stoner, 1994). Börn með ADHD eiga oft erfitt með 

að koma orðum að eigin hugmyndum og tilfinningum. Að sama skapi eiga 

þau gjarnan líka erfitt með að skilja hugmyndir annarra og tilfinningar. 

Jafnframt reynist þeim erfitt að leysa úr ágreiningi og átta sig á áhrifum og 

afleiðingum eigin hegðunar (Dornbush og Pruitt, 2002). 

Eins og fyrr segir eru kennarar ákveðnar fyrirmyndir nemenda og með 

góðu fordæmi þeirra læra nemendur frekar æskilega félagslega hegðun. Þar 

má til dæmis nefna þætti á borð við að deila með öðrum, skiptast á, hlusta 

án þess að trufla, taka þátt í umræðum án yfirgangs og biðjast fyrir-

gefningar. Kennarinn þarf að vera duglegur að hvetja og hrósa, kenna 

nemendum að tjá mismunandi skoðanir sínar og bera virðingu fyrir skoð-

unum annarra. Ekki síst þarf að kenna nemendum að sýna virðingu og 

kurteisi í allri framkomu og hegðun. Kennarar ættu að nýta hvert tækifæri til 

að kenna nemendum þessi grundvallaratriði í félagslegum samskiptum 

(Rief, 2005; Rief, 2008).  

4.2 Sjálfsmynd 

Sjálfsmynd barna þróast snemma á skólagöngu og sterkt samband er á milli 

sjálfsmyndar og þess sem barn afrekar á fyrstu tveimur árum eftir að það 

byrjar í skóla (Chapman, Tunmer og Prochnow, 2000). Algengt er að 

nemendur með ADHD hafi fremur lélega sjálfsmynd og er þá mikilvægt að 

kennarar þekki leiðir sem stuðla að bættri sjálfsmynd þeirra. Nemendur 

þurfa að trúa því að þeir geti það sem þeir ætla sér. Kennarar eru í aðstöðu 

til að hvetja nemendur til dáða og fá þá til að trúa á sjálfa sig. Kennarar geta 

til dæmis kennt nemendum að spyrja sjálfa sig hvort gagnrýni annarra skipti 

raunverulega máli og fá þá til að spyrja sjálfa sig spurninga á borð við: „Var 

mín hugmynd raunverulega léleg eða var það bara skoðun Tómasar?“ 

(Taylor og Larson, 1998). Mikilvægt er að kennarar noti hvetjandi aðferðir í 
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kennslu þar sem nemendur fá að láta ljós sitt skína. Slíkar aðferðir auka 

hæfni nemenda og fá þá til að trúa á sjálfa sig. Auk þess er mikilvægt að 

kennarinn stuðli að góðum samskiptum sem einkennast af umhyggju fyrir 

nemendum (Alban-Metcalfe og Alban Metcalfe, 2001).  

Glettni og kímni kennarans geta haldið kvíða og stressi nemenda í 

lágmarki en kennarar ættu að gæta sín á að nota kaldhæðni, sérstaklega 

þegar nemendur með ADHD eru annars vegar. Til að stuðla að bættri 

sjálfsmynd nemenda þurfa kennarar að sýna nemendum einlægan áhuga, 

viðurkenna afrek þeirra, stór og smá og vera hlýir í viðmóti gagnvart þeim. 

Lýðræðislegir kennsluhættir eru einnig taldir hafa jákvæð áhrif á sjálfsmat 

nemenda, þar sem skoðanir þeirra eru viðurkenndar og nýttar í skóla-

starfinu (Taylor og Larson, 1998). Mikilvægt er að sýna nemendum að 

skoðanir þeirra séu mikils metnar og best er að kennarinn fái nemendur 

með sér í ákvarðanatöku hvenær sem tækifæri gefst. Nemendur með ADHD 

eru í sérstakri þörf fyrir hrós og viðurkenningu og kennarinn ætti að nýta öll 

tækifæri sem gefast til þess. Kennari sem hlúir að tilfinningum nemenda og 

gengi þeirra í skólanum, stuðlar að auknu sjálfstrausti og sjálfsmati þeirra 

sem styrkir sjálfsmynd (Hogan, 1997). 

Til að ná sem bestum árangri með nemendum með ADHD þurfa kenn-

arar að kunna að meta og virða hvern nemanda eins og hann er og þá ólíku 

námstækni sem nemendur beita. Sjálfmat nemenda með ADHD getur verið 

mjög viðkvæmt meðal annars vegna tíðrar neikvæðrar endurgjafar í 

gegnum árin. Margir nemendur með ADHD líta á sjálfa sig sem mis-

heppnaða einstaklinga. Brýnt er að forðast slíka neikvæðni og aldrei að gera 

athugasemdir sem virka niðurlægjandi fyrir framan aðra nemendur. Að 

passa upp á sjálfsmat nemenda með ADHD er afar mikilvægt til að styðja þá 

einstaklinga í að ná árangri í lífinu almennt (Rief, 2005). 

4.3 Samstarf við foreldra 

Til að nemendur nái sem allra bestum árangri í námi er mikilvægt að stuðlað 

sé að vellíðan þeirra, dregið úr kvíða, stuðlað að sjálfsstjórn og auknum 

félagsþroska. Rannsóknir benda til þess að þeim árangri verði ekki náð án 

markvissrar aðkomu foreldra að námi og starfi barna sinna í skólanum 

(Nanna Kristín Christiansen, 2011). 

Náin samskipti milli heimila og skóla er ákaflega mikilvægur þáttur þegar 

nemendur með ADHD eru annars vegar. Brýnt er að kennari leggi sig fram 

við að stuðla að þeim samskiptum og getur hann farið margar leiðir til þess. 

Mikil tenging er á milli árangurs nemenda með ADHD í skóla og hvernig 

samskiptum milli heimila og skóla er háttað. Rief bendir á að nemendur 



 

40 

með ADHD þurfi mun meira á tíðum samskiptum heimila og skóla að halda 

en aðrir nemendur. Samvinna fagaðila og foreldra/ forráðamanna er 

lykilatriði í tengslum við skólagöngu barna með ADHD. Allir aðilar sem að 

máli koma þurfa að vinna sem ein heild til að stuðla að sameiginlegu 

markmiði, að hjálpa nemandanum að ná árangri (Rief, 2005). 

Mikilvægt er að kennarinn stuðli að jákvæðum og skýrum samskiptum 

milli sín og foreldra. Árangursríkt getur verið að halda reglubundna fundi 

með foreldrum þar sem mál viðkomandi nemanda eru rædd. Á slíkum 

fundum er staða nemandans metin og endurskoðuð. Samskipti sem þessi 

veita bæði kennurum og foreldrum mikilvægar upplýsingar. Kennarar hafa 

án efa góð ráð fyrir foreldra sem koma þeim að gagni og foreldrar búa 

einnig yfir mikilvægum upplýsingum þar sem þeir þekkja eigin börn best 

allra (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001). 

Brandes (2005) fjallar um mikilvægi aðkomu foreldra að námi barna 

sinna með því að eiga í góðum, merkingarbærum samskiptum við skólann. 

Hún setur fram tillögur fyrir kennara sem geta reynst þeim vel í að skapa 

gott samband við foreldra. Í fyrsta lagi er mikilvægt að sýna virka hlustun, 

sitja eða standa nálægt foreldrum og gefa þeim óskipta athygli. Í öðru lagi 

bendir Brandes á, að þegar kennarinn talar við foreldra sé mikilvægt að 

skrifa niður punkta um aðalatriðin. Þannig heldur kennarinn betur utan um 

það sem fram kemur á fundinum. Í þriðja lagi bendir hún á að kennari eigi 

að líta á „erfiða“ foreldra sem tækifæri til að vaxa í starfi. Kennarinn þarf að 

mæta reiðum foreldrum af virðingu, punkta niður hjá sér áhyggjur þeirra og 

alls ekki snúast í vörn. Brandes bendir á að mikilvægt sé að deila snemma 

hegðunar- og námsmarkmiðum með foreldrum og útskýra gildi þeirra. Að 

síðustu bendir hún á mikilvægi tíðra samskipta og að kennarinn eigi alltaf að 

deila jákvæðum fréttum með foreldrum (Brandes, 2005). Hentugt er að 

hafa einhverskonar samskiptabók á milli kennara og foreldra. Í bókina getur 

kennarinn skrifað daglega nokkur jákvæð orð. Þessi jákvæðu orð sem 

kennarinn skrifar í bókina gefa tækifæri til þess að nemandanum sé hrósað 

heima fyrir (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001). 

Heimanám getur reynst mörgum nemendum með ADHD erfitt og skapað 

streitu inni á heimili þeirra. Bent er á mikilvægi þess að kennarinn sé 

sveigjanlegur hvað það varðar og að hann takmarki heimanám sé ástæða til. 

Kennarar þurfa að skilja þá miklu streitu sem heimanám getur valdið á 

heimilum nemenda með ADHD. Heimanám tekur alla jafna mun lengri tíma 

fyrir nemendur með röskunina en meðalnemandann. Því ættu kennarar að 

vinna náið með foreldrum, setja raunhæf markmið, mæta nemandum eftir 

þörfum án þess að skerða námið sem slíkt heldur með því að laga verkefnin 
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að þörfum hans. Þá þarf kennarinn að spyrja sjálfan sig hvert markmið 

heimaverkefnisins sé og hvað nemendur eigi að læra af verkefninu. Þegar 

kennarinn hugar að þessum atriðum getur hann lagað verkefnið að þörfum 

tiltekins nemanda með ákveðin markmið í huga. Viðkomandi nemandi þarf 

ekki endilega vinna allt verkefnið til að skilja viðfangsefnið og jafnvel lært 

það á annan hátt sem hentar honum betur (Rief, 2005; Rief, 2008).  

4.4 Fylgiraskanir 

Fylgiraskanir ADHD geta verið margvíslegar og ákaflega sterkar líkur eru á 

því að barn sem glímir við ADHD, glími einnig við eina eða fleiri fylgiraskanir. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að tvö af hverjum þremur börnum með ADHD 

hafi að minnsta kosti eina fylgiröskun. Meðal þeirra algengustu eru mót-

þróaþrjóskuröskun, kvíðaraskanir og þunglyndi (Jarrett og Ollendick, 2008; 

Rief, 2005).  

Mótþróaþrjóskuröskun lýsir hegðunarerfiðleikum barna. Einkenni eru að 

þau missa oft stjórn á skapi sínu, rífast við fullorðið fólk og neita að fara eftir 

óskum, fyrirmælum og/eða reglum þeirra. Algengt er að börn með mótþróa 

pirri fólk af ásettu ráði og kenni öðrum um eigin mistök. Þessi börn pirrast 

og reiðast auðveldlega og eru oft full gremju. Auk þess eru börn með mót-

þróa gjarnan hörundsár og hefnigjörn (Newcorn og Halperin, 2000).  

Kvíðaraskanir geta verið af margvíslegum toga og eru einkenni misjöfn 

eftir því um hvaða röskun er að ræða. Kvíði einkennist þó fyrst og fremst af 

neikvæðum tilfinningum, líkamlegri spennu og ótta við að eitthvað slæmt 

gerist. Börn sem þjást af kvíða eru því oft áhyggjufull, pirruð, stressuð og 

þreytt (Mash og Barkley, 2007).  

Þunglyndi getur fylgt ADHD, sérstaklega þegar félagsleg staða barna er 

veik. Félagsleg samskipti ganga oft og tíðum illa sem leiðir til þess að þessi 

börn hafa engan að leika sér við. Hver ósigur á eftir öðrum getur leitt til þess 

að sjálfstraust dvíni og þunglyndi kann þá að gera vart við sig. Einkenni þess 

eru að barnið einangrar sig og verður áhugalaust. Einnig getur það átt í 

erfiðleikum með svefn, misst matarlyst, verður of gagnrýnið á sjálft sig og í 

verstu tilfellum talar það um að það vilji ekki lifa lengur (Spencer o.fl., 2000).  

Augljóst er að framangreindar fylgiraskanir hafa beina tengingu við líðan 

nemenda. Kennari þarf að þekkja þessar fylgiraskanir, vita hvernig þær 

birtast og beita sér með viðeigandi hætti. Líklegt er að vönduð kennsla og 

ástríðufullur kennari sem leggur sig fram við að mæta ólíkum þörfum 

nemenda geti komið í veg fyrir margskonar vanda, meðal annars að 

nemendur þrói með sér alvarlegar fylgiraskanir og aðra vanlíðan. Flestar 

fylgiraskanir birtast ekki fyrr en börn eru orðin nokkuð stálpuð og sumar 
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ekki fyrr en á unglingsárunum. Margar fylgiraskanir ADHD eru í raun rökrétt 

framhald af þeim erfiðleikum sem fylgja því að vera með röskunina. 

Sífelldar, auknar kröfur í námi verða til þess að róðurinn þyngist. Einkennin 

verða æ meira hamlandi sem getur leitt til fylgiraskana á borð við kvíða og 

þunglyndi (Grétar Sigurbergsson, e.d.). Framangreindar ástæður undirstrika 

mikilvægi þess að kennarar vandi kennslu sína og komi til móts við þarfir 

nemenda með ADHD allt frá upphafi skólagöngu með markvissum hætti 

eins og greint hefur verið frá í köflunum hér að framan. 
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5 Hugmyndafræðilegur grunnur rannsóknar 

Sjónarhornið sem tekið er í rannsókninni er skóli án aðgreiningar (e. 

Inclusive Education). Með hugtakinu er átt við að  allir nemendur, með eða 

án sérþarfa, fá jöfn tækifæri til náms. Allir nemendur eiga þannig rétt á að 

ganga í sinn hverfisskóla með jafnöldum sínum þar sem tekið er tillit til 

þeirra og sérkenna þeirra. Rannsóknir hafa sýnt að góður árangur næst með 

börnum með sérþarfir þegar þau læra með jafn-öldrum sínum án sérþarfa. 

Um langa hríð var vaninn sá að börn með sérþarfir væru í sér bekkjum/ 

deildum og jafnvel í sér skólum. Í dag er hins vegar vitað að betri náms- og 

félagslegur árangur næst þegar þessi aðgreining á sér ekki stað. Skóli 

margbreytileikans verður þó ekki að sjálfu sér heldur krefst hann góðs 

skipulags, markviss stuðnings og skuldbindingar (Soodak og Erwin, 2014). 

Í íslenskum lögum um grunnskóla (17. gr.) kemur fram að nemendur eigi 

rétt á því að komið sé til móts við námsþarfir þeirra í almennum grunnskóla 

án aðgreiningar, án tillits til líkamslegs eða andlegs atgervis. Þar kemur 

einnig fram að þeir nemendur eiga rétt á sérstökum stuðningi í námi í 

samræmi við metnar sérþarfir. Í Aðalnámskrá grunnskóla – almennum hluta 

(2011) er hugtakið Skóli án aðgreiningar notað í þessu samhengi og er þá 

talað um að allir nemendur á grunnskólastigi eigi rétt á að stunda 

skyldunám í almennum grunnskólum í nærumhverfi sínu. Þar segir að koma 

eigi til móts við náms- og félagslegar þarfir hvers og eins nemanda. í 

fræðilegri umfjöllun hér að framan, hefur verið keppst við að benda á 

kennsluhætti og aðferðir sem henta nemendum með ADHD einstaklega vel 

en hafa jafnframt þá jákvæðu eiginleika að henta öllum nemendum. Slíkt 

fyrirkomulag  ætti því að eiga vel við í skóla án aðgreiningar. 

Skóli án aðgreiningar (Inclusive Education) 

Hugtakið „inclusion“ stundum „responsible inclusion“ er notað yfir þá 

hugmyndafræði að veita nemendum með sérþarfir menntun í almennu 

skólakerfi. Talsmenn hugmyndafræðinnnar viðurkenna þó að stundum þurfi 

að sækja aðstoð fyrir nemendur utan skólastofunnar. Samkvæmt hug-

myndafræði skóla margbreytileikans eiga nemendur með sérþarfir að geta 

verið virkir þátttakendur í öllu skólastarfi. Í skóla án aðgreiningar er 

fjölbreyti-leikinn það sem telst vera „eðlilegt“. Þar eiga allir nemendur að 

hljóta góða menntun sem þeim áskotnast með áhrifaríkri kennslu, vel 
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samsettum námskrám og viðeigandi stuðningi (Smith o.fl., 2008). Til að unnt 

sé að vinna eftir hugmyndafræðinni þurfa kennarar að endurskoða eigin 

kennsluhætti. Val á kennsluaðferðum, hópavinna, hópaskiptingar og stuð-

ningur eru allt þættir sem kennarar þurfa að huga vel að í skóla án 

aðgreiningar (Alban-Metcalfe og Alban-Metcalfe, 2001). 

     Margir nemendur teljast ekki til þessara „venjulegu“ nemenda af marg-

víslegum ástæðum. Nemendur sem greindir hafa verið með fatlanir eða 

raskanir af ýmsum toga falla ekki inn í þá mynd auk þeirra nemenda sem 

eru sérstaklega hæfileikaríkir eða dugmiklir. Einnig má nefna þá nem-endur 

sem teljast vera í hættu á að þróa með sér vandamál. Aðrir nem-endur sem 

þurfa oft á sérstakri athygli að halda eru meðal annars tvítyngdir nemendur 

og þeir sem búa við erfiðar félagslegar aðstæður. Talið er að um 20–30% 

nemenda hafi einhverskonar sérþarfir í skólanum. Stór hluti þessara nem-

enda er þó ekki með eiginlega fötlun og eiga því ekki rétt á sérstökum 

stuðningi og þá þarf skólinn að mæta þörfum þeirra. Umræddur fjöl-

breytileiki nemenda ætti að standa fyrir það sem telst eðlilegt, fremur en 

væntingar til nemenda. Skólinn þarf að taka tillit til þarfa allra nemenda, 

með eða án sérþarfa og er fyrsta skrefið í þá átt, að kennarar hafi þekkingu 

og skilning á mismunandi sérþörfum (Smith o.fl., 2008).  

Hlutverk kennarans í „skólastofu án aðgreiningar“ 

Hlutverk kennarans í „skólastofu án aðgreiningar“ er eins og gefur að skilja 

afar margþætt. Til að ná tilætluðum árangri með nemendum sínum þarf 

hann að huga vel að öllu skipulagi og hafa það einfalt og skýrt. Kennarinn 

þarf að leita árangursríkra leiða í kennslu til að mæta ólíkum þörfum 

nemenda. Með því að nota markvissar aðferðir getur kennarinn komið í veg 

fyrir ýmsa erfiðleika sem nemendur þyrftu annars að kljást við. Allir 

nemendur hafa sín sérkenni og ekki er hægt að draga þá í tvo dilka, 

„venjulega“ og „með sérþarfir“. Sérhver nemandi býr bæði yfir styrk- og 

veikleikum sem gera hann sérstakan. Kennarinn þarf að þekkja þá og beita 

sér eftir þeim að fremsta megni. Jafnframt gegnir kennarinn því mikilvæga 

hlutverki að vísa nemendum til frekari sérfræðinga þegar grunur leikur á að 

þeir eigi í vanda. Nemendur með vægar raskanir eru yfirleitt byrjaðir í skóla 

áður en einkenni þerra verða nógu sýnileg fyrir greiningu og eru kennarar 

oft þeir fyrstu sem taka eftir því að nemendur eigi í erfiðleikum (Smith o.fl., 

2008). Þessi umfjöllun um hlutverk kennarans í „skólastofu án aðgreiningar“ 

endurspeglar um margt umfjölluninni í köflunum hér að framan. 

Í stuttu máli felst meginkjarni hugmyndafræði skóla án aðgreiningar er í 

að laga skólann að þörfum nemenda í stað þess að laga nemendur að 
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skólanum (Alban-Metcalfe og Alban-Metcalfe, 2001). Fyrir kennara þýðir 

þetta að þeir verði að laga kennsluna að ólíkum þörfum nemenda sinna 

þannig að þeir nái árangri í námi. Hvað þessa rannsókn varðar á þetta 

hugmyndafræðilega sjónarhorn ákaflega vel við vegna þess að gera má ráð 

fyrir nemendum með ADHD í hverjum bekk (Landlæknisembættið, 2007; 

Smith o.fl., 2008). Nemendur með ADHD hafa sínar sérþarfir, vissulega 

mismiklar, sem kennurum ber að mæta í námi og kennslu. Hér í þessari 

rannsókn voru tekin viðtöl við fjóra umsjónarkennara á yngsta stigi þar sem 

þeir deildu reynslu sinni og viðbrögðum við ADHD í skólastofunni. Leitast 

var eftir að fá innsýn í það hvernig þeir mæta nemendum með röskunina í 

skólastofunni hjá sér.  
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6 Rannsóknaraðferð 

Notast var við eigindlegar rannsóknaraðferðir. Leitað var dýptar og heild-

rænnar sýnar á viðfangsefnið en í eigindlegum rannsóknum er fengist við 

félagsleg eða mannleg viðfangsefni, þar sem rannsakandinn býr til 

heildræna, flókna mynd af rannsóknarefninu. Fræðimenn eru sammála um 

að helstu einkenni eigindlegra rannsókna séu að slíkar rannsóknir fari fram í 

eðlilegu umhverfi þátttakenda, þar sem rannsakandi safnar gögnum. Rann-

sakandi greinir síðan gögnin gaumgæfilega, einblínir á merkingu þess sem 

þátttakendur hafa fram að færa og lýsir ferlinu á sannfærandi hátt. Með því 

að nota eigindlegar rannsóknaraðferðir er rannsakanda kleift að grandskoða 

hlutina þar sem farið er á dýptina fremur en breiddina eins og gert er í 

megindlegum rannsóknum (Creswell, 1998; Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Erfitt þykir að gefa eina ákveðna skilgreiningu á eigindlegum rannsóknum 

vegna fjölbreytileika þeirra. Flestar eiga þær þó sameiginlegt að leitast er við að 

skilja og lýsa tilteknum mannlegum fyrirbærum. Eigindlegar rann-sóknir eru 

heildrænar þar sem áhersla er lögð á að ná heildarmynd af því sem rannsakað 

er. Mikilvægt er að rannsakandi eigindlegra rannsókna sé meðvitaður um eigin 

viðhorf og fyrirframgefnar hugmyndir um fyrirbærið sem hann rannsakar 

(Sigríður Halldórsdóttir, 1998). Höfundarnir Taylor og Bogdan (1998) benda á 

mikilvægi þess að rannsakandinn leggi síðan til hliðar eigin hugmyndir eða 

kenningar (e. bracketing) og sé eins og „autt blað“. Þannig reynir rann-

sakandinn að skilja hvernig þátttakendur skynja veruleikann. 

Eigindlegar rannsóknir eru aðleiddar (e. inductive) sem þýðir að þær varpa 

ljósi á mynd af tilteknum veruleika eða móta kenningu um hann út frá 

gögnum sem aflað er (Taylor og Bogdan, 1998). Rannsakandi fer því af stað 

með opnum huga, tilbúinn til að aðlaga áætlun sína eftir því hvert gögnin 

leiða hann (Kristín Lilliendahl, 2008). 

Nokkrar nálganir eigindlegra aðferða voru skoðaðar og eftir vangaveltur var 

ákveðið að gera tilviksathugun. Þá er valinn einn eða fleiri þátttakendur og 

upplýsinga og gagna um ákveðið fyrirbæri er leitað í hverju tilviki fyrir sig. 

Gögnin eru síðan greind og tengsl þeirra skoðuð til að skilja fyrirbærið sem allra 

best sem rannsakað er (Creswell, 1998; Silverman, 2005). Í þessari rannsókn var 

skoðað hvaða áhrif nemendur með ADHD hefðu á kennsluhætti fjögurra 

umsjónarkennara á yngsta stigi og hvernig þeir bregðast við þessum 

nemendum í kennslu. Segja má að rannsóknin sé einnig undir áhrifum 
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fyrirbærafræði en aðferðir hennar eru notaðar til að skoða mannleg fyrirbæri 

út frá sjónarhól þeirra sem hafa ákveðna reynslu af fyrirbærinu (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Fyrirbærafræðileg rannsókn einskorðast ekki við 

einstaklinga sem slíka heldur fremur við hugtök eða fyrirbæri sem rannsakandi 

leggur upp með í rannsókn sinni. Þannig er í fyrirbærafræðilegri rannsókn 

einblínt á reynslu einstaklinga á ákveðnu fyrirbæri og hvað sú reynsla merkir. 

Fyrirbærafræði er sögð henta vel þegar um menntarannsóknir er að ræða. 

Þegar fyrirbærafræðileg rannsókn er annars vegar, reiðir rannsakandi sig fyrst 

og fremst á viðtöl þegar hann safnar gögnum (Creswell, 1998) eins og gert var í 

þessari rannsókn. Hana taldi ég vera þess eðlis að viðtöl væru ákjósanlegasta 

leiðin til að nálgast þær upplýsingar sem vænst var til.  

6.1 Markmið rannsóknar 

Markmið með rannsókninni  er að varpa ljósi á skilning kennara á náms-þörfum 

barna sem greind hafa verið með ADHD og viðbrögð þeirra við þeim. Einnig 

verður rýnt í skilning kennara á líðan þessara barna í skólanum og þar sem 

framangreind atriði geta haldist í hendur og hafa áhrif hvort á annað. 

6.2 Rannsóknarspurningar 

Ég vildi fá að vita hvaða áhrif ADHD hefur á kennsluhætti kennara og hvort 

og þá hvernig þeir beittu sér til að stuðla að bættri frammistöðu nemenda 

með röskunina í námi. Jafnframt vildi ég komast að því hvernig kennarar 

upplifa líðan nemenda með ADHD í skólastofunni hjá sér og hvort og 

hvernig þeir beittu sér til að stuðla að vellíðan nemenda með röskunina. Sú 

staðreynd að meirihluti barna með ADHD glímir einnig við fylgiraskanir, til 

dæmis kvíða og þunglyndi, vekur upp spurningar um hversu mikil áhrif 

viðbrögð kennarans geta haft á líðan nemenda. 

Þessar vangaveltur mínar leiddu til þeirrar ákvörðunar að afmarka 

rannsóknarspurningu  við viðhorf og skilning þátttakenda á áhrifum ADHD á 

nám og líðan nemenda. Rannsóknarspurningin er þessi: 

Hvaða viðhorf og skilning má merkja meðal þátttakenda á áhrifum 

ADHD á nám og líðan nemenda á yngsta stigi og hvaða áhrif hefur sá 

skilningur á kennsluhætti þeirra?  

Rannsóknarspurningunni var skipt niður í tvo undirþætti: 

 Hvernig bregðast þátttakendur við í kennslu sinni gagnvart 
nemendum með ADHD? 
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 Hvaða leiðir fara þátttakendur til að stuðla að betri líðan nemenda 
með ADHD í námi og kennslu? 

6.3 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru fjórir talsins, allir umsjónarkennarar á 

yngsta stigi úr tveimur grunnskólum í sama bæjarfélagi. Þátttakendurnir hafa 

allir talsverða reynslu af því að kenna nemendum á yngsta stigi með ADHD og 

voru því valdir með tilgang rannsóknar í huga. Í eigindlegum rann-sóknum er 

alltaf um tilgangsúrtök að ræða þar sem valið er í þau með hliðsjón af þörfum 

rannsóknarinnar. Grundvallarreglan er sú að einstaklingurinn hafi persónu-

lega reynslu af því fyrirbæri sem á að rannsaka (Katrín Blöndal og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Skólastjórar beggja skólanna aðstoðuðu mig við að 

finna þátttakendur í rannsóknina sem uppfylltu þau skilyrði. 

Ástæður fyrir því að ég kýs að taka viðtöl við kennara á yngsta stigi eru 

tvíþættar. Fyrst ber að nefna að ég er með kjörsviðið „kennsla yngstu barna 

í grunnskóla“. Önnur ástæða, í mínum huga sú stóra, er mikilvægi þess að 

nemendum, sem eru að hefja skólagöngu sína, sé mætt strax við upphaf 

skólagöngu þar sem grunnur er lagður að framhaldsnámi þeirra og getur 

haft ákaflega mikið að segja um áframhaldandi nám. 

6.4 Gagnaöflun 

Tekin voru viðtöl við fjóra umsjónarkennara á yngsta stigi en viðtöl eru sögð 

henta vel sem gagnasöfnunaraðferð þegar reynsla og þekking einstaklinga á 

fyrirbærum er skoðuð, meðal annars í námi og starfi (Helga Jónsdóttir, 

2013). Í þessari rannsókn var tekið mið af reynslu, þekkingu og skilningi 

þátttakenda á fyrirbærinu ADHD í skólastofunni. Í upphafi áttu öll viðtölin 

að vera einstaklingsviðtöl en tveir þátttakendanna óskuðu eftir því að vera 

saman í viðtalinu. Ástæðuna sögðu þeir vera þá að þeir hafi starfað saman 

svo lengi að þeir gætu gert viðfangsefninu betri skil á þann hátt. Tekin var 

ákvörðun um að leyfa þeim að vera í saman í viðtalinu. Því var um tvö 

einstaklingsviðtöl að ræða og eitt þar sem þátttakendur voru tveir. Þegar 

sameiginlega viðtalið fór fram var þess gætt að fá svör frá báðum aðilum og 

að þeir tjáðu sig báðir sem allra mest. Ég vil taka fram að mögulegt er að 

ummæli þeirra séu að einhverju leyti lituð af því að vera saman í viðtalinu. 

Einstaklingsviðtölin tóku hvort um sig um 45 mínútur en viðtalið þar sem 

þátttakendur voru tveir saman tók um 80 mínútur.  

Viðtölin voru hálf-opin. Hálf-opin viðtöl hafa þann megintilgang að lýsa 

og auka skilning á fyrirbærum í tilveru fólks annars vegar og lýsa félags-

legum ferlum hins vegar (McMillian, 2008). Í viðtölunum var stuðst við 
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meginspurningar sem mynduðu viðtalsramma en þátttakendum var frjálst 

að bæta við og fara út fyrir efnið sáu þeir ástæðu til. Grundvallaratriði við 

töku eigindlegra viðtala er að þátttakendur geti tjáð sig sem frjálsast innan 

þess ramma sem tilgangur rannsóknar og rannsóknarspurning setja (Helga 

Jónsdóttir, 2013).  

Viðtölin voru hljóðrituð og skráð og fóru öll fram í þeim skólum sem 

þátttakendur starfa við og voru tímasetningar ákveðnar í samráði við þá. Til 

að tryggja sem bestar upplýsingar úr viðtölunum var farið aftur að hitta 

þátttakendur að loknum viðtölum þar sem þeir fengu að staðfesta og bæta 

við þær upplýsingar sem þeir gáfu í viðtölunum.  

6.5 Gagnagreining 

Að hverju viðtali loknu fór ég yfir það í huganum og punktaði hjá mér 

eftirminnileg atriði. Þegar allra gagna hafði verið aflað og þau hljóðrituð, las 

ég vel og vandlega yfir þau svo að ég fengi heildarsýn yfir gögnin. Eftir að 

hafa lesið gögnin yfir gaumgæfilega skrifaði ég athugasemdir á spássíu sem 

hjálpuðu mér að fá enn betri sýn á upplýsingarnar sem þar voru. Creswell 

(1998) mælir með því að rannsakandi eigindlegra rannsókna byrji á því að 

lesa vel yfir öll gögn til að fá heildarsýn yfir þau og í framhaldinu skrifa 

punkta á spássíu. 

Ákveðið var að gera grein fyrir einstökum atriðum eins og þau koma fyrir 

í frásögn allra kennaranna og greina þannig valin atriði þvert á tilfelli (e. 

Cross-Case analysis) (Patton, 1990). Gagnagreining fólst í því að koma auga 

á, merkja við og flokka innihald gagnanna í ljósi rannsóknarspurninga og 

með tilgang rannsóknar í huga. Hér var það gert með eftirfarandi hætti: 

1. Í upphafi voru öll gögn lesin gaumgæfilega þar sem reynt var að fá 

heildarsýn yfir upplýsingar gagnanna. 

2. Gögnin lesin aftur og athugasemdir skrifaðar á spássíu til að reyna að 

koma auga á efnisþætti sem mynda eina heild. 

3. Merkt var við setningar og málsgreinar og þær kóðaðar. 

4. Upplýsingar greindar niður í þemu og niðurstöður settar fram, þar 

sem notuð voru eigin orð auk orðréttra dæma frá þátttakendum. 

5. Samantekt á niðurstöðum. 
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Leitað var eftir yfirlýsingum um hvernig einstakir þátttakendur upplifðu 

viðfangsefnið og unnið með þær yfirlýsingar. Allar eru yfirlýsingarnar sem 

þátttakendur hafa fram að færa jafn mikilvægar.  

6.6 Réttmæti 

Eins og áður hefur komið fram var gögnum safnað með því að taka hálf-opin 

viðtöl við þátttakendur. Í eigindlegum rannsóknum er réttmæti oft tryggt 

með því að nota fjölbreyttar leiðir í gagnaöflun en þegar rannsakandi notar 

aðferðir fyrirbærafræði reiðir hann sig fyrst og fremst á viðtöl í gagnaöflun 

sinni (Creswell, 1998) eins og hér var gert.  

Eftir vinnslu gagnanna var, eins og áður segir, farið aftur að hitta 

þátttakendur til að leita staðfestingar á því hvort rétt væri eftir þeim haft. 

Þar höfðu þátttakendur tækifæri til að breyta eða bæta einhverju við sáu 

þeir ástæðu til. Samkvæmt Creswell (1998) er þetta lykilatriði í gagna-

greiningunni og þegar gögnin eru sannprófuð. Oft er talað um rann-

sakandann sem „mælitækið“ og að engir tveir fræðimenn komist að sömu 

niðurstöðu í eigindlegum rannsóknum þótt þeir standi frammi fyrir sama 

verkefni. Það er eðlilegt vegna þess að að þeir koma að verkefninu með 

mismunandi reynslu og fræðasýn að baki og sjá hlutina þar af leiðandi frá 

ólíkum sjónarhóli (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Ég sem rannsakandi var 

meðvituð um eigin forhugmyndir og lagði þær til hliðar og gætti þannig 

eigin hlutleysis eftir fremsta megni.  

6.7 Túlkun niðurstaðna 

Niðurstöður voru túlkaðar með því að skoða hvernig viðhorf, skilningur og 

það sem þátttakendur höfðu fram að færa um eigin viðbrögð svari inntaki 

rannsóknarspurningar. Einnig var rýnt í það sem kom á óvart og þátt-

takendur ekki endilega spurðir um að fyrra bragði.  

6.8 Siðferðileg atriði 

Þegar rannsókn er framkvæmd og á að standa undir nafni er nauðsynlegt að 

hún uppfylli siðferðilegar kröfur (Sigurður Kristinsson, 2013). Helga Jóns-

dóttir (2013) bendir á mikilvægi þess að rannsakandi sé trúr þátttakendum, 

heiðarlegur og nákvæmur og fylgi þeim aðferðafræðilegu og fræðilegu 

forsendum sem lagt var upp með í rannsókninni. Þetta voru þættir sem ég 

hafði hugfast á meðan rannsókninni stóð og beytti mér ávallt með þá í 

huga. Ég reyndi að passa upp á að eigin viðhorf hefðu ekki áhrif á niður-

stöður og vera meðvituð um eigin hugmyndir svo að unnt sé að leggja þær 

til hliðar. Auk þess gætti ég þess að dæma ekki þátttakendur heldur að 
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hlusta á frásagnir þeirra af innlifun og alúð til að skilja þeirra sjónarmið til að 

öðlast dýpri skilning á fyrirbærinu.  

Tvö kenningarleg siðferðisviðmið voru höfð að leiðarljósi. Fyrst ber að nefna 

velgjörðarregluna, en sú regla miðar að gagnsemi rannsóknarinnar fyrir stærri 

heild. Sú regla byggir á hugmyndum nytjastefnunnar um ávinning fyrir fjöldann 

en ekki einungis einstaklinginn. Annað siðferðisviðmið sem haft var að 

leiðarljósi er sjálfræðisreglan sem miðar að því að virða að fullu sjálfstæði og 

ákvörðunarrétt þátttakenda (Sigurður Kristins-son, 2013).  

Þátttakendur höfðu fullan rétt til að hætta viðtalinu ef þeir óskuðu þess 

og þurftu ekki að svara öllum spurningum. Einnig var þeim frjálst að fara út 

fyrir efnið sæju þeir ástæðu til þess og þar með var sjálfstæði og 

ákvörðunarréttur að fullu virtur. Sem fyrr segir fólst í þessari rannsókn í því 

að taka viðtöl við kennara um nám og líðan barna með ADHD og hvernig 

þeir bregðast við ADHD í skólastofunni. Ég tel að rannsóknin geti gagnast 

öðrum kennurum og kennaranemum og að sá ávinningur skili sér til 

nemenda með ADHD. Mín trú er sú að niðurstöður rannsóknarinnar geti 

með því móti gagnast stærri heild. 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar þar sem samþykki fékkst fyrir 

framkvæmd rannsóknarinnar. Haft var samband við skólastjóra og fékkst 

leyfi frá þeim til að taka viðtöl við kennara í skólunum þar sem þeir 

aðstoðuðu mig við að finna þátttakendur við hæfi. Að síðustu fékk ég 

upplýst samþykki frá öllum þátttakendum fyrir þátttöku og notkun 

niðurstaðna. Hvað gagnageymslu varðar geymi ég lykla sem innihalda 

kennimörk á sérstökum USB-lykli í læstri hirslu á meðan rannsóknin er 

unnin. Við verklok mun öllum gögnum verða eytt. 

Fyllsta trúnaðar við þátttakendur var gætt og passað upp á að þeir verði 

ekki fyrir neinum skaða af því að taka þátt í rannsókninni. Öllum nöfnum 

þeirra var til að mynda breytt og svo að engin leið sé fyrir utanaðkomandi 

að finna út hverjir þeir eru.  

6.9 Takmarkanir rannsóknarinnar 

Þessi rannsókn nær aðeins til fjögurra umsjónarkennara á yngsta stigi úr 

tveimur grunnskólum í sama bæjarfélagi. Hér er því ekki grundvöllur til 

alhæfingar um skilning og viðbrögð kennara við ADHD í skólastofunni. Auk þess 

fór gagnasöfnun aðeins fram í gegnum viðtöl við þátttakendur. Hins vegar 

komu ýmsar gagnlegar upplýsingar fram í þessum viðtölum sem varpa ljósi á 

hvernig kennarar skilja áhrif ADHD á nám og líðan barna með röskunina og 

hvernig þeir telja best að bregðast við þörfum þessara nem-enda.  
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7 Niðurstöður 

Hér á eftir verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar kynntar og hefur 

viðtalsgögnunum verið skipt í þemu; þekkingu þátttakenda á ADHD, 

stuðning innan skólans, áskoranir, kennslu og kennsluhætti, ólíkt birtingar-

form ADHD og ADD í skólastofunni, mun milli kynja, samskipti kennara og 

nemenda, foreldrasamskipti, líðan og kjöraðstæður. Fjallað verður um 

framangreind þemu hér á eftir. 

Bakgrunnur þátttakenda 

Eins og áður hefur komið fram voru tekin viðtöl við fjóra umsjónarkennara á 
yngsta stigi í tveimur grunnskólum. Katrín og Freyja kenna við sama grunn-
skólann þar sem Katrín hefur tíu ára kennslureynslu á yngsta stigi og Freyja 
15 ára reynslu. Rakel og Lára kenna í öðrum skóla þar sem Rakel hefur tíu 
ára kennslureynslu á yngsta stigi og Lára átta ára reynslu. Saman hafa þær 
starfað á yngsta stigi í sjö ár. 

Rakel og Lára óskuðu eftir því að fá að vera saman í viðtalinu vegna þess 

að þær töldu sig koma öllu betur frá sér þannig, þar sem þær hafa verið að 

kenna saman svo lengi. Tekin var ákvörðun um að verða að beiðni þeirra. 

Þær tjáðu sig báðar af kostgæfni og þess gætt að svör fengjust við 

spurningum frá báðum þátttakendum.  

Þekking þáttakenda á ADHD 

Allir þátttakendur töldu lítið sem ekkert hafa verið fjallað um röskunina í 

kennaranáminu. Freyja benti á að hún hefði viljað sjá meira um allskonar 

raskanir eða sérþarfir í kennaranáminu í ljósi þess hve stór hluti slíkt er af 

daglegu starfi kennara. Þátttakendur sögðust helst sækja sér þekkingu um 

ADHD með því að lesa sér til í bæklingum, bókum, greinum og á netinu. 

Rakel sagðist einnig hafa farið á námskeið og þá bætti Lára við að þær hefðu 

fengið fyrirlestra í skólanum líka. Freyja, Lára og Rakel minntust allar á 

heimasíðu ADHD-samtakanna og að þær nýttu sér hana mikið. Freyja talaði 

um að samtökin hefðu eflst mikið síðustu ár og telur það fyrst og fremst 

þeim að þakka hve aðgengilegar upplýsingar um ADHD eru orðnar.  

Allir þátttakendur voru sammála um að upplýsingar væru aðgengilegar 

en að þetta snérist fyrst og fremst um það sem kennarinn ætlaði sér að 

gera. Að þetta snérist í raun um hvort kennarinn ætlaði sér yfirhöfuð að 

sækja sér aukna þekkingu um röskunina og hvernig koma megi til móts við 
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nemendur með ADHD inni í skólastofunni. Þá áttu þáttakendur við að 

upplýsingar væru vissulega til staðar en að kennarar þyrftu að sækjast eftir 

þeim sjálfir og hafa raunverulegan áhuga á því að fræðast betur um 

málefnið. Rakel hafði þetta um málið að segja: 

Sko, aðgengi að upplýsingum um ADHD eru bara eins nálægt þér og þú 

vilt að þær séu. Þetta snýst bara allt um aðgerðir kennarans og hvað 

hann ætlar sér langt í þessu. Þetta snýst ekki um neitt annað. Ég get alveg 

fengið einhverja pappíra sem einhver afhendir mér og ég kannski bara 

tek þetta og geri ekkert við þetta. Þannig að mér finnst þetta snúast 

miklu meira um innri hvöt til að vilja að skilja út á hvað þetta gengur. ... 

svo þarf maður náttúrulega líka reglulega að „update-a“ sjálfan sig í 

þessu. 

Rakel bendir einnig á að reynslan hafi kennt sér ótrúlega margt og að 

hún viti mun meira í dag en áður. Lára tók í sama streng og segir að mesta 

námið um röskunina sé að „stúdera“ þessa krakka, eins og hún orðaði það 

sjálf. Með því átti Lára við að mikilvægt væri að skoða hvert tilfelli fyrir sig 

gaumgæfilega og reyna að skilja tiltekna nemendur betur. Vissulega væri 

enginn nemandi með röskunina eins en sú reynsla að vinna með hvern 

nemanda yrði til þess að ákveðin heildarsýn fengist sem væri mikill 

lærdómur um eðli ADHD og hvernig það birtist í mismunandi einstak-

lingum. Rakel, Lára og Freyja töluðu allar um að gott væri að leita til skóla-

sálfræðings. Tvær fyrrnefndu starfa í sama skólanum og Lára segir að hún 

spjalli gjarnan við hannn, spyrji hann út í hitt og þetta og velti upp hlutunum 

með honum.  

Stuðningur 

Katrín segir greininguna eina og sér ekki nægilega til að nemandi fái 

sérstakan stuðning og sagði að röskunin þurfi að vera farin að hafa veruleg 

áhrif á nemandann sjálfan og aðra í kringum hann til að fá slíkan stuðning. 

Benti hún á að í mörgum bekkjum sé stuðningsmanneskja sem nýtist 

þessum nemendum að einhverju leyti. Við þetta bætti hún, að hún sé sátt 

við stöðu mála hvað stuðning varðar. Freyja sagði engan sérstakan stuðning 

vera með nemendum með ADHD en sagðist vera í teymiskennslu þar sem 

tveir kennarar vinna með 52 nemendum. Þessum stóra hópi fylgir ein 

stuðningsmanneskja sem er ekki eyrnamerkt neinum sérstökum, en nýtist 

nemendum með ADHD að hluta til. Við það bætti hún, að hún myndi alveg 

þiggja meiri stuðning stæði hann til boða. Einnig talaði Freyja um Snillinga-

námskeið sem haldið hefur verið undanfarin ár. Námskeiðið er fyrst og 
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fremst ætlað nemendum í fjórða bekk með ADHD. Hún talaði um að á þessu 

námskeiði lærðu nemendur ákveðna tækni og leiðir í félagsfærni og að þeim 

væri kennt svolítið á eigin röskun svo að þau læri að lifa með henni. Hún 

benti á að námskeiðið styddi að vissu leiti við þessa nemendur í námi og 

skólastarfinu almennt. Freyja benti á að þetta væru oft og tíðum námslega 

sterkir krakkar sem þyrftu ekki endilega á stuðningi að halda í náminu. 

Rakel og Lára sögðu engan sérstakan stuðning vera inni í bekk fyrir 

nemendur með ADHD. Rakel benti á að til að eiga rétt á sérstökum 

stuðningsfulltrúa þyrfti nemandi að hafa fötlunargreiningu. Við það bættti 

Lára að einu sinni hafi ADHD-greining ein og sér kallað á sérstakan stuðning, 

en að það væri liðin tíð. Þær voru báðar sammála um það að stuðningur í 

formi stuðningsfulltrúa inni í bekk hafi mikið að segja og að það muni miklu 

að hafa hann inni í bekk. Lára sagði að stuðningur væri kærkomin viðbót inn 

í skólastofuna þegar þrír til fjórir nemendur væru með ADHD inni í bekk. 

Rakel talaði um að kollegarnir af kennarastofunni leituðu hver til annars og 

leituðu þannig í auðinn innanhúss. Lára tók undir það og sagði að gott væri 

að spjalla við aðra kennara í skólanum sem þekkja til málanna. 

Áskoranir  

Um helstu áskoranir sem nemendur með ADHD standa frammi fyrir í námi 

sagði Katrín að þeim reyndist oft erfitt að fylgja reglum, sitja kyrr og halda 

athyglinni. Hún talaði um að félagslegi þátturinn væri allra helsta áskorunin 

sem nemendur með ADHD á yngsta stigi stæðu frammi fyrir í skólanum; til 

dæmis að vera í hópi og eiga í samskiptum við aðra nemendur. Hún sagði að 

margir nemendur með ADHD ættu stundum í miklum erfiðleikum í sam-

skiptum við aðra nemendur og að einkenni röskunarinnar gætu haft 

hamlandi áhrif á félagsfærni þeirra. Katrín sagði að núorðið sé auðveldara 

en áður að koma til móts við þá í kennslunni en félagslegu samskiptin væru 

mesta baslið fyrir þessa nemendur. Kennsluna sagði hún vera orðna mun 

sveigjanlegri en áður, einstaklingsþörfum mætt betur og að nemendur 

fengju gjarnan að vinna á þann hátt sem þeim þættu best. Svo sem, hvar 

þeir vinna og hvernig. Um áskoranir sem nemendur með ADHD standa 

frammi fyrir hafði Freyja þetta að segja: 

Það eru náttúrulega rosalegar áskoranir í því að vera í stórum hópi. 

Að hugsa um sjálfan sig, að eiga að standa sig vel, eiga að koma 

sjálfum sér svolítið áfram. Það bara getur verið þessum krökkum 

gríðarlega erfitt af því að þau hafa ekki stjórn á því sem er að gerast 

innra með þeim og stýra því ekki. ... líka þegar þau þurfa að sitja í 

krók, þurfa að fara í röð, þurfa að vera svona eða hinsegin. ...Það eru 
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heilmiklar áskoranir, kannski ekki bara í einu viðfangsefni heldur 

kannski bara öllum viðfangsefnum dagsins. 

Rakel sagði helstu áskoranir sem nemendur með ADHD stæðu frammi 

fyrir í námi vera að þurfa að takast á við sjálfa sig og tekur þar með í sama 

streng og Freyja. Rakel tók undir með Katrínu varðandi félagslega þáttinn og 

sagði hann meðal helstu áskoranna sem nemendur þyrftu að standa frammi 

fyrir í skólanum og benti á oft færi illa. Lára tók undir það og sagði það 

sennilega vera allra mestu áskorunina fyrir nemendur með ADHD og sagði 

suma kannski gráta yfir öllu, frekjast eða stjórnast út í eitt. Rakel bætti við 

að það væri ákaflega erfitt fyrir nemendur þegar þeir væru búnir að mála sig 

algerlega út í horn. Lára sagði félagslega þáttinn það sem stæði upp úr, að 

hann skemmi svo mikið fyrir öðru. Rakel var sama sinnis og sagði hann vera 

númer eitt, tvö og þrjú.  

Katrín sagði að það geta verið mikla kúnst að ná nemendum með ADHD 

á sitt band og að fá þau til að langa til að læra. Það væri sérstaklega erfitt ef 

það væri mótþrói í þeim líka. Hún benti á að um leið og þessir nemendur 

hefðu áhuga á því sem þeir væru að gera, væru þeir oftar en ekki virkilega 

vinnusamir og duglegir. Að Katrínar mati er mesta áskorunin við kennslu 

þessara nemenda því að kalla fram áhugann. Hún talaði einnig um að það 

væri mikil áskorun að koma til móts við þarfir hvers einstaklings og að þá 

þyrfti alltaf að nálgast þá með ólíkum hætti og ekki hægt að setja upp 

einhverja uppskrift sem virkar með öllum. Aðspurð um helstu áskoranir þess 

að kenna nemendum með ADHD hafði Freyja þetta að segja: 

Mér finnst þau fyrst og fremst bara skemmtileg, vegna þess að það 

heldur manni sjálfum svolítð á tánum af því að það er aldrei eitthvað 

eitt sem maður getur notað. Það sem virkaði svakalega vel fyrir 

þennan í fyrra er kannski bara alls ekkert að virka þegar ég fæ nýjan 

nemendahóp. En auðvitað safnast sú reynsla og er með manni og 

skiptir máli. En eins og ég segi, það sem virkar á einn virkar mögulega 

ekkert á annan. 

Rakel og Lára töluðu báðar um að alltaf þyrfti að taka tillit til ein-

staklingsins og að það væri mikil áskorun. Þær voru einnig sammála um að 

stóru stundirnar væru þegar þær sæju þessa nemendur bæta sig og ná 

árangri. Í kjölfarið ræddu Lára og Rakel um það sem þeim fyndist ánægju-

legast við að kenna nemendum með ADHD. Þar höfðu þær margt að segja. 

Þær töluðu báðar um að þessir krakkar væru oft og tíðum líflegir og 

skemmtilegir. Lára sagði að þeir væru gjarnan til í stuð og stemningu og að 
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þeir væru oft hlýir og notalegir í viðmóti og alveg til í faðmlög. Lára minntist 

einnig á að þeir kæmu oft með skemmtileg tilsvör og sagði: „Þau krydda 

náttúrulega tilveruna. Þau gera náttúrulega kennarastarfið að mörgu leyti 

áhugaverðara. Ekki spurning“.  

Katrín og Freyja töluðu líka um að nemendur með ADHD væru oft og 

tíðum skemmtilegir og frjóir í hugsun. Katrín sagði að þessir nemendur 

hugsuðu oft langt út fyrir kassann og væru virkilega lifandi einstaklingar. 

Freyja bætti við: 

Þau eru oft og tíðum námslega sterkari en mörg önnur. Afkasta meiru 

... það þarf að búast við öllu frá þeim og þau koma manni oft og 

tíðum bara stanslaust á óvart. Það er bara ofsalega gaman. Þannig að 

þetta væri eiginlega bara svolítið litlaust ef maður hefði ekki líka 

svona krakka með. Af því að þau gera hópinn líka oft að svo, að svo, já 

sérstökum. 

Kennsla og kennsluaðstæður 

Allir þátttakendur sögðu að þessir nemendur með ADHD þyrftu á skýrum 

ramma að halda og að kennslan snérist fyrst og fremst um að mæta þeim 

þar sem þeir væru staddir. Katrín talaði um mikilvægi þess að ná augn-

sambandi við þessa nemendur til að vera viss um að þeir væru að hlusta á 

fyrirmæli og ganga úr skugga um að þeir skildu þau. Hún talaði einnig um 

mikilvægi þess að finna jafnvægi milli þess að vera ákveðin en samt góð og 

að það þyrfti þannig að nálgast þessa nemendur á annan hátt. Hún sagði 

kennsluna hafa þróast í þá átt að nemendur fái að liggja á gólfinu ef þeim 

líður betur að vinna þannig og að þeir gætu til dæmis fengið að halda á 

litlum bolta til að fikta í á meðan þeir væru að vinna. Freyja sagðist hafa 

tamið sér kennsluhætti sem henta nemendum með ADHD einstaklega vel 

en henta einnig öðrum nemendum. Í því samhengi nefndi hún það að leggja 

inn hvern dag með myndrænni stundatöflu og að hún notaði mikið ýmsar 

myndrænar stoðir í öllu umhverfi skólastofunnar. Freyja sagði að þetta 

væru aðallega slíkir þættir sem hún væri búin að temja sér í kennslu. Þeir 

væru kannski fyrst og fremst hugsaðir með þarfir nemenda með ADHD í 

huga en hinir græði á þeim líka. Hún benti á að allt verði skýrara, allur 

rammi á hreinu og öll skilaboð tærari sem að hennar mati sé öllum 

nemendum til tekna.  

Eins og áður segir töluðu allir þátttakendur um að nemendur með ADHD 

væru ólíkir og þörf væri á að mæta hverjum einstaklingi þar sem hann væri 

staddur. Rakel og Lára lögðu mikla áherslu á að einstaklingsmiðuð kennsla 
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væri það sem þurfi til, burtséð frá ADHD eða ekki. Þá áttu þær við að þörf 

væri á að að mæta hverjum og einum nemanda þar sem hann væri staddur 

með einstaklingsþarfir hans í huga, sama hvort um tilteknar greiningar sé að 

ræða eða ekki. Rakel benti á að birtingarmyndir ADHD gætu verið svo 

mismunandi og um að ræða samspil margra þátta. Lára tók í sama streng og 

benti á að persónueinkenni barna með ADHD væru ólík sem blönduðust 

síðan einkennum sem fylgja röskuninni og því þurfi að velta hlutunum fyrir 

sér út frá hverjum einstaklingi fyrir sig. Rakel samsinnti því og sagði: 

Þetta eru börnin sem maður fer heim með sér á kvöldin og er að 

stúdera þau sko. Það er þannig, mikið til. Það eru þau sem sitja 

svolítið í kollinum á manni því maður er alltaf að reyna að finna 

einhver úrlausnarefni. 

Lára talaði um mikilvægi þess að hvetja þessa nemendur mikið áfram í 

náminu og hrósa þeim fyrir vel unnin störf, að það væri það sem hjálpaði 

nemendum með ADHD mest. Hún benti einnig á að kímni og glettni og það 

kæmi sér vel að gantast svolítið og að leyfa þeim að iða aðeins inn á milli. 

Rakel tók undir það og sagði: 

Já, að festa þau ekki í sætinu. Ef þér líður betur að vinna þarna þá 

skaltu gera það. En þú getur samt aldrei hleypt þeim þannig að þau 

verði rammalaus sko. Þú veist „þú mátt vinna þarna, en þú þarft alltaf 

að biðja mig um leyfi. Þú ferð ekkert þarna nema ég viti af þér“. Það 

er bara ákveðin festa sem þarf. ... alveg frá fyrstu mínútu þurfa þau 

að vita hver ræður. Frá fyrstu mínútu. Af því að um leið og ég er búin 

að gefa eitthvað eftir eru þau búin að taka það sko. Þau verða að 

finna það að það er einhver þarna með völdin. Annar en þau.  

Ólík birtingarform ADHD og ADD í kennslustofunni 

Fjallað var um ólík biringarform athyglisbrests með ofvirkni (ADHD) og án 

ofvirkni (ADD) og hvernig sá munur birtist þátttakendum í skólastofunni. 

Um það hafði Katrín þetta að segja: 

Fyrir mig persónulega finnst mér athyglisbresturinn erfiðari. Af því að 

það er miklu erfiðara að virkja þau námslega. Þau sem eru með 

ofvirknina líka þá nærðu kannski að láta þau virkja hana í námið. En 

að virkja krakka sem eru bara með athyglisbrest, það finnst mér vera 

„challenge“. Maður þarf alltaf að vera á þeim og alltaf að vera að 

minna þau á að halda áfram og „náðirðu því sem ég er að segja og 
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heyrðirðu hvað þú átt að vera að gera?“. Þau eru bara á tunglinu á 

meðan hin eru kannski alveg á fullu, en eru samt alveg að meðtaka 

hvað er í gangi og hvað þeir eigi að gera og allt það. ... Maður þarf að 

vera meira á þeim og pikka oftar í öxlina á þeim og svona „þú manst 

að halda áfram, passaðu þig“. Þau vilja það öll, þau bara gleyma sér. 

Þannig að maður þarf að veita þeim mikla athygli. Þau geta gleymt sér 

í að horfa á vegg og tíminn líður og ekkert búið að ske.  

Eins og Katrín segir hér að framan telur hún ofvirknina vera þess eðlis að 

hana sé hægt að virkja inn í námið. Hún talaði þannig um ofvirknina, að á 

vissan hátt mætti horfa á hana sem styrkleika þessara nemenda. Að það 

væri svo mikill kraftur sem kraumaði innra með þeim nemendum sem hefðu 

ofvirknieinkenni. Allir þátttakendur voru sammála um að veita þurfi nem-

endum með ADD sérstaka athygli og að þeir séu í hættu á að gleymast eða 

týnast vegna þess að þeir eru ekki truflandi inni í skólastofunni, líkt og 

gjarnan fylgir þeim. Freyja talaði um að hún hugi sérstaklega að uppröðun 

skólastofunnar með tilliti til nemenda sem eiga í erfiðleikum með athyglina, 

hvar þeir sitja og annað slíkt. Hún sagði mikið um alls kyns stöðva- og 

hópavinnu sem geri það að verkum að nemendur eigi ekki endilega ákveðið 

sæti. Hins vegar benti Freyja á mikilvægi þess að þessir nemendur eigi sinn 

griðastað þegar þeir þurfa á næði að halda, einhvern stað sem þeir eiga 

betra með að einbeita sér. Hún sagðist tala mikið um athygli og einbeitingu 

við nemendur sína og að hópurinn í heild þekki vel hvað það er og afhverju 

sé mikilvægt að æfa athygli og einbeitingu.  

Rakel sagði oft erfitt að eiga við ADD í skólastofunni þar sem nemendur 

eru í raun vanvirkir. Hún talar um að mest þurfi að hafa fyrir þeim sem eru 

líka með ofvirkni en að hinum hætti til að gleymast og að það þurfi að passa 

vel upp á að það gerist ekki. Rakel talar einnig um að erfiðara sé að átta sig 

á því hvort um röskun sé að ræða eða hvort þetta sé hreinlega iðjuleysi eða 

leti í viðkomandi nemanda (þegar barn hefur ekki fengið greiningu). Lára 

segir að þessir nemendur láti lítið á sér bera og biðji lítið sem ekkert um 

aðstoð. Um þetta hafði Lára að segja: 

Krakki sem situr ótrúlega stilltur og prúður og horfir út í loftið þegar 

þú ert kannski með 23 krakka í hópnum hjá þér eða fleiri. Hann 

kemur aldrei til þín að biðja um hjálp. Hann situr bara í sætinu sínu og 

gerir nánast ekki neitt og þú ert að hamast í öllum hinum. Þetta 

verður klárlega undir. Maður þarf að minna sig rosalega á það. Hafa 

hann helst sem næst sér, láta hann sitja sem næst kennaraborðinu 
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þannig að maður geti sem auðveldlegast fylgst með honum þegar 

aðrir eru að koma og biðja um hjálp. 

Lára og Rakel töluðu báðar um að nemendur sem glíma bara við 

athyglisbrest geti dottið í að dunda sér við hluti eins og að raða litunum 

sínum, ydda liti eða blýanta og fikta í hinu og þessu sem kemur í veg fyrir að 

þeir einbeiti sér að því sem þeir eiga að vera að gera. Rakel sagði að 

meginmunurinn á ADHD og ADD væri sá að fyrrnefndi hópurinn væru þessir 

líflegu nemendur sem lenda oft í árekstrum í frímínútunum og að alltaf þurfi 

að vera að finna út úr hlutunum með þeim. En því miður verði hinir 

ósýnilegri. Rakel og Lára sögðu báðar að þær nálguðust alla nemendur með 

mismunandi hætti, hvort sem þeir væru með ADHD eða ADD og voru 

sammála um að einstaklingsmiðun kennslunnar væri það sem þarf til að 

koma til móts við mismunandi þarfir þeirra. Þátttakendur töluðu þó um að 

þeir þyrftu almennt að vera meira vakandi fyrir nemendum með ADD og að 

sífellt þyrfti að minna þá á að halda áfram við verkefni vegna þess að þeir 

dyttu oft í eigin hugarheim sem kæmi niður á afköst í náminu. Freyja og 

Katrín sögðust gjarnan nota merki til að minna þessa nemendur á að halda 

áfram sem þeir þekki og skilji vel. Slík merki sögðu þær til dæmis vera létta 

snertingu á öxl. 

Munur milli kynja 

Þátttakendur voru spurðir út í það hvort þeir upplifðu mun milli stúlkna 

með ADHD og drengja með sömu röskun í skólastofunni. Svörin voru fremur 

mismunandi. Katrín sagði að stúlkurnar væru alveg jafn krefjandi og 

drengirnir. Hún benti á að erfiðasti einstaklingurinn með ADHD sem hún 

hefði kennt væri stúlka. Hún talaði um að drengir væru meira að lenda í 

slagsmálum en að stúlkur leyfðu sér ef til vill meira við kennarana. Katrín 

sagði að munurinn sem hún sæi, lægi ekki í náminu sem slíku og að hún 

beitti sér því ekkert sérstaklega eftir kyni í kennslu. Freyja sagðist hafa 

kynnst mun færri stúlkum með röskunina á sínum kennsluferli, en telur 

muninn ekki vera sérstaklega mikinn. Þá átti hún við að þegar nemendur 

eru með ADHD eigi þeir í erfiðleikum með sömu þætti og þurfi að kljást við 

það sama.  

Lára og Rakel voru hins vegar sammála um að munur milli kynja væri 

mikill og benti Lára á að stúlkurnar geti verið meira krefjandi, að það sé oft 

meira vesen á þeim og að stjórnsemin færi stundum með þær. Rakel tók í 

sama streng og sagði að almennt ættu stúlkur í flóknari samskiptum en 

drengir og þegar einkenni ADHD komi þar ofan á flækist samskipti oft enn 

meira fyrir þeim. Lára tók undir það og sagði þær oft týna fram einhver 
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gömul mál sem ættu að vera afgreidd, sem þær væru þá enn að kljást við. 

Rakel sagði drengina almennt fljótari að jafna sig; þeir lendi í einhverju, það 

sé afgreitt og þá er það bara búið. Að þannig væri það í langflestum 

tilfellum. Í þessu samhengi sagði Rakel að trúlega væri erfiðara fyrir stelpur 

að kljást við ADHD hvað félagslega þáttinn varðar. Að öll félagsleg samskipti, 

sérstaklega við önnur börn væru þeim oft erfið. Um þetta sagði Rakel: 

Þeir (drengirnir) koma bara inn úr frímínútunum og það var þessi sem 

lamdi þennan og sagði að hann væri lélegur í fótbolta skilurðu. Og þá 

bara lamdi hinn á móti og sparkaði í hann eða eitthvað svoleiðis. En 

stelpurnar koma inn og það eru sögur um að þessi væri svona eða 

hinsegin, „hún horfði svo reiðilega á mig“. Og þessi saga tvinnast svo 

þrjá daga aftur í tímann eða eitthvað. ...og vandræðin verða úr því að 

vera svona drama (gerir handahreyfingar) í það að vera svona drama 

(ýktari handahreyfingar). Þannig að það er allt miklu flóknara hjá 

stelpunum. 

Hvað námslega þáttinn varðar, voru Lára og Rakel sammála, eins og 

áður, um að einstaklingsmiða þurfi kennsluna vegna þess að nemendur með 

ADHD eru eins misjafnir og þeir eru margir, burtséð frá kyni eða öðru.  

Samskipti kennara og nemenda  

Þátttakendur voru spurðir að því hvernig þeir væru upplifðu eigin samskipti 

við nemendur sína með ADHD. Katrín hafði um það að segja: 

Stundum er maður alveg ógeðslega leiðinlegur. Maður upplifir það 

alveg að þurfa að vera alveg hrikalega strangur. Þau þola mjög lítið að 

eitthvað sé leyft einu sinni en ekki næst. ... ramminn þarf að vera 

miklu stýrðari en ella. ... Samt oftar en ekki eru mjög góð samskipti af 

því að maður fer líka aðeins í að vera skemmtilegri. Þannig að þau fá 

meiri athygli, eða maður veitir þeim öðruvísi athygli sko. Og öðruvísi 

nálgun og svoleiðis. Bæði maður er svona strangari við þau en líka 

svona léttari við þau. Ef þetta er bara eitthvað sem þau eiga að gera, 

þá geturðu bara gleymt því sko. Maður er miklu meira svona í 

leikaraskapnum og fjörinu við þau til að virkja þau.  

Katrín sagði að þegar samskipti við nemendur ganga ekki sem skyldi 

gefur hún þeim stundum einhverja afarkosti, til dæmis að hringja í foreldra 

eða spjall við skólastjórann. Hún sagði það vera eitthvað sem nemendur 

skilji og að það virki oft mjög vel. Með því móti huga þeir yfirleitt betur að 
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eigin framkomu og biðjist afsökunar og málið þá úr sögunni. Katrín benti þó 

á að slíkt væri ákaflega sjaldgæft þar sem samskipti við nemendur gengju 

almennt mjög vel. 

Freyja sagðist bara hafa upplifað jákvæð samskipti við nemendur sína 

með ADHD. Hún talaði um að þessir nemendur þyrftu meira en aðrir, að 

það þyrfti oftar að sitja með þeim einum og fara yfir þeirra stöðu, bæði 

námslega og félagslega. Freyja lagði mikla áherslu á mikilvægi þess að vinna 

traust nemenda og að það væri algjör grunnur fyrir áframhaldandi vinnu 

með þeim. Hún sagði þetta sérstaklega mikilvægt þegar nemendur með 

ADHD væru annars vegar. Rakel og Lára sögðust þekkja þessa nemendur 

nokkuð vel persónulega og að þær kynnist þeim gjarnan betur en öðrum. 

Um það sagði Lára:  

Við vitum hvað þeim langar til og hverjar væntingar eru. Hvað þau 

ætla að verða þegar þau eru orðin stór. Því þú ert í raun meira að 

spjalla við þau. Þau krefjast meira og svo lenda þau meira í árekstrum 

og þá sest maður niður og spjallar við þau. Þannig maður þekkir þau 

betur oft og tíðum. Og þetta eru líka krakkarnir sem koma nú oft 

hlaupandi á göngunum og gefa manni oft knús og faðmlag. 

Að sögn Rakelar brást hún stundum við með reiði í kennslu þegar hún 

var ung í kennslu, sem hafi í raun ekki verið sanngjarnt gagnvart viðkomandi 

nemendum, sem réðu kannski ekkert við sig. Hún minntist á dæmi þar sem 

nemandi henti stundum stólum og borðum inni í skólastofunni og börnin 

þar af leiðandi beinlínis í hættu. Þá sagðist hún til dæmis hafa brugðist við 

með reiði. Rakel sagðist án efa, bregðast öðruvísi við slíku í dag og sagði 

aukna reynslu vissulega eiga þar í hlut. Hún benti á að þetta hafi verið fyrir 

Uppeldi til ábyrgðar og telur að það hafi mikið að segja. Rakel sagði Uppeldi 

til ábyrgðar meðal annars snúast um samræður við nemendur. Lára var 

sammála mikilvægi Uppeldis til ábyrgðar og sagði að í stað þess að æsa sig, 

væri betra að setjast niður með viðkomandi nemanda, halda utan um hann 

og spjalla í anda Uppeldis til ábyrgðar. Hún sagði að allt yrði auðveldara, öll 

samskipti og ágreiningur og sagði það hafa hjálpað mörgum nemendum 

með ADHD. Rakel lýsti því hvernig samræður við nemendur í anda Uppeldis 

til ábyrgðar gætu verið: 

Við fáum nemandann til þess að orða það hvað hann gerði. „Um hvað 

snérist þetta? Hvaða hlut áttir þú að máli og hefðirðu getað gert það 

eitthvað öðruvísi? Og ef þú hefðir gert þetta á þann hátt sem þú hefðir 

getað gert þetta öðruvísi, hvernig hefði þetta þá endað?“ Fá þau til að 
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horfa á þetta, ekki svart heldur hvítt. Hvernig hefði þetta getað orðið. 

Þetta er svakalega mikil hjálp í þessu, alveg rosalega gott tæki. 

Lára talaði meira um samskipti sín við nemendur með ADHD og sagði frá 

því hvernig hún færi stundum að því að hjálpa þeim að leysa úr ágreiningi 

við þriðja aðila: 

Maður fer þá leið að ræða við þau og tekur þann vinkil á að segja „ég 

er bandamaður þinn, við erum vinir. Við erum að vinna saman, ég vil 

hjálpa þér að komast í gegnum einhverja svona árekstra. Ég ætla 

samt ekkert að umbera alla vitleysuna í þér en ég er vinur þinn og 

þess vegna förum við saman og klárum málið gagnvart þessum þriðja 

aðila. Af því að við ætlum að finna góða lausn sem hentar þér. Þá 

treysta þau líka meira á okkur og koma til okkar þegar þau lenda í 

klandri. ... Eins segi ég stundum við þau, „þú veist að ég er besti vinur 

þinn“. Þau kannski „neeei“ „víst er ég besti vinur þinn“. Aðeins að 

grínast með þeim sko. 

Rakel og Lára voru algerlega sammála um að Uppeldi til ábyrgðar aðstoði 

þær í að eiga í góðum samskiptum, koma í veg fyrir ágreining og leysa úr 

ágreiningi komi hann upp.  

Líðan nemenda 

Þátttakendur voru spurðir að því hvernig þeir upplifðu líðan nemenda með 

ADHD inni í skólastofunni hjá sér. Allir þátttakendur voru sammála um að 

það væri misjafnt eftir einstaklingum. Lára og Rakel voru sammála um að 

líðan væri almennt góð, svo lengi sem verið væri að vinna í þeirra málum. 

Þær minntust þá á dæmi um nemanda með ADHD sem grét og grét yfir öllu 

mögulegu, upplifði sig sem fórnarlamb allstaðar. Umræddur nemandi fór 

síðan á lyf og hefur varla grátið síðan að þeirra sögn. Ennfremur sögðu þær 

þennan nemanda hafa áhuga á lífinu og tilverunni. Í þessu samhengi töluðu 

þær báðar um að lyf hefðu oftast ákaflega góð áhrif á líðan nemenda með 

ADHD og bentu þær á framangreint dæmi því til stuðnings.  

Til að stuðla að aukinni vellíðan nemenda með ADHD sagðist Rakel mikið 

spjalla við þá um lífið og tilveruna. Lára sagðist sýna þeim umhyggju með 

því að faðma þá að sér, sýna þeim stuðning og hvatningu. Rakel tók dæmi 

um nemanda sem fékk alltaf að byrja daginn með einhverjum sendiferðum. 

Lára tók þá annað dæmi um nemanda sem fékk alltaf að hitta stuðnings-

fulltrúa sem las fyrir hann í upphafi dags. Með því móti sagði Lára að 

morgnarnir hefðu verið mýkri fyrir nemandann. Hún sagði þær oft gera slíka 
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sérsamninga hér og þar eftir þörfum viðkomandi nemenda. Rakel sagði 

einnig að þær töluðu gjarnan við allan hópinn um að sumir eigi erfitt með 

að stjórna sér. Þetta sagði hún þær gera til að auka umburðarlyndi meðal 

nemenda sem síðan skilaði sér gjarnan með betri líðan nemenda með 

ADHD. Rakel hafði um þetta að segja: 

Þá ræður maður það svolítið við hópinn , að við eigum öll stoppara en 

hann er kannski misdjúpt hjá manni, eða misáberandi. ... Að tala um 

það að það séu kannski þessir veikleikar til staðar. En barnið á ekki að 

skýla sér á bakvið eitt né neitt en við tölum svolítið um það að finna 

stopparann. Við eigum það öll til að við þurfum að geta stoppað á 

ákveðnum stað. Sumir eiga erfitt með það, aðrir kunna betur á 

stopparann sinn. 

Katrín talaði um að líðanin færi að verða slæm þegar þau lentu í 

árekstrum við önnur börn og að hennar mati hafi það mest áhrif á líðan 

nemenda á þessum aldri. Hún sagði einnig suma nemendur hafa neikvæða 

sýn og þeir sæju allt í svolítið röngu ljósi og upplifðu sig mikið sem fórnar-

lömb, að þeir upplifðu oft mikla höfnun. Hún benti á mikilvægi þess að 

hrósa þessum nemendum og sýna þeim stuðning og hvatningu, vegna þess 

að þeir eru oft viðkvæmir. Katrín sagði einnig frá því að hún talaði mikið við 

nemendur um að við séum misfljót að læra á hluti, að sumir væru lengi að 

læra að lesa á meðan aðrir væru lengi að ná stjórn á sjálfum sér. Um þetta 

sagði Katrín: 

Þegar þau átta sig á því að þau eru bara að læra þetta þá líður þeim 

oft betur. Ef maður nær að aðskilja barnið frá hegðuninni. ...þau 

upplifa sig svo ómöguleg þegar þau hafa ekki stjórn á sér. Mér finnst 

oft verða alveg „break through“ þegar þau ná að aðskilja þetta. Þú 

veist, „ég er frábær þó að ég geri stundum ranga hluti“. Þá líður þeim 

betur, ef það er ekki þetta niðurrif. 

Freyja sagði það allra mikilvægasta vera að vinna traust nemenda og að 

þeim líði vel í skólanum og að það væri grunnur að því að gera eitthvað með 

þessum krökkum. Hún sagðist reyna að stuðla að vellíðan nemenda í 

gegnum samtalið, kynnast þeim og vita hvað þeim finnst gott og gaman að 

gera og hvað þeim líður vel með. Freyja sagði mikilvægt að koma til móts 

við þarfir nemenda með ADHD í skólanum svo þeir finndu að þeir gætu vel 

lært og laða þannig fram einhverja gleði og ánægju. Hún sagði það breyta 

miklu máli að nemendur upplifðu sig ekki eins og þeir væru ómögulegir í 
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hinu og þessu sem viðkemur skólastarfinu. Allir þátttakendur voru sammála 

um að það væru bein tengsl á milli líðanar nemenda og námsframvindu 

þeirra, hvort sem um væri að ræða nemendur með ADHD eða ekki. Það 

kæmi einfaldlega ekki mikið undan nemanda sem líður illa í skólanum. Í því 

samhengi benti Freyja á að vellíðan nemenda eigi að vera algjör grunnur í 

öllu skólastarfi og sagði að öllum nemendum eigi að líða vel í skólanum. 

Sagði hún ákaflega mikilvægt að kennarar beittu sér eftir fremsta megni að 

því stuðla að vellíðan nemenda sinna, hvort sem um sé að ræða einhverjar 

greiningar hjá nemendum eða ekki. Kjarni þess sem þáttakendurnir fjórir 

sögðust gera til að stuðla að vellíðan nemenda sinna með ADHD var að sýna 

þeim hlýju, umhyggju og áhuga með því að spjalla við þá, kynnast þeim 

betur, hrósa þeim og hvetja til dáða. 

Þátttakendurnir fjórir voru sammála um að heimanám væri oft streitu-

valdur inni á heimili nemenda með ADHD. Katrín sagði að það færi mikið 

eftir því hvernig að því væri staðið. Hjá öllum þátttakendum er heimanámið 

fyrst og fremst í formi heimalesturs, enda um nemendur á yngsta stigi að 

ræða. Freyja talaði um að hún hefði þá stefnu að betra væri að klára daginn 

á ánægjulegum nótum heldur en að standa í barningi. Hún talaði um að ef 

skóladagurinn nýtist á ekki að þurfa að vera að ströggla í heimanámi og láta 

heimalestur duga. Rakel og Lára tóku í sama steng og sögðu heimalestur 

það eina sem þurfi til. Rakel sagðist miklu frekar vilja stuðla að því að fólk 

eigi góð samskipti heima fyrir. Lára tók heilshugar undir það og spurði hvers 

vegna eigi að læra heima sé það gert í einhverjum barningi. Hvað heimanám 

varðar töldu þátttakendurnir fjórir mikilvægara að nemendur stæðu ekki í 

of miklu ströggli heima fyrir og að heimalestur væri í raun nægur. Þeir töldu 

frekara heimanám ekki vera þess virði ylli hann streitu inni á heimilum 

nemenda. Slík streita gæti orsakað vanlíðan nemenda, bæði heima fyrir í 

skólanum. Mergur málsins væri í raun að laga heimanámið að þörfum nem-

enda með því að hafa ákveðinn sveigjanleika hvað það varðar. 

Samstarf við foreldra 

Þátttakendur sögðu allir að samskipti við foreldra væru almennt ákaflega góð. 

Katrín sagði foreldra í langflestum tilfellum mjög meðvitaða um börn sín og vilji 

allt fyrir þau gera sem geri allt samstarf mun betra.  Hún segir samskiptin 

jafnframt vera mismikil eftir einstaklingum, sumir nemendur þurfi á miklu 

samstarfi skóla og heimilis á meðan aðrir krefjast ekki eins mikils hvað það 

varðar. Hún talaði um að hún væri með samskiptabækur sem hún skrifi í 

daglega, hvernig gekk yfir daginn og slíkt til að gera foreldrum betur kleift að 

fylgjast með daglegu starfi. Katrín sagðist jafnframt gjarnan setjast niður með 

foreldrum og aðstoða þá við að skipu-leggja ýmsa þætti sem snerta viðkomandi 
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nemanda, bæði í skólanum og heima fyrir. Hún sagði foreldra marga hverja 

vera fegna að fá slíka aðstoð, að setja skýran ramma og samræma vissa þætti 

skóla og heimilis. Freyja sagði foreldra upp til hópa þakkláta fyrir tíð samskipti 

og að fá fréttir. Samskiptin færu til dæmis fram með samskiptabókum 

tölvupóstum, sím-hringingum og fundum, bæði óformlegum og formlegum. 

Hún sagði þó að það væri ekki sjálfsagt mál að bjóða að heyrast daglega, nema 

kannski í tiltekinn tíma þegar eitthvað sérstakt átak væri í gangi. Hún sagðist 

boða fólk oftar til sín en í foreldraviðtöl og að hún hitti foreldra tiltekins 

nemanda jafnvel hálfs mánaðarlega í ákveðinn tíma. Slíkt fyrirkomulag sagði 

Freyja oft nota með góðum árangri og að það væri metið mikils af viðkomandi 

for-eldrum. Freyja sagði að ávöxtur góðs foreldrsamstarfs væri sá að allir aðilar; 

kennarar, foreldrar og ekki síst nemendur nytu góðs af. Foreldrar skipa að 

hennar sögn ákaflega stóru og mikilvægu hlutverki. Þeir búi yfir mikilvægum 

upplýsingum um börn sín og geta þær upplýsingar haft gríðarlega mikið að 

segja varðandi frammistöðu í námi og hag þeirra í skólanum. Freyja hafði um 

það að segja: 

Við erum náttúrulega mikið að græða á því (foreldrasamstarfi), því 

náttúrulega þekkja foreldrar börn sín best af öllum og geta því deilt því 

hvað virkar vel og hvað ekki, heima. Þó að stundum samræmist það ekki 

því sem er að virka vel í skólanum, í stórum hópi og svona.  

Eins og gengur og gerist getur ýmislegt komið upp á og sagði Rakel að 

minniháttar ágreiningur eða atvik væru afgreidd í skólanum en í alvarlegri 

tilfellum þurfi að láta foreldra vita, eða þegar mál eru ókláruð. Lára tók í sama 

streng og sagði að foreldrar þyrftu nú ekki að frétta allt, þau gætu bara orðið 

hvekkt við stanslausar neikvæðar fréttir. Um þetta sagði Lára einnig: 

Stundum heyrir maður kannski í foreldrum og maður segir kannski við 

þau „þú vilt kannski vita að eitthvað tiltekið hafi komið upp á“ en þá 

er það eitthvað í stærri kantinum. „en við erum búin að afgreiða 

þetta, við erum búin að ræða þetta. Við erum búin að ganga frá öllum 

lausum endum. Þú vilt kannski bara vita af þessu en hvað okkur 

varðar þá er þetta búið“. Þar kemur aftur Uppeldi til ábyrgðar, það 

sem mér finnst kannski stærsti kosturinn við það og hjálpar þessum 

börnum gríðarlega mikið. Það sem þú gerir í dag og brýtur af þér í 

dag, við afgreiðum það, við tökum það ekki upp í umræðunni á 

morgun. Við erum ekki að pikka upp einhver gömul mál. 



 

67 

Lára sagði einnig frá samskiptabók sem fer alltaf með nemendum heim. Í þá 

samskiptabók eru aðeins skrifaðar jákvæðar athugasemdir eða fréttir, ef 

eitthvað leiðinlegt sé athugasemda vert er annar samskiptamáti notaður. Lára 

sagði að sér þætti gott þegar foreldrar koma að fyrra bragði og spyrjast fyrir, þá 

segir hún öll samskipti verða léttari, að þetta sé ekki einstefna. Við það bætti 

hún að þá sé í raun ekki um samstarf að ræða. Rakel tók undir það og bætti við 

að þær séu virkar í að hvetja foreldra til þess að kíkja við. Þær töluðu um að 

vera yfirleitt til taks síðari hluta dags og sögðust endilega vilja að foreldrar 

kæmu reglulega við í smá spjall. Rakel benti á að þetta væri ekki alltaf auðvelt 

fyrir foreldrana þar sem þeir væru oft að bugast og liði illa. Þær Lára sögðu 

báðar að þá gætu þær hughreyst þá í leiðinni. Rakel talaði um að stundum 

væru foreldrar í vonleysisgír, kviðu viðtölum eða færu jafnvel í vörn gagnvart 

kennurum og að það væri erfitt. Þær sögðust báðar vinna af kappi við það að 

draga úr slíkum tilfinningum hjá foreldrum með því að draga fram jákvæða 

eiginleika barna þeirra og reyna að finna hent-ugar lausnir með foreldrum sem 

henta þeirra börnum. Rakel sagði foreldra stundum upplifa sig svolítið eina í 

heiminum með þau vandmál sem þeir væru að kljást við með börnum sínum. 

Lára tók í sama streng og sagði það oft hughreysta foreldra ákaflega mikið 

þegar þeir átta sig á því að þeir séu alls ekki einir. Rakel benti á mikilvægi þess 

að kennarinn sé tilbúinn til að hlusta vel á foreldrana og heyra hvað þeir hafi 

fram að færa. Vegna þess að foreldrar þekki eigin börn best allra og að 

kennarinn verði ávallt að hafa það hugfast. 

Kjöraðstæður  

Um kjöraðstæður sagði Katrín að hún væri til í að hafa meira rými fyrir 

þessa nemendur og að þeir gætu fengið útrás einhvers staðar án þess að 

trufla aðra og komið svo bara rólegir inn aftur. Þá átti hún við einhvern stað 

sem nemendur gætu farið á og fengið til dæmis hreyfiútrás, án þess að aðrir 

nemendur yrðu fyrir truflun. Katrín taldi að gott væri ef nemendur hefðu 

einhvern griðastað til að fara á þegar þeir koma til dæmis trekktir inn úr 

frímínútunum, þar sem þeir hafa svigrúm til að jafna sig í friði. Einnig benti 

Katrín á að allt nám þyrfti að vera sem áþreifanlegast þar sem slíkt nám 

hentaði oft og tíðum nemendum með ADHD einstaklega vel. 

Freyja sagði kjöraðstæður kannski fyrst og fremst að tryggja fámennari 

hópa. Hún benti á að það væri erfitt að vera með allt að 30 nemendur í 

einum hópi og að það muni heilmikið um hvern nemanda eftir 18. Eða þá að 

vera í teymiskennslu þar sem tveir kennarar væru með einn og sama 

hópinn. Auk þess benti hún á að þessum nemendum yrði tryggð betri 

aðstoð, ekki maður á mann endilega heldur að þeir hefðu oftar augu á sér. 

Hún sagðist ekki vera alveg viss um hvernig slíkt fyrirkomulag ætti að vera 
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en hún sagði að sér þætti gott ef nemendur með ADHD hefðu einhvers-

konar betri aðstoð í skólanum almennt. Ef til vill með því að hafa ákveðna 

starfskrafta innan skólans sem hefðu meðal annars það hlutverk. Freyja 

minntist aftur á Snillinganámskeiðið, sem er námskeið fyrir fjórða bekk og 

sagði að það væri örugglega gott að byrja á því námskeiði fyrr og halda 

áfram upp á næstu stig líka. 

Rakel og Lára tóku í sama streng og Freyja og töluðu um að það sem þyrfti 

og skipti mestu máli væru fámennari hópar. Rakel bætti við að kjör-aðstæður 

væru tveir kennarar, einn hópur, eins og Freyja talaði um. Fámennari hópa 

töldu þær allar þrjár þó fjarstæðukenndar aðstæður, því miður. Lára sagðist 

vera til í að hafa skólastofu sem hefði lokaðan garð eða stétt fyrir utan þar sem 

nemendur gætu farið út að hreyfa sig og viðrað sig inn á milli og tók þar með 

undir orð Katrínar um að nemendur þyrftu að hafa einhverskonar rými til að fá 

útrás. Lára talaði einnig um að gott væri að hafa einhver úrræði þegar 

nemendur lenda í einhverri sjálfheldu, að geta gefið þeim tækifæri til að koma 

til baka í rólegheitunum, líkt því sem Katrín talaði einnig um.  

7.1 Samantekt á niðurstöðum 

Hér verða að lokum dregnar saman helstu niðurstöður rannsóknarinnar og  

þeim lýst í hnotskurn. 

Þekking þátttakenda á ADHD 

Þátttakendur töluðu allir um að hafa lært lítið sem ekkert um ADHD í 

kennaranámi sínu. Lestur bóka, fræðigreina, bæklinga, heimasíða ADHD- 

samtakanna, námskeið og fyrirlestrar voru þættir sem þátttakendur nefndu 

í tengslum við þekkingu þeirra á röskuninni. Þátttakendur voru allir 

sammála um að upplýsingar um ADHD væru aðgengilegar og að þetta 

snérist fyrst og fremst um gjörðir, vilja og áhuga kennarans. Helmingur 

þátttakendanna töluðu um að reynslan hefði kennt þeim ákaflega margt og 

að sú reynsla væri gríðarlega stór hluti hvað þekkingu á ADHD varðar. Flestir 

þátttakenda sögðust leita mikið til skólasálfræðings sem hjálpaði þeim oft 

mikið. Þó svo að þátttakendur hefðu viljað sjá meiri fræðslu um röskunina 

og hvernig bregðast megi við henni í kennaranáminu voru hofðu þeir 

jákvæð viðhorf gagnvart þekkingaröflun á ADHD og virtust hafa áhuga á því 

að afla sér aukinnar þekkingar. 

Stuðningur 

Þátttakendum bar öllum saman um að ADHD-greining ein og sér skili ekki 

sérstökum stuðningi. Hins vegar töluðu tveir þeirra um að stuðningsfulltrúar 
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væru oft inni í bekk og  nýtast þeir þessum nemendum að hluta til. Þátt-

takendur sögðu allir að aukinn stuðningur væri alltaf af hinu góða og að þeir 

myndu þiggja hann stæði hann til boða. Helmingur þátttakendanna sögðust 

vera duglegir við að leita uppi stuðning og tala við samstarfsfólk, svo sem 

aðra kennara, skólaliða og skólasálfræðing. Einn þátttakandi talaði um 

Snillinga-námskeið, sem ætlað er nemendum í fjórða bekk með ADHD 

greiningu. Þessi þátttakandi lofaði námskeiðið og sagði það hjálpa  

nemendum með röskunina mikið.  

Áskoranir  

Þátttakendur sögðu að helstu áskoranir sem nemendur stæðu frammi fyrir í 

námi væru að takast á við sjálfa sig, að vera í stórum hópi, sitja kyrrir, halda 

athyglinni og fleira sem fylgir oft einkennum ADHD. Allir þátttakendur voru 

sammála um að félagslegi þátturinn væri þessum nemendum allra mesta 

áskorunin. Þegar þátttakendur töluðu um helstu áskoranir við að kenna 

nemendum með ADHD töldu þeir allir mikla áskorun að koma til móts við þarfir 

allra. Einn þátttakandi talaði um að ná fram áhuga nemenda væri mikil áskorun, 

en þegar það tækist væru þeir oft vinnusamir og duglegir. Tveir þátttakendanna 

sögðu stóru stundirnar vera, þegar þessir nemendur bættu sig og næðu 

árangri. Þegar þeir sæju að það væri hægt að hjálpa þeim, slíkt væri ákaflega 

ánægjulegt. Allir þátttakendur voru sammála um að nemendur með ADHD 

væru almennt ákaflega skemmtilegir og lifandi einstaklingar.  

Kennsla og kennsluaðstæður 

Þátttakendur sögðu allir að nemendur með ADHD þyrftu á skýrum ramma 

að halda, ákveðni og festu. Þeir voru einnig sammála um að kennslan og 

kennsluaðferðir snérust fyrst og fremst um að mæta hverjum nemanda þar 

sem hann væri staddur með því að einstaklingsmiða kennsluna. Einn 

þátttakandinn sagði mikilvægt að ná augnsambandi við nemendur með 

ADHD til að ganga úr skugga um að þeir væru að hlusta. Þrír þátttakanda 

sögðu kennsluna hafa þróast þannig að nemendur megi vinna eins og þeim 

þyki þægilegt. Einn þátttakandi sagðist nota mikið myndrænar stoðir og að 

þeir kennsluhættir sem hann hefði tamið sér væru öllum nemendum til 

góða, en sérstaklega hugsaðir með þarfir nemenda með röskunina í huga. 

Þátttakendur töluðu um að mikilvægt væri að hrósa nemendum fyrir vel 

unnin störf og hvetja þá áfram. Tveir þátttakendur sögðust nota kímni og 

glettni talsvert við þessa nemendur og að gott væri grínast svolítið með 

þeim. Einnig minntust þátttakendur á að gott væri að leyfa nemendum að 

hreyfa sig inn á milli og festa þá ekki um of í sætunum.  
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Ólík birtingarform ADHD og ADD í kennslustofunni 

Þátttakendur sögðu allir mikinn mun á nemendum með ADHD og ADD. Þeir 

töluðu allir um að athyglisbresturinn væri að mörgu leyti erfiðari. Einn 

þátttakandinn talaði um að ofvirknina væri oft hægt að virkja í námið. Allir 

þátttakendur töluðu um að nemendum með ADD hætti til að týnast eða 

gleymast í skólastofunni vegna þess að þeir hafa ekki truflandi áhrif. 

Þátttakendur sögðu að þeir þyrftu mikið að minna sjálfa sig á þessa 

nemendur. Þrír þátttakendur töluðu um uppröðun skólastofunnar og 

sögðust vilja hafa nemendur með ADD sem næst kennaraborðinu svo að 

unnt væri að fylgjast betur með. Þrír sögðu nemendur án ofvirkni oft detta í 

eigin hugarheim og að stanslaust þyrfti að pikka í öxlina á þeim og minna á 

að halda áfram. Einn benti á að meginmunur milli nemenda, með ofvirkni 

og án hennar, væri sá að fyrrnefndi hópurinn væru þessir líflegu nemendur 

sem lenda oft í árekstrum en hinir væru því miður ósýnilegri. Þátttakendur 

voru sammála um að einstaklingsmiðun kennslunnar sé það sem þarf. 

Munur milli kynja 

Ekki voru allir þátttakendur sammála um hvort munur væri á nemendum 

með ADHD eftir kyni, eða hvort einhver munur væri á námslegum þörfum 

þeirra. Einn þátttakenda sagðist ekki upplifa mikinn mun milli nemenda 

með röskunina eftir kyni en hinir sögðust allir upplifa mikinn mun á hegðun 

þeirra og samskiptum. Þessir þátttakendur sögðu drengi frekar lenda í slags-

málum en stúlkur og þar væru eftirmálar væru sjaldan miklir. Stúlkurnar 

sögðu þeir eiga í miklu flóknari samskiptum sem fylgdi oft dramatík sem 

gæti dregist á langinn. Einn þátttakandi benti á að samskipti stúlkna væru 

almennt flóknari og þegar ADHD væri til staðar tvöfaldist allir erfiðleikar í 

samskiptum. Sá þátttakandi sagði ADHD sennilega vera stúlkum erfiðara að 

kljást við en drengjum þegar litið er á félagslega þáttinn. Hvað námslega 

þáttinn varðar, töluðu þátttakendur um að einstaklingsmiða þurfi kennsluna 

að þörfum ólíkra einstaklinga, hvort sem þeir eru stúlkur eða drengir. 

Samskipti kennara og nemenda  

Þátttakendur sögðust allir eiga í góðum samskiptum við nemendur sína með 

ADHD. Þeir töluðu allir um að þekkja þessa nemendur vel vegna þess að þeir 

þyrftu almennt á meira spjalli að halda en aðrir nemendur. Þátttakendur 

töluðu um að sýna þyrfti nemendum með ADHD sérstaklega mikla hlýju og 

að vinna þyrfti traust þeirra. Einn tók svo til orða að það þyrfti að vera 

strangari við þá en líka léttari. Tveir þátttakendanna töluðu um að aðferðir 

Uppeldis til ábyrgðar nýttust ákaflega vel í öllum samskiptum og voru sam-

mála um að það hefði virkilega mikið að segja. Hjá einum þátttakanda kom 
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fram að mikilvægt væri að nemendur finndu fyrir því að hann væri 

bandamaður þeirra og vildi hjálpa þeim. Einn þátttakandi sagðist örsjaldan 

setja nemendum afarkosti þegar illa gengi, eins og að senda þá í spjall til 

skólastjórans eða hringja í foreldra.  

Líðan nemenda 

Þátttakendum bar saman um að líðan nemenda í skólastofunni væri misjöfn 

eftir einstaklingum. Tveir þeirra sögðu líðan þó almennt góða, svo lengi sem 

verið væri að vinna í málum þeirra. Þátttakendur sögðust reyna að stuðla að 

vellíðan þessara nemenda með því að sýna þeim hlýju, spjalla við þá, hrósa 

og hvetja. Tveir þátttakendur töluðu um ýmis konar sérsamninga (fara í 

sendiferðir, lesa með stuðningsfulltrúa) sem þeir gerðu við suma nemendur 

með ADHD. Slíkar sendiferðir sögðu þeir mýkja daginn aðeins hjá sumum.  

Þátttakendur minntust á umræður við nemendur um að sumir ættu 

erfitt með að hafa stjórn á sér eða að halda athygli á meðan aðrir ættu í 

erfiðleikum með eitthvað annað. Slíkar umræður við nemendur sögðu 

þátttakendur oft leiða til betri líðanar. Einn talaði um að mikilvægi þess að 

aðskilja barnið frá hegðuninni og að fá nemandann til að horfa á hlutina á 

þann hátt. Þegar það tekst sagði hún líðan nemenda verða betri. Einn 

þátttakandi sagði líðan þessara nemenda verða slæma þegar þeir lenda 

mikið í árekstrum við aðra nemendur og sagðist halda að það hefði mest 

áhrif á líðan þeirra í skólanum. Allir þátttakendur voru sammála um að bein 

tengsl væru á milli líðanar nemenda og námsframvindu. Um heimanám 

sögðu allir þátttakendur það geta verið mikinn streituvald inni á heimilum 

nemenda með ADHD og sögðu að heimalestur væri það sem leggja ætti 

áherslu á. Þeit töluðu um að betra væri að klára daginn á góðum nótum í 

stað þess að standa í barningi við heimanám.  

Samstarf við foreldra 

Allir þátttakendur sögðust hafa góða reynslu af foreldrasamskiptum. Þeir 

töluðu um að foreldrar væru þakklátir fyrir tíð samskipti og væru oftast 

meðvitaðir um börn sín og vildu allt fyrir þau gera. Þrír þátttakendur sögðu 

frá því að þeir væru með samskiptabækur, og minntust tveir á að aðeins 

væru skrifaðar jákvæðar athugasemdir og fréttir, en neikvæðar fréttir væru 

sagðar á annan hátt. Þá töluðu tveir þátttakendur um að foreldrar þyrftu 

ekki að fá allar neikvæðar fréttir og þá þyrftu málin að vera tiltölulega alvar-

leg. Sömu tveir þátttakendur sögðust hvetja foreldra til að kíkja við og ræða 

málin, og að þeir væru oft í því að telja kjarkinn í foreldra. Einn benti á mikil-

vægi þess að vera tilbúinn til að hlusta á foreldra og draga fram það sem vel 

gengur, þótt hitt þurfi að ræða líka. 
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Kjöraðstæður  

Þegar þátttakendur voru spurðir út í hvernig þeir sæju kjöraðstæður kennslu 

nemenda með ADHD fyrir sér, sögðust þrír þeirra vilja hafa minni hópa eða 

tvo kennara með einn hóp. Tveir þátttakenda töluðu um að gott væri að hafa 

eitthvert rými þar sem nemendur gætu fengið útrás. Annar þeirra hafði 

hugmyndir um slíkt rými og sagðist gjarnan vilja hafa lokaðan garð eða stétt, 

sem útgengt væri úr skólastofunni. Tveir af þátttakendunum töluðu um að 

gott væri að hafa einhvern griðastað sem nemendur gætu farið á til að jafna 

sig eftir erfiðar uppákomur. Einn þátttakandi sagðist gjarna vilja að þessir 

nemendur fengu aukna aðstoð og hefðu fleiri augu á sér.  

Í hnotskurn 

Hvað heildina varðar sýna niðurstöður jákvæð viðhorf þátttakenda gagnvart 

kennslu nemenda með ADHD. Ummæli þeirra endurspegla nokkuð góðan 

skilning á röskuninni og virðast þeir viljugir og áhugasamir um að sækja sér 

aukna fræðslu um röskunina og hvernig best sé að koma til móts við nem-

endur sem hana bera. Þeir telja sig almennt búa við góðan kost varðandi 

aðstæður til kennslu þessara nemenda en draga allir fram viss atriði sem yrðu 

til bóta varðandi kennslu þeirra og almenna velferð í skólanum. Þátttakendur 

sýndu allir skilning á því að nemendur með ADHD hafa ýmsar sameiginlegar 

námsþarfir en vissulega þurfi að einstaklingsmiða kennsluna að þörfum hvers 

einstaklings og áttu þeir þá við nemendahópinn allan. Gott samstarf við 

foreldra og jákvæð samskipti við nemendur sína töldu þátt-takendur hafa 

mikið að segja varðandi námsárangur nemenda með ADHD og líðan þeirra. 

Þátttakendur sögðu líðan nemenda hafa beina tengingu við frammistöðu 

þeirra í námi og töluðu allir um að vinna markvisst að því að stuðla að aukinni 

vellíðan þeirra í skólanum með ýmsum leiðum. Nemendur með ADHD sögðu 

þeir almennt þurfa á meiri jákvæðri athygli og hlýju að halda en gengur og 

gerist með aðra nemendur. Ummæli þeirra sýndu skilning í garð nemenda 

með ADHD og að þeir væru að beita sér eftir fremsta megni til að stuðla að 

námsárangri þeirra og almennri velferð í skólanum. 
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8 Umræður 

Tilgangur rannsóknarinnar var að hvetja til umræðu um nám barna með 

ADHD og hvernig koma megi til móts við þarfir þeirra í skólanum með 

markvissum hætti og ýta undir að markvissum kennsluaðferðum sé beitt til 

að mæta nemendum í náminu. ADHD er einn algengasti hegðunarvandi 

barna (Landlæknisembættið, 2007) og hafa einkenni röskunarinnar mörg 

hver hamlandi áhrif á nám barna. Mikilvægt er að kennarar hafi þekkingu og 

skilning á þessari röskun þar sem augljóst er að þeir komast í kynni við 

fjölda nemendur með ADHD í starfi sínu. Annar tilgangur rannsóknar var að 

hvetja til umræðu um þörfina á auknum skilningi á líðan barna með ADHD 

og jafnframt að vekja athygli á því hvernig líðan barna með ADHD hefur 

áhrif á gengi þeirra í skólanum. Hvað eigið mat varðar tel ég ákaflega brýnt 

að kennarar beiti sér með markvissum hætti við að stuðla að vellíðan 

nemenda sinna almennt. Í ljósi umfjöllunarinnar í fræðilegum hluta er 

sérstaklega mikilvægt að hlúa að líðan nemenda með ADHD þar sem 

vanlíðan af einhverju tagi hrjáir stóran hluta þeirra. 

Margt hefur verið rannsakað og ritað í þessum efnum og von mín er sú 

að rannsóknin sé góð viðbót í þá flóru. Ég hef ekki rekist á íslenska rannsókn 

sem tekur viðfangsefnið fyrir á sama hátt og hér var gert, það er að taka 

viðtöl við umsjónarkennara á yngsta stigi þar sem þættirnir nám og líðan 

nemenda með ADHD á tilgreindum aldri voru skoðaðir og viðbrögð þátt-

takenda við þeim. Þar af leiðandi vonast ég til að rannsóknin varpi nýju ljósi 

á þá þætti sem rannsakaðir voru.  

Rannsóknarspurningar sem lagðar voru til grundvallar voru: Hvaða 

viðhorf og skilning má merkja meðal þátttakenda á áhrifum ADHD á nám og 

líðan nemenda á yngsta stigi og hvaða áhrif hefur sá skilningur á 

kennsluhætti þeirra? Hvernig bregðast þátttakendur við í kennslu sinni 

gagnvart nemendum með ADHD? Hvaða leiðir fara þátttakendur til að 

stuðla að betri líðan nemenda með ADHD í námi og kennslu? 

Helstu niðurstöður í samhengi við rannsóknarspurningar eru þær að 

kennararnir fjórir höfðu allir jákvæð viðhorf gagnvart nemendum sínum 

með ADHD og svör þeirra endurspegluðu skilning þeirra á röskuninni 

nokkuð vel. Einstaklingsmiðun kennslunnar var rauður þráður í svörum 

kennaranna þegar þeir voru spurðir að því hvort þeir beittu sér á annan hátt 

í kennslu gagnvart nemendum með ADHD en öðrum. Töluðu þeir um að 

einstaklingsmiða kennsluna að þörfum allra nemenda, ekki aðeins að þeim 
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sem eru með ADHD. Kennararnir virtust skilja að nemendur með ADHD hafi 

ýmsar námslegar þarfir sameiginlegar og bentu þeir á aðferðir sem þeir 

nota til að koma betur til móts við þær þarfir. Helstu aðferðir sem 

kennararnir ræddu tengjast því að skapa kennsluaðstæður og umhverfi þar 

sem nemendur með ADHD eiga almennt betra með að sinna námi sínu en 

ella. Þær niðurstöður koma heim og saman við niðurstöður Martinussen, 

Tannock og Chaban (2010) sem gerðu rannsókn á viðbrögðum kennara við 

ADHD, þar sem þeir könnuðu, meðal annars, aðferðir sem þeir notuðu í 

kennslu þessara barna. Í niðurstöðum rannsóknarinnar hér komu fram 

margar sameiginlegar aðferðir sem kennararnir fjórir segjast gjarnan nota 

sem. Aðferðirnar sem þeir nefndu einkennast mikið af sveigjanleika, 

skýrleika, ákveðni og festu. Svör þeirra endurspegluðu margt af því sem Rief 

(2005), Rief (2008), Ragna Freyja Karlsdóttir (2001) og Ingibjörg Karlsdóttir 

(2013) benda á í kaflanum Kennsla nemenda með ADHD. Kennararnir sem 

tóku þátt í rannsókninni sögðu mikilvægt að sýna nemendum með ADHD 

mikla jákvæða athygli, svo sem með því að spjalla mikð við þá, sýna þeim 

umhyggju, hrósa þeim og hvetja til dáða. Þetta sögðu kennararnir oft og 

tíðum hafa jákvæð áhrif á líðan þeirra. Svör kennaranna varðandi líðan 

þessara nemenda endurspegluðu, að mínu mati, skilning í þeirra garð. 

Kennaranir virtust meðvitaðir um hversu mikil áhrif þeirra viðmót hefði á 

nemendur með röskunina.  

DuPaul og Stoner (1994) og Dornbush og Pruitt (200) segja frá því að 

börn með ADHD lendi oft í erfiðleikum með félagsleg samskipti, ekki síst 

hvað önnur börn varðar. Jafnframt bendir Rief (2005) og (2008) á að 

kennarar séu ákveðnar fyrirmyndir í félagslegum samskiptum og að kenn-

arar ættu að nýta hvert tækifæri til að ýta undir félagsfærni nemenda með 

ADHD. Félagslega hlið ADHD bar mikið á góma í viðtölunum, þó svo að ekki 

hafi verið spurt út í þann þátt með beinum hætti. Kennararnir tóku undir 

orð DuPaul, Stoner, Dornbush og Pruitt um að nemendur með ADHD væru 

gjarnir á að lenda í erfiðleikum með samskipti við aðra nemendur og lenda í 

alls kyns árekstrum. Sá þáttur var sífellt í umræðunni í öllum viðtölunum og 

virðast kennarar á yngsta stigi eyða miklum tíma og orku í að hjálpa 

nemendum með ADHD að fóta sig félagslega, aðstoða þá þegar þeir lenda í 

ágreiningum við aðra og slíkt. Kennararnir sögðu félagslega þáttinn hafa 

mikil áhrif á líðan nemenda og að líðan þeirra hefði einnig bein áhrif á 

frammistöðu í námi. Allt virðist þetta haldast í hendur og því ekki að undra 

að kennurunum hafi verið tíðrætt um félagslega hlið ADHD og hvernig hún 

hefur áhrif á nemendur með röskunina.  

Hvað líðan varðar virtust kennararnir allir vera meðvitaðir um að 

hamlandi einkenni ADHD geti haft slæm áhrif á líðan nemenda og töluðu 
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þeir allir um að vinna að því að stuðla að betri líðan þeirra. Allir sögðu 

kennararnir að oft og tíðum þekktu þeir nemendur með röskunina betur en 

aðra vegna þess að þeir þurfa meira á spjalli, faðmlögum, hrósi og almennri 

hvatningu að halda en margir aðrir nemendur. Kennararnir sögðu líðan 

nemenda með ADHD misjafna eftir einstaklingum sem kom ekki á óvart þar 

sem um er að ræða marga ólíka einstaklinga. Röskunin hefur oft í för með 

sér ýmis einkenni og/eða fylgikvilla sem hafa truflandi áhrif á líðan nemenda 

í skólanum meðal annars hvað líðan varðar. Þess vegna taldi ég sem 

rannsakandi að kanna hvort og þá hvernig kennararnir ynnu markvisst að 

því að auka vellíðan nemenda með ADHD. Margt sambærilegt bar á góma 

hjá kennurunum þegar þeir töluðu um samskipti sína við nemendur annars 

vegar og vellíðan nemenda í skólastofunni hins vegar; að sýna nemendum 

hlýju, umhyggju, áhuga, hrósa þeim og hvetja þá áfram voru þættir sem 

kennaranir nefndu þegar töldu mikilvæga varðandi samskipti sín við nem-

endur með röskunina. Af því má álykta að jákvæð samskipti kennara og 

nemenda séu stór þáttur í að stuðla að betri líðan þeirra í skólastofunni. 

Ánægjulegt var að heyra jákvæðni kennaranna þegar þeir töluðu um 

samskipti sín við nemendur með ADHD. Athyglisvert var að heyra lýsingar 

þeirra á samskiptum sínum við þessa nemendur og finnst mér greinilegt á 

svörum þeirra að þeir leggi almennt mikið upp úr því að eiga í góðum 

samskiptum við nemendur sína. Kennararnir virtust vita hversu miklu máli 

skiptir að eiga í jákvæðum samskiptum við nemendur með ADHD. Ragna 

Freyja Karlsdóttir (2001) bendir á að brýnt sé að kennarar hugi vel að eigin 

samskiptum við nemendur með röskunina. Hún bendir á að séu samskipti 

kennara og nemenda slæm beri kennslan ekki tilætlaðan árangur. Ennfremur 

telur hún mikilvægt að endurspegla ekki neikvæðar tilfinningar nemenda og 

að það sé ákaflega mikilvægt að nemendur finni velvilja kennara og jákvætt 

viðmót hans. Ragna Freyja segir nemendur með ADHD þurfa á jákvæðum aga 

að halda en ekki reiði og neikvæðu viðhorfi sem eykur fremur á vandann. 

Kennararnir sem tóku þátt í rannsókninni tóku undir orð Rögnu Freyju og  

töluðu um að best væri að halda öllu á rólegum nótum, án reiði og láta 

nemendur finna að þeir eigi bandamenn í kenn-urunum.  

Þrír kennaranna sögðust gjarnan tala við nemendur um mismunandi styrk- 

og veikleika einstaklinga, að sumir ættu erfitt með eitt og aðrir ættu í 

erfiðleikum með eitthvað annað. Sögðu þeir slíkar umræður oft hjálpa 

nemendum að líða betur. Einn kennarinn sagðist gjarnan standa fyrir slíkum 

umræðum við nemendahópinn sem heild til að auka umburðarlyndi þeirra í 

garð hvers annars. Það kemur heim og saman við umfjöllun Rögnu Freyju 

Karlsdóttur (2001) þar sem hún talar um mikilvægi þess að spjalla við bekkinn 

sem heild á varfærinn og sannfærandi hátt um hversu mismunandi fólk er og 
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að allir hafi sína kosti og galla. Ragna Freyja segir að með slíkum umræðum 

stuðli kennarinn að auknu umburðarlyndi meðal nemenda og samkennd í 

garð hvers annars, sem bætir líðan þeirra sem eiga erfitt með sig. 

Kennararnir fjórir nefndu það allir að hafa lítið sem ekkert lært um ADHD 

í kennaranáminu. Þær niðurstöður komu ekki á óvart og eru í samræmi við 

niðurstöður fleiri rannsókna, íslenskra og erlendra (Jónína Sæmundsdóttir, 

2009; Martinussen, Tannock og Chaban, 2010). Slíkar niðurstöður vekja 

vissulega upp spurningar í sambandi við áherslur í kennaranámi. Eins og 

áður hefur komið fram er ADHD algengasta hegðunarröskun barna 

(Landlæknisembættið, 2007) og gera má ráð fyrir að minnsta kosti einum 

nemanda í bekk sem glímir við röskunina. Augljóst er að kennarar eiga eftir 

að komast í kynni við fjölda barna með ADHD og að eigin mati er 

nauðsynlegt að gefa þessum niðurstöðum gaum. Kennararnir sem tóku þátt 

í rannsókninni hafa þó, eins og áður hefur komið fram, talsverða kennslu-

reynslu og líkur eru á því að áherslur í kennaranámi hafi breyst síðan þeir 

voru kennaranemar. Jafnframt má ekki horfa framhjá lengingu kennara-

náms, sem nú tekur fimm ár og kennaranámið því í mikilli þróun. Ef til vill 

væru niðurstöður aðrar væri um nýútskrifaða kennara að ræða. Rief (2005) 

bendir á að góð þekking og skilningur kennara á ADHD sé lykilatriði svo að 

þeir séu meðvitaðir um þær áskoranir sem nemendur með röskunina 

standa frammi fyrir. Hún segir fræðslu um röskunina afar mikilvæga svo 

kennarar skilji hvað búi að baki og að aukinn skilningur geri kennurum 

frekar kleift að sýna þessum nemendum þolinmæði og umburðarlyndi. 

Ennfremur bendir Rief á að kennarar þurfi að skilja hvernig ADHD hefur 

áhrif á nemendur í skólanum, hvað námið sjálft varðar og annað sem 

viðkemur skólastarfi.  

Kennararnir í þessari rannsókn sögðust helst lesa sér til um ADHD og að 

reynslan af því að kenna nemendum með röskunina hefði sannarlega kennt 

þeim margt. Niðurstöður rannsóknar Jónínu Sæmundsdóttur (2009) sýndu 

að kennarar virtust nokkuð virkir í að afla sér þekkingar á ADHD og töldu sig 

almennt hafa góða þekkingu á röskuninni. Þar höfðu þátttakendur svipaða 

sögu að segja, þekkingaröflun var helst í gegnum fyrirlestra og lestur bóka, 

en reynslan skipaði þar stærstan sess. Hvað þekkingaröflun varðar, virðist 

hún fyrst og fremst snúast um það sem kennarinn  ætlar sér að gera sjálfur. 

Í raun er hægt að segja að þekkingaröflun um ADHD snúist um áhuga og 

vilja kennarans. Kennarastarfið er ákaflega margþætt og ekki er hægt að 

læra allt sem því viðkemur á þeim árafjölda sem kennaranámið tekur. Við 

verðum því að treysta á það að kennarar hafi innri drifkraft sem hvetur þá 

til að afla sér aukinnar þekkingar. Margt breytist, þekking eykst og nýjar 
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aðferðir verða til sem kennarar þurfa sífellt að gefa gaum og vera tilbúnir til 

að prófa og öðlast færni í að beita. 

Kennararnir sem tóku þátt í rannsókninni töluðu um að nemendur með 

ADHD væru oft námslega sterkir krakkar sem þyrftu ekki á sérstökum 

stuðningi að halda í náminu. Það kemur heim og saman við niðurstöður 

McConaughy og félaga um að stór hluti barna með ADHD sýni ekki fram á 

skerta námsgetu. Hér í þessari rannsókn var talað um að þetta ætti sérstak-

lega við um þá nemendur sem væru líka með ofvirknina, eða eins og einn 

kennaranna sagði; að ofvirknina væri hægt að virkja inn í námið. Ragna 

Freyja Karlsdóttir (2001) tekur í sama streng og segir það vissulega krefjandi 

verk fyrir kennara; að beisla orkuna og stýra henni í jákvæðan farveg. Bendir 

hún á að þá þurfi kennarinn að leita leiða til að nýta jákvæða og sterka 

eiginleika sem þessir nemendur búa yfir. Þetta málefni talar mikið til mín og 

vekur mig til umhugsunar. Auðvitað ættu allir kennarar að keppast við að 

virkja þessa miklu virkni sem býr innra með sumum nemendum inn í námið 

þar sem styrkleikar þeirra fá að njóta sín til fullnustu. Fræðsla um kennslu 

nemenda með ADHD þyrfti að mínu mati að snúast mikið um að virkja 

sterku hliðar þessara barna. Eins og fram kemur í umfjöllun Rief (2005) um 

styrkleika nemenda með ADHD er mikilvægt er að kennarar ýti undir sterkar 

hliðar og jákvæða eiginleika sem nemendur með ADHD búa yfir. Með því er 

stuðlað að betri sjálfsmynd þeirra sem getur án efa haft góð áhrif á bæði 

nám og líðan þessara nemenda.  

Ekki eru allir nemendur með ADHD greindir með ofvirkni. Hér í þessari 

rannsókn töluðu kennararnir um að oft væri erfiðara að virkja þá nemendur 

þar sem þeir sýndu í raun fremur vanvirkni. Athyglisvert var að allir þátt-

takendur töluðu um að nemendur með sem greindir væru með athyglis-

brest án ofvirkni væru í hættu á að týnast eða gleymast inni í skólastofunni. 

Slíkt er auðvitað ekki ásættanlegt en kennararnir virtust þó allir vera 

vakandi og meðvitaðir um það. Þrír kennaranna sögðust til að mynda hafa 

þessa nemendur sem næst kennaraborðinu svo að þeir gætu haft betur haft 

auga með þeim, sem endurspeglast umfjöllun Riefs (2005) um uppröðun 

skólastofunnar.  

Einn kennarinn sem tók þátt í rannsókninni sagðist hafa tamið sér 

kennsluhætti sem eru öllum nemendum til góða þó að þeir séu hugsaðir 

sérstaklega með þarfir nemenda með ADHD í huga. Í því sambandi talaði 

hann um að nota mikið myndrænar stoðir í öllu námsumhverfinu til að 

ramma betur inn allt skipulag og hafa upplýsingar og skilaboð sem allra 

skýrast. Í inngangi þessa rits er tekið fram að þær aðferðir sem fjallað er um 

í fræðilega hlutanum henti öllum nemendum, þó svo að þær séu 
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sérstaklega hugsaðar með þarfir nemenda með ADHD í huga. Sá þáttur er 

lykilatriði í mínum huga þar sem kennarar verða vissulega að geta kennt 

öllum nemendum, ekki bara nemendum með ADHD.  

Helstu áskoranir sem kennarar töldu nemendur standa frammi fyrir í 

námi voru í stuttu máli að takast á við sjálfa sig, fylgja reglum, sitja kyrrir og 

halda athygli. Þær niðurstöður koma ekki á óvart í ljósi umfjöllunar um 

einkenni ADHD sem eru tekin fyrir í kafla 2.1. Allir þátttakendur voru þó 

sammála um að félagslega hliðin væri almennt stærsta áskorunin sem 

nemendur með röskunina stæðu frammi fyrir í skólanum. Kennararnir 

sögðu þann þátt hafa gífurlega mikið að segja varðandi líðan nemenda í 

skólanum og þar með á námið líka. Þeir sögðu að þegar samskipti við aðra 

nemendur gengju erfiðlega og mikið væri um árekstra færi líðan þessara 

nemenda virkilega niður á við. Rannsókn McConaughy og félaga (2011) 

rennir stoðum undir þetta og sýndi fram á marktækan mun milli félagsfærni 

barna með ADHD annars vegar og hins vegar án ADHD. Slíkar niðurstöður 

gefa til kynna mikilvægi þess að unnið sé markvisst að félagslega þættinum 

hjá nemendum með ADHD og virðast kennarar gegna þar stóru hlutverki. 

Rief (2005) bendir á mikilvægi þess að kennarinn nýti hvert tækifæri til að 

kenna nemendum með ADHD grundvallaratriði í félagslegum samskiptum til 

að auka félagsfærni þeirra.  

Það kom mér örlítið á óvart að aðeins einn kennaranna í þessari rann-

sókn talaði um að virkja áhuga nemenda með ADHD. Í fræðilegum hluta 

benda Rief (2005) og Brown (2006) á að nemendur með röskunina eigi í 

erfiðleikum með að einbeita sér að því sem þykir ekki skemmtilegt. Í kjölfar 

þeirrar umfjöllunar er bent á aðferðir sem geta komið að gagni við að vekja 

áhuga nemenda á viðfangsefni (Rief, 2005; Ingvar Sigurgeirsson). Auk þess 

er þar bent á dæmi um aðferðir sem byggja á áhuga nemenda sem 

Tomlinson (2001) fjallar um í bókinni How to Differentiate Instruction in 

Mixed-Ability Classrooms. Að mínu mati var rétt að vekja athygli á aðferðum 

sem byggja á áhuga nemenda, eins og gert var í kafla 3.2.2, vegna þess að 

nemendum með ADHD reynist sérstaklega erfitt að einbeita sé að því sem 

þykir miður áhugavert.  

Allir kennararnir voru mjög jákvæðir gagnvart því að kenna nemendum 

með ADHD. Þeir sýndu allir mikinn skilning í svörum sínum sem mér þótti 

oft og tíðum endurspeglast af miklum metnaði í kennarastarfinu. Þegar 

kennararnir voru spurðir að því hvað þeim þætti ánægjulegast við að kenna 

nemendum með ADHD sögðu þeir þá vera litríka, skemmtilega og hjarta-

hlýja einstaklinga upp til hópa. Einnig að þeir væru frjórri í hugsun en 

gengur og gerist og að þeir krydduðu svo sannarlega tilveruna. Ákaflega 
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ánægjulegt er að heyra slíka jákvæðni gagnvart nemendum með ADHD og 

áskorunum sem þeir standa frammi fyrir. Sérstaklega í ljósi þess að viðmót 

kennarans og skilningur gagnvart röskuninni hefur mikið að segja þegar litið 

er til árangurs (Rief, 2005; Smith o.fl., 2008).  

 Misjafnt var hvernig kennararnir upplifðu mun milli kynja þegar ADHD 

er annars vegar. Þrír þeirra voru sammála um að mikill munur væri á kynjum 

í hegðun og samskiptum en ekki endilega í náminu sjálfu. Einn kennarinn 

benti á að hann teldi ADHD vera að mörgu leyti erfiðara að kljást við fyrir 

stúlkur en drengi, sérstaklega hvað félagslega þáttinn varðar. Þau ummæli 

koma heim og saman við það sem Nadeau o.fl. (2006) fjalla um í sambandi 

við stúlkur með ADHD. Þar kemur fram að þær lendi frekar í höfnun 

jafningja en drengir. Ennfremur séu stúlkur með ADHD líklegri til að þróa 

með sér kvíða og þunglyndi en drengir. Nadeau o.fl. benda einnig á að 

stúlkur séu líklegri til að upplifa erfiðleika í námi og óöryggi með eigið 

sjálfsálit. Að mínu mati er gríðarlega mikilvægt að kennarar þekki einkenni 

algengra fylgiraskana eða afleiðingar sem ADHD getur haft í för með sér, 

ekki síst þegar stúlkur eiga í hlut vegna framangreindra ástæðna.  

Ánægjulegt var að heyra um þá góðu reynslu sem kennararnir sögðust 

almennt hafa af af samskiptum við foreldra nemenda með ADHD. Þeir 

töluðu um að nota samskiptabækur og að þar væru aðeins jákvæðar 

athugasemdir og fréttir skrifaðar. Neikvæðar fréttir sögðu þeir fluttar með 

öðrum hætti. Ragna Freyja (2001) kemur einnig inn á gagnsemi slíkra bóka 

og talar þar um að skrifa aðeins jákvæð orð í samskiptabókina. Brandes 

(2005) tekur undir þetta og segir tíð samskipti ákaflega brýn og að 

jákvæðum fréttum sé deilt með foreldrum. Rief (2005) segir brýnt að 

kennari leggi sig fram við að stuðla að góðum samskiptum og að margar 

hentugar leiðir séu til þess. Kennararnir sem tóku þátt í rannsókninni minnt-

ust allir á nokkrar mismunandi leiðir til að stuðla að þessum samskiptum og 

bendir það til þess að þeir leggi sig fram í þeim efnum.  

Sérstaklega forvitnilegt þótti mér að heyra kennarana fjóra segja frá sinni 

sýn á kjöraðstæður fyrir kennslu nemenda með ADHD. Þrír af fjórum 

kennaranna sögðust vilja fámennari nemendahópa á hvern kennara. Slíkar 

aðstæður töldu kennararnir þó draumórakenndar. Þær niðurstöður koma 

heim og saman við niðurstöður rannsóknar Jónínu Sæmundsdóttur (2009). Í 

þeirri rannsókn kom fram að of mikill fjöldi nemenda í bekk væri ein helsta 

hindrun þess að kennarar nái að koma til móts við þarfir nemenda með 

ADHD. Þessar niðurstöður koma ekki á óvart en vekja athygli mína engu að 

síður. Kennarar virðast almennt sammála um að of mikill fjöldi nemenda í 

bekk teljist nemendum með ADHD ekki til tekna, heldur þvert á móti. Sú 
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staðreynd að kennarar líti á fámennari bekki sem einhverskonar fjarstæðu-

kennda draumóra vekja mig til umhugsunar um forgangsröðun þessa 

samfélags sem við búum í. Um er að ræða okkar helsta fjársjóð og ætti að 

meðhöndla þann fjársjóð sem slíkan. 

Áhugavert þótti mér að heyra það sem tveir kennaranna höfðu að segja um 

Uppeldi til ábyrgðar. Þeir sögðu þá hugmyndafræði hjálpa þeim einstaklega vel 

við að taka betur á málum sem varða nemendur með ADHD. Ragna Freyja 

Karlsdóttir (2001) bendir á mikilvægi þess að bregðast ekki við neikvæðri 

hegðun nemenda með reiði. Einn kennaranna sagði frá því þegar hann var 

ungur að hann hafi stundum brugðist við reiði gagnvart þessum nemendum en 

eftir að hafa tileinkað sér aðferðir Uppeldis til ábyrgðar ætti slíkt sér ekki stað 

lengur. Áhugavert væri að komast að því hvort þessi uppeldis- og 

hegðunarmótunaraðferð gagnist nemendum með ADHD og kennurum þeirra 

almennt betur en aðrar uppeldis- og hegðunarmótunar-aðferðir. Að mínu mati 

er það verðugt rannsóknarefni. Kennararnir tveir sögðust ekki geta hugsað sér 

að vinna án hugmyndafræði Uppeldis til ábyrgðar eftir að hafa kynnst henni og 

náð tökum á því að notfæra sér hana.  

Séu niðurstöðurnar settar í samhengi við hugmyndafræðilegan grunn 

rannsóknarinnar, Skóla án aðgreiningar, virðast kennararnir sem tóku þátt 

vinna í miklum mæli eftir þeirri hugmyndafræði. Þeir töluðu mikið um að 

einstaklingsmiða kennslu sína að þörfum ólíkra einstaklinga, hvort sem um 

ADHD sé að ræða eða ekki. Þeir virðast vera meðvitaðir um mikilvægi þess 

að þörfum allra einstaklinga sé mætt í námi og kennslu. Afar margir 

nemendur með ADHD standa frammi fyrir margvíslegum áskorunum í 

skólanum og kennarinn þarf að aðstoða nemendur sína að takast á við þær 

áskoranir. Í Aðalnámskrá grunnskóla – almennum hluta (2011) segir að 

mikilvægt sé að öll börn hljóti vandaða kennslu sem lagar sig að þörfum og 

stöðu einstakra nemenda. Þar kemur jafnframt fram að börn eyði miklum 

tíma í skóla á mestu mótunarárum lífsins og getur því skipt sköpum að 

kennarinn skilji þarfir nemenda svo að hann geti komið til móts við þá í 

námi og kennslu. Tengsl hugmyndafræðinnar og skóla á aðgreiningar og 

framangreind ákvæði úr Aðalnámskrá eru greinileg og ber íslenskum 

kennurum skylda til að haga kennslu sinni samkvæmt henni.    

Um heildarniðurstöður rannsóknar minnar má segja að þær séu almennt í 

samræmi við það sem lýst er meðal annars í skrifum Riefs (2005), Riefs 

(2008), Rögnu Freyju Karlsdóttur (2001) og Smith o.fl. (2008) um nám og 

kennslu nemenda með ADHD. Fátt í svörum kennaranna kom á óvart en 

niðurstöður gefa nokkuð góða mynd af starfi umsjónarkennara á yngsta stigi 

og viðbrögðum hans og viðhorfum til nemenda með ADHD í skóla-stofunni. 
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Rannsóknin hér fjallar aðeins um viðhorf, skilning og viðbrögð fjögurra 

umsjónarkennara á yngsta stigi við nemendum með ADHD í skólastofunni. 

Ætlunin er að sjálfsögðu ekki að alhæfa heldur að fá innsýn í störf þeirra 

með nemendum sem glíma við röskunina. Hvað heildina varðar endurspegla 

svör kennaranna um margt það sem fjallað er um í fræðilegum hluta. Hafa 

verður í huga að hér er aðeins talað við kennara. Forvitnilegt væri að taka 

viðtöl við nemendur á yngsta stigi með ADHD og fá að heyra um upplifun 

þeirra af því hvernig kennarar koma til móts við þarfir þeirra. Sjálfsagt gera 

kennarar ótalmarga hluti með þarfir nemenda með röskunina í huga sem 

nemendurnir sjálfir taka ekkert endilega sérstaklega eftir. Engu að síður 

þætti mér forvitnilegt að heyra þeirra sjónarhorn og upplifun á því hvernig 

þörfum þeirra er mætt í skólastofunni.  
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9 Lokaorð 

Nú er deginum ljósara hversu krefjandi kennarastarfið getur verið. Nem-

endur í grunnskólum eru ólíkir, hver með sín sérkenni og bakgrunn. 

Kennarar þurfa að hafa þekkingu og færni til að taka á móti þessari miklu 

flóru ólíkra nemenda. Þegar nemendur með ADHD eru annars vegar, er 

engin ákveðin „uppskrift“ sem kennarar geta farið eftir vegna þess að 

nemendur með ADHD eru eins ólíkir og þeir eru margir. Alveg eins og allir 

aðrir hafa þeir sín eigin persónueinkenni, langanir og væntingar. Vissulega 

hafa þeir ýmisleg sameiginleg einkenni sem röskuninni fylgja en 

birtingarmyndir þeirra geta verið mjög mismunandi.  

Þó svo að engin uppskrift sé til um kennslu nemenda með ADHD er 

ýmislegt sem kennarar geta gert í kennslustofunni sem kemur betur til móts 

við þarfir þeirra eins og fjallað hefur verið um í þessu riti. Gott skipulag, skýr 

rammi, sveigjanleiki í kennsluháttum, fjölbreyttar og skapandi kennslu-

aðferðir eru meðal þeirra þátta sem henta vel í kennslu nemenda með 

röskunina. Kennsla og kennsluaðstæður sem taka mið af einkennum ADHD 

hafa þá jákvæðu eiginleika að henta öllum nemendum. Í mínum huga er 

það algjört lykilatriði vegna þess að kennarar þurfa að geta kennt öllum 

nemendum sínum, ekki bara þeim sem eru með ADHD. 

Þegar börn byrja í skóla full tilhlökkunar er mikilvægt að kennarar hugi 

að því að gera þá reynslu sem allra jákvæðasta fyrir þá. Það getur verið erfið 

reynsla að koma í skólann með ákveðnar væntingar sem standast síðan 

ekki. Nemendur með ADHD eiga oft erfitt með aðlögun að því breytta 

umhverfi sem skólinn er. Einkenni röskunarinnar koma sífellt meira í ljós og 

hafa hamlandi áhrif á þessa nemendur. Slíkt getur leitt til þess að þeim líði 

illa í skólanum og nái ekki að nýta þá hæfileika sem búa innra með þeim.  

Í mínum huga er brýnt að kennarar fagni öllum þeim fjölbreytileika sem 

lífið hefur upp á að bjóða og taki vel á móti hverjum og einum nemanda 

ásamt sérkennum hans. Mín skoðun er sú að kennarinn eða skólakerfið sem 

heild eigi ekki að reyna að steypa alla í sama mót heldur að fá alla 

nemendur til að blómstra á eigin forsendum. Allir nemendur hafa sína styrk- 

og veikleika sem gera þá að þeim einstaklingum sem þeir eru. Kennurum 

ber að ýta undir styrkleika þeirra og vinna með veikleikana eftir fremsta 

megni. Þannig fá nemendur tækifæri til að blómstra út frá eigin verðleikum.  
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Viðauki A 

Kynning á rannsókn 
Ritgerð til lokaverkefnis í M.Ed. námi  

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

 

Ég undirrituð, Kristbjörg Sveinsdóttir er í framhaldsnámi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ég er að 

vinna M.Ed.-verkefni undir handleiðslu Kristínar Lilliendahl leiðbeinanda míns. Rannsóknin hefur verið 

tilkynnt til Persónuverndar. Notast verður við eigindlegar rannsóknaraðferðir og stuðst sérstaklega við 

viðtöl í gagnaöflun.  

     Markmið með rannsókninni  er að varpa ljósi á skilning kennara á námsþörfum barna sem greind hafa 

verið með ADHD og viðbrögð þeirra við þeim. Einnig verður rýnt í skilning kennara á líðan þessara barna í 

skólanum og þar sem framangreind atriði geta haldist í hendur og hafa áhrif á hvort annað. Tilgangur 

rannsóknarinnar er að hvetja til umræðu um nám barna með ADHD og hvernig koma   megi til móts við 

þarfir þeirra í skólanum með markvissum hætti, hvetja til umræðu um hvort þörf sé á auknum skilningi á 

námi og líðan barna með ADHD, vekja athygli á því hvernig líðan barna með ADHD hefur áhrif á gengi 

þeirra í skólanum og hvetja til þess að beitt sé markvissum kennsluaðferðum til að koma til móts við 

nemendur með ADHD í námi.  

     Viðmælendur eru beðnir um að deila reynslu sinni, upplifun, skilningi og viðhorfum til ofangreindra 

þátta. Niðurstöður verkefnisins verða kynntar bæði í ræðu og riti. Hagsmunir viðmælenda og virðing fyrir 

þeim verður höfð að leiðarljósi. Heitið er fyllsta trúnaði í öllu sem fram kemur í viðtölum ásamt því að  

öllum nöfnum og auðkennum verður breytt. Viðmælanda er heimilt að hætta þátttöku hvenær sem er 

og ber ekki skylda til þess að svara öllum spurningum. Mikil áhersla er lögð á að viðmælandi ígrundi svör 

sín og lýsi sinni upplifun af einlægni. 

     Reiknað er með að hvert viðtal taki hálfa til eina klukkustund og verður það tekið upp á 

hljóðupptökutæki sem verður svo hljóðritað orð fyrir orð. Eftir gagnaúrvinnslu mun ég hitta 

viðmælendur aftur þar sem þeir fá tækifæri til að lesa yfir gögnin. Hafi viðmælandi einhverjar 

athugasemdir eða kýs að bæta einhverju við er hann hvattur til þess. Hljóðupptökunni verður eytt strax 

að vinnslu lokinni en vinnslugögnum verður haldið lengur. Rannsakandi mun geyma þau á sérstökum 

USB-lykli í læstri hirslu uns þeim verður eytt við verklok, sem áætluð eru í maí 2014. 

 

___________________________ 

                                                                               Kristbjörg Sveinsdóttir 
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Viðauki B 

Upplýst samþykki 
 

Ég hef lesið kynningu á rannsókn Kristbjargar Sveinsdóttur og þar með alla 

þá skilmála sem eru settir fyrir þátttöku og treysti því að öll gögn verði 

meðhöndluð sem trúnaðarmál. Ég samþykki hér með að taka þátt í 

rannsókninni og staðfesti það hér með undirskrift minni. 

 

___________________________ 

Staður og dagsetning 

 

___________________________ 

Þátttakandi 

(má setja merki í stað nafns) 
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Viðauki C 

Viðtalsspurningar 
 

Bakgrunnsspurning 

 Hversu langa kennslureynslu hefur þú á yngsta stigi? 

 

Þekking á ADHD 

 Hvaða þekkingu á ADHD öðlaðist þú í kennaranámi þínu? 

 Hvar sækir þú vitneskju um ADHD?  

 Hversu aðgengilegar eru þær upplýsingar? 

 

Stuðningur 

 Hvernig er stuðningi fyrir börn með ADHD háttað hér í skólanum?  

 Er sérstakur stuðningur við nemendur með ADHD inni í bekk hjá þér? 

 Telur þú þig fá nægan stuðning við kennslu þessara barna? 

 

Nám og kennsla nemenda með ADHD 

 Hverjar telur þú helstu áskoranir sem nemendur með ADHD standa 
frammi fyrir í námi? 

 Hver finnst þér mesta áskorunin við að kenna börnum með ADHD? 

 Hvað finnst þér ánægjulegast við að kenna nemendum með ADHD? 

 Beitir þú öðrum aðferðum með nemendum með ADHD en öðrum? 
Hvaða? 

 

ADHD/ADD 

 Hvernig upplifir þú mun milli nemenda í kennslustofunni sem 
greindir eru annars vegar með ADHD og hins vegar ADD? 

 Beitir þú öðrum aðferðum við þá nemendur sem eru greindir með 
ADD en þeim sem eru með ADHD? Hvernig þá? 

 

Munur milli kynja 

 Sérð þú mun á því hvernig stelpur/strákar með ADHD læra? Hvaða? 

 Beitir þú þér á annan hátt við stelpur/stráka með ADHD? 
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Samskipti 

 Hvernig upplifir þú samskipti þín við nemendur þína með ADHD? 

 Hvernig er brugðist við þegar samskipti nemenda með ADHD og 
kennara ganga ekki sem skyldi? 

 

Líðan 

 Hvernig upplifir þú almennt líðan nemenda með ADHD inni í bekk 
hjá þér? 

 Hvað gerir þú til að stuðla að vellíðan nemenda með ADHD inni í 
bekk hjá þér? Beitir þú þér á annan hátt en með öðrum 
nemendum? Hvernig? 

 Sérð þú tengsl milli líðanar nemenda með ADHD og námsframvindu 
þeirra? Hvernig? 

 Telur þú að heimanám nemenda með ADHD sé streituvaldur fyrir 
þá? Hvernig? 

 Ef svo er, hvaða leiðir telur þú æskilegt að fara til að sporna gegn 
því? 

 

Samstarf við foreldra 

 Hver er reynsla þín af samstarfi við foreldra nemenda með ADHD og 
hvernig vinnur þú með þeim? 

 

Hvernig sérðu fyrir þér kjöraðstæður varðandi kennslu nemenda með 

ADHD? 

 

Eitthvað annað sem þú vilt að komi fram? 

 


