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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til M.ed -prófs við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands. Um er að ræða 30. eininga verkefni sem, unnið var frá október 2013 

til apríl 2014. Leiðbeinandi verkefnisins er Hafdís Guðjónsdóttir, prófessor í 

kennslufræði og sérkennslufræðum við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, 

og meðleiðbeinandi er Edda Óskarsdóttir.  

Hugmynd að þessu verkefni kviknaði í upphafi kennaranáms míns þegar 

ég sat námskeið sem hét Skóli án aðgreiningar. Sjálf á ég barn sem hefur 

verið greint með ADHD og hefur áhugi minn á málefninu aukist mikið við að 

hugsa um hann. Síðan hann var greindur hef ég gert mikið til að hjálpa 

honum, bæði innan og utan skóla. Því langaði mig að skoða þá þjónustu 

sem nemendur með ADHD fá innan grunnskólans. Áhugi minn á að skrifa 

um þetta málefni jókst einnig í tengslum við vinnu mína með börnum, sem 

ég stundaði samhliða námi, auk þess sem áhuginn efldist enn frekar þegar 

ég vann á frístundaheimili fyrir nemendur með sérþarfir í sérskóla.  

Von mín með þessu verkefni er sú að hafa áhrif á að nemendur með 

sérþarfir (ADHD) innan skólanna, fái meiri stuðning í námi og meiri þjónustu 

þar sem hugað er að þeim sem einstaklingum í jafnréttisþjóðfélagi. Ég vil 

þakka þátttakendum sem tóku þátt í rannsókninni, kennurunum sem viðtöl 

voru tekin við, sérkennurunum og þroskaþjálfanum. Ég þakka einnig 

leiðbeinanda mínum, Hafdísi Guðjónsdóttur, fyrir góðar ábendingar og ráð á 

þeim fundum sem við áttum saman. Einnig fær meðleiðbeinandi minn, Edda 

Óskarsdóttir, góðar þakkir fyrir yfirlestur og gagnlegar ábendingar. 

Fjölskyldu minni og vinum þakka ég fyrir stuðning og þolinmæði gagnvart 

mér og mínu námi, þá sérstaklega drengjunum mínum tveimur sem hafa 

sýnt móður sinni mikinn stuðning í að klára námið. 

 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Vísa ég til alls efnis sem 

ég hef sótt til annarra skrifa og er það gert eftir bestu getu. Þetta vil ég 

staðfesta með undirskrift minni.  
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Sigríður Heiða Guðmundsdóttir 
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Ágrip 

Í grunnskólum landsins eru margir nemendur með einhvers konar sérþarfir 

en samkvæmt stefnunni um skóla án aðgreiningar þarf að mæta þörfum 

þeirra allra innan skólakerfisins. 

Í þessu verkefni var skoðað hvernig skólar koma til móts við nemendur 

með ADHD. Rannsóknarspurningin var því: Hvernig er komið til móts við 

nemendur með sérþarfir (ADHD) í grunnskólanum? undirspurning var: 

Hvaða þekkingu hafa kennarar á ADHD? 

Þrír skólar á höfuðborgarsvæðinu tóku þátt í rannsókninni, einn 

einkarekinn skóli, einn teymiskennsluskóli og einn hefðbundin grunnskóli. 

Rannsóknin var byggð á eigindlegri aðferð. Gagna var aflað með viðtölum 

og voru tekin viðtöl við einn kennara og sérkennara í hverjum skóla fyrir sig. 

Jafnframt var lagður fyrir spurningalisti fyrir alla kennara sem vinna í 

skólunum og var það gert til þess að fá víðtækari upplýsingar frá kennurum 

um hvernig komið er til móts við þennan nemendahóp.  

Í fræðilega kaflanum var stefnan um skóla án aðgreiningar kynnt sem og 

réttindi allra nemenda til náms, kennsla barna með sérþarfir og fleira sem 

tengist skóla án aðgreiningar. Skilgreint er hvað ADHD er og gerð grein fyrir 

fylgiröskunum sem geta fylgt ADHD ásamt öðrum sérþörfum. 

Athyglisbrestur með ofvirkni (ADHD, Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder) er taugaþroskaröskun sem getur haft áhrif á félagslega aðlögun, 

nám og daglegt líf þeirra sem hafa röskunina. Yfirleitt kemur þessi röskun 

fram fyrir 7 ára aldur hjá þeim sem hafa hana.  

Niðurstöður gefa til kynna að kennarar telja sig búa yfir góðri þekkingu 

og reynslu af því að kenna nemendum með ADHD. Þeim finnst þeir þurfa að 

fá aukna fræðslu í grunnnámi um nemendur með sérþarfir. Eftir því sem 

þeir segja eru margir nemendur með greiningar og hefðu kennararnir viljað 

fá meiri fræðslu um þarfir þeirra. Þeir telja einnig að hægt sé að fræða 

starfandi kennara betur um nemendur með sérþarfir. Kennarar eru líka 

þeirrar skoðunar að það sé alltaf hægt að gera betur þegar kemur að því að 

sinna þessum nemendahópi.  
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Abstract 

How do elementary schools respond to students with special needs 

(ADHD)? 

Many students in elementary school have special needs that need to be 

met within the school system according to the inclusive school policy. 

This research aims to look at how schools service students with ADHD. 

The research question is: How do elementary schools respond to students 

with special needs (ADHD)? and what knowledge have teachers on ADHD? 

The research was based on a qualitative method and looked at three 

schools in the capital region, a private school, team teaching school and a 

traditional school.  

Data was collected via interviews and a questionnaire. The interviews 

where conducted with one general teacher and one special education 

teacher in each of the three schools and all teachers in the schools received 

a questionnaire that aimed to determine how special needs student are 

assisted.  

Existing literature on the inclusive school policy, equal rights to an 

education, special needs teaching and more related subjects were 

examined. Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is examined 

along with common coexisting disorders and other special needs. ADHD is a 

neurodevelopmental disorder that can effect social development, learning 

and everyday life for those affected. People with ADHD usually start to 

show symptoms before the age of 7. Research on similar topics, both local 

and from abroad were considered during this research. 

The results show that teachers feel that an they have good knowledge 

and experience of teaching children with ADHD. increased focus in this field 

is needed in undergraduate programs, that a lot of students have a special 

needs diagnosis and that teachers would have benefited from better 

training and more information on the subject. They also feel that current 

teachers could receive better training on special needs students. Teachers 

believe that there is always more that could be done to tend to the needs 

of this group. 
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1 Inngangur 

Innan flestra bekkja í grunnskólum eru nemendur sem glíma við einhvers 

konar sérþarfir. Nemendur með sérþarfir eru nemendur sem þurfa aðstoð í 

skólakerfinu, hvort sem það er aðstoð við nám eða daglegar athafnir. Það er 

mikilvægt að skoða hvað skólarnir leggja upp með að gera fyrir nemendur 

sem glíma við sérþarfir.  

Ástæður þess að þetta efni er mér ofarlega í huga eru nokkrar. Einkum 

hefur persónuleg reynsla mín sem foreldri barns með ADHD og reynsla mín í 

æfingakennslu í kennaranáminu haft hvað mest áhrif. Áhugi minn á þessu 

efni verður til vegna þess að ég er móðir barns með ADHD og af því að vinna 

með öðrum börnum sem hafa þessa röskun. Mér hefur fundist skipta miklu 

máli að hjálpa þeim eftir bestu getu í skólanum.  

Markmið rannsóknarinnar er tvíþætt. Það er annars vegar að skoða 

hvaða þjónustu þessir nemendur fá í skólunum og hins vegar að skoða 

hvaða þekkingu kennarar hafa á ADHD. Tilgangurinn er því að fræðast betur 

um og afla upplýsinga um hvernig komið er til móts við nemendur sem 

glíma við ADHD.  

Athyglisbrestur með ofvirkni (ADHD, Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder) er taugaþroskaröskun sem getur haft áhrif á félagslega aðlögun, 

nám og daglegt líf þeirra sem röskunina hafa. Yfirleitt kemur þessi röskun 

fram fyrir 7 ára aldur. Þegar talað er um ADHD/ADD í rannsókninni verður 

notast við ADHD til að lýsa athyglisbresti með eða án ofvirkni. ADHD er 

algengasti hegðunarvandinn hjá börnum og unglingum og getur valdið þeim 

sem hafa röskunina og fjölskyldum þeirra truflun og óþægindum í daglegu 

lífi.  

Í fræðilega hlutanum er kynnt menntun á Íslandi og stefnur sem unnið er 

eftir í íslensku skólasamfélagi. Skoðaðar eru skilgreiningar á ADHD og 

námsörðugleikar sem fylgiröskun ADHD. Fjallað er um nám og 

einstaklingsmiðað nám. Einnig er farið yfir samstarf heimilis og skóla og 

þekkingu kennara á ADHD. Hlutverk kennara er kannað og námsumhverfið 

sem þeir vinna með nemendum. Í lokin er svo farið yfir nokkrar rannsóknir 

sem gerðar hafa verið hérlendis og erlendis um ADHD og nemendur sem 

glíma við það í skólunum. Allir skólar eiga að vinna eftir skólanámskrá sem 

þeir hafa gefið út. Hún er yfirfarinn til hliðsjónar og tekin voru viðtöl við 

kennara á vettvangi til að reyna að komast að því hvernig grunnskólinn 
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kemur til móts við þennan nemendahóp. Rannsakandi vill einnig kanna 

hvort hægt sé að bæta þjónustuna við þann hóp nemenda sem hefur 

röskunina ADHD.  

Í rannsóknarkafla er gert grein fyrir vali á rannsóknarefni verkefnis og 

kynnt hvaða rannsóknaraðferð er notuð í rannsóknina. Valið var að nota 

eigindlega aðferð við gagnaöflun. Þar er undirbúningi rannsóknar lýst, 

þátttakendum rannsóknarinnar og aðgengi að þeim. Einnig er farið yfir 

hvernig gagnaöflun fór fram og gerð skil á úrvinnslu gagna. Í lokin er gert 

grein fyrir siðfræðilegum málefnum, áreiðanleika, kostum og göllum þess að 

nota eigindlega aðferð í þessari rannsókn. Í niðurstöðukafla er gerð grein 

fyrir helstu niðurstöðum úr rannsókninni. Rýnt er í þau þemu sem birtust í 

gögnum þau eru eftirfarandi: skólanámskrá, sérþarfir, reynsla kennara af 

ADHD, þekking og fræðsla kennara, foreldrafræðsla, komið til móts við 

ADHD nemendur, stuðningur og leiðir. Í umræðukafla eru niðurstöður 

skoðaðar í ljósi þess fræðilega ramma sem fram kemur í fræðilega hlutanum 

og rannsóknum sem unnar voru um svipað efni. Í lokaorðum má sjá 

vangaveltur mínar um efnið og þann lærdóm sem ég tel mig hafa öðlast við 

að vinna þessa rannsókn. 
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2 Menntun 

Í þessum kafla eru gerð skil á menntun og stefnum sem unnið er eftir í 

skólamálum á Íslandi.  

Það getur verið flókið að skilgreina hugtakið „nám“ en samkvæmt 

Íslenskri alfræðiorðabók er orðið nám skilgreint sem varanleg breyting á 

atferli og skynjun sem kemur til vegna reynslu og þjálfunar. Nær það yfir 

námsferlið sjálft og niðurstöðu þess (Íslenska alfræðiorðabókin, 1992:551). 

Þegar saga menntunar og kennslufræða er skoðuð koma fram tvær 

ólíkar hugmyndir um menntun. Annars vegar sú hugmynd að menntun sé 

þroski sem kemur að innan og hins vegar að hún sé mótun sem kemur utan 

frá. Nám sem byggir á þroska sem kemur innan frá og reynslu nemenda er 

hugsmíðihyggja og oft talin framsækin. En mótun sem kemur utan frá byggir 

á hugmyndum atferlisfræða og sumir segja að kennslan sé hefðbundin. Í 

nútímasamfélagi má líkja þessu við hina hefðbundnu kennslu og skólastarf 

sem er framsækið (Dewey, 2000). Þeir sem aðhyllast hugsmíðahyggju og 

sýn heimspekingsins John Dewey og fleiri fræðimanna telja að menntun eigi 

sér stað vegna fyrri reynslu einstaklingsins og telja forsendu framsækins 

skólastarfs byggjast á því að læra af reynslunni (Dewey, 2000). Hvað þetta 

varðar sagði Dewey að börn væru ekki eins einföld og þau litu út fyrir að 

vera, þau væru ekki eins og einhver annar hefði gert þau að. Sagði hann að 

börn myndu velja sér það sjálf hverjum þau vildu líkjast í lífinu. Dewey lagði 

áherslu á fjóra grunnþætti sem börn ættu að læra í skóla og skólasamfélagi. 

Það fyrsta er að nemendur ættu að búa til hluti sjálf, annað að þau ættu að 

finna út úr hvernig ætti að gera það, þriðja að læra að tjá sig og fjórða að 

eiga samskipti við aðra (Noddings, 2007). Innan hugsmíðahyggju er lögð 

áhersla á að að einstaklingur smíði sér þekkingu á grundvelli sinnar eigin 

reynslu (Hafþór Guðjónsson, 2012). 

 Atferlishyggjan byggist á því að allir eigi að geta lært á sama hátt og það 

sé á valdi kennarans eða bókarinnar að koma þekkingu til nemenda. Ekki sé 

hægt að ná skilgreindum viðmiðum nema með fullbúinni áætlun um það 

sem á að kenna (Noddings, 2007). Þetta sjónarmið er líka ráðandi í íslensku 

skólakerfi og þekkja flestir þetta af sinni skólagöngu. Fyrst er manni kennt 

að lesa, síðan er farið að læra námsgreinar og þar þarf að muna ýmislegt og 

síðan er tekið skriflegt próf til að kanna þekkingu nemenda á efninu (Hafþór 

Guðjónsson, 2012). 
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Samkvæmt grunnskólalögum er grunnskólinn sá vettvangur sem býður 

upp á nám á grunnskólastigi og hann getur verið rekin af sveitarfélögum eða 

sjálfstætt rekinn (Lög um grunnskóla, 2008). Fólk öðlast almenna menntun 

víða í lífinu en mikilvægasti grundvöllur almennrar menntunar er talinn 

koma úr skólunum samkvæmt Aðalnámskrá (2013). Menntun byggir á 

mörgum þáttum, svo sem fjölbreyttu námi í skólanum, umhverfi okkar, 

menningu og samfélaginu í heild sinni. Það getur verið erfitt að segja 

nákvæmlega til um hvað almenn menntun er því hún er bundin við stund og 

stað, jafnvel einstaklingsbundin. Fyrr á öldum var menntun í Evrópu 

skilgreind af miðaldakirkjunni út frá þörfum einstaklinga. Með 

iðnbyltingunni urðu breytingar á þessu með tækninýjungum og nýjum 

fræðasviðum sem leggja grunn að nútímasamfélagi eins og við búum við í 

dag. Nú á 21. öld er menntun skilgreind út frá þörfum einstaklinganna og 

samfélagslegum þörfum þeirra (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013). Skólinn gegnir því hlutverki ásamt heimilum að veita börnum 

tækifæri til að þroskast á sinn hátt og læra þannig að verða þátttakendur í 

lýðræðislegu samfélagi (Lög um grunnskóla, 2008). Samkvæmt Aðalnámskrá 

(2013) á grunnskólinn að vera fyrir alla nemendur og eiga nemendur rétt á 

að ganga í sinn heimaskóla óháð stöðu sinni og hvernig þeir eru andlega og 

líkamlega. Nemendur eiga rétt á námi við hæfi í grunnskólum, hvort sem 

um er að ræða bóklegt nám, listnám eða verklegt nám. Á þetta við um öll 

börn, hvort sem þau hafa þroskaraskanir, eru fötluð eða ófötluð eða hafi 

einhvers konar sérþarfir. Foreldrar hafa rétt á að velja grunnskóla innan síns 

sveitarfélags fyrir börnin sín til að ganga í (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013).  

2.1 Skóli án aðgreiningar 

Í skóla án aðgreiningar eiga nemendur að geta stundað nám við sinn 

heimaskóla og á skólinn að koma til móts við námsþarfir allra. Stefnan er 

opinber menntastefna sem unnið er eftir í íslensku menntasamfélagi (Lög 

um grunnskóla, 2008). Þessi stefna er unnin eftir ýmsum 

alþjóðasamþykktum líkt og Salamanca-yfirlýsingunni 

(Menntamálaráðuneytið, 1995). Menntun er grundvallar mannréttindi og 

með stefnunni um skóla án aðgreiningar á að vinna eftir því sem sett var 

fram á ráðstefnu á Spáni um menntun fyrir alla. Hugmyndafræðin er því að 

allir geti notið gæðamenntunar í skóla án aðgreiningar, skólar þurfi því að 

vinna eftir stefnunni um að vera án aðgreiningar (UNESCO, 2009). 

 Í júní árið 1994 var samþykkt yfirlýsing á ráðstefnu í borginni Salamanca 

á Spáni og áætlun um hvernig kenna eigi börnum með sérþarfir. Á 



 

13 

ráðstefnunni voru fulltrúar frá 92 ríkjum meðal annars frá Íslandi og 25 

alþjóðasamtökum. Í rammaáætlun sem gerð var þar kemur fram að allir 

þátttakendur samþykktu framtíðarmarkmið um kennslu nemenda með 

sérþarfir og þetta væru grundvallarréttindi sem bæri að vernda. Yfirlýsingin 

er byggð á Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna frá 1948. Með 

Salamanca-yfirlýsingunni svokölluðu var lagður grunnur að þeirri stefnu að 

öll börn hafi sömu réttindi til menntunar innan almenna skólakerfisins 

(Menntamálaráðuneytið, 1995). Stefnan skóli án aðgreiningar stendur fyrir 

það að börn hafi rétt á að stunda nám við sinn grunnskóla í hverfinu sem 

þau búa í og að hann komi til móts við þarfir þeirra í skólastarfi. Haft er að 

leiðarljósi félagslegt réttlæti, manngildi og lýðræði í skólastarfinu 

(Reglugerð um nemendur með sérþarfir nr. 585/2010). Almennir 

grunnskólar eru góð leið til að móta umhverfi fyrir alla og sigrast á hugarfari 

mismununar (Menntamálaráðuneytið, 1995). Samkvæmt yfirlýsingunni hafa 

því einstaklingar með sérþarfir sömu réttindi til og aðrir til að ganga í sinn 

heimaskóla og að þörfum þeirra sé mætt eftir bestu leiðum innan þeirra. 

Hver einstaklingur er sérstakur og því þarf að taka mið af þörfum hvers og 

eins. Það er frumréttur allra barna að fá menntun við hæfi samkvæmt 

Salamanca- yfirlýsingunni (Menntamálaráðuneytið, 1995). 

Í skóla án aðgreiningar eiga nemendur rétt á því að komið sé til móts við 

allar þeirra þarfir, hvort sem um er að ræða líkamlegar eða andlegar þarfir. 

Nemendur hafa einnig rétt á því að tekið sé mark á þeirra sjónarmiðum og 

miðað sé við aldur þeirra og einstaklingsþroska (Reglugerð um nemendur 

með sérþarfir nr. 585/2010). 

Skóli án aðgreiningar tekur vel á móti margbreytileika og hafnar því 

einsleitni. Tekur þetta til allra hópa innan skólans, til dæmis hópa sem búa 

við fötlun, börn sem skera sig úr hópnum og hópa sem búa við erfiðar 

félagslegar og/eða efnahagslegar aðstæður. Mörg börn glíma við 

námsörðugleika og getur það einnig talist til sérþarfa. Því þurfa skólar að 

finna leiðir til að kenna öllum nemendum á sem árangursríkastan hátt 

(Menntamálaráðuneytið, 1995). Í Barnasáttmálanum er þess getið (28. 

grein) að réttur barna til menntunar sé viðurkenndur. Þar er tekið fram að 

menntun sé lykilatriði í lífi barna og að allir eigi að fá að njóta sömu 

tækifæra til menntunar (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins, 1989, gr. 28).  

Nemendur með sérþarfir geta verið ólíkir samnemendum sínum á einn 

eða annan hátt. Sérþarfirnar geta verið vegna málþroskaraskana, erfiðleika 

með tungumálið/tvítyngd og vegna heyrnarskerðingar. Stundum þurfa 

einnig bráðgerir nemendur sérstaka athygli, sumir þurfa til dæmis meira 
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eða annað námsefni en gengur og gerist og stuðning innan skólanna sem 

þeir ganga í (Hallahan og Kauffman, 1991). 

Með Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, sem er frá árinu 1989 og var 

staðfestur á Íslandi árið 1992, var samþykkt að börn ættu að njóta 

sérstakrar verndar. Jafnframt var viðurkennt að börn væru sjálfstæðir 

einstaklingar og hefðu sín réttindi. Einnig er talað um að börn með fötlun 

eigi að hafa aðgang að og fá að njóta menntunar og að huga þurfi vel að 

þroska þeirra sem og félagslegri færni (Samningur Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins, 1989).  

Með markmiðum menntunar er þess getið að undirbúa þurfi börn til að 

lifa í frjálsu þjóðfélagi og huga þurfi að jafnrétti karla og kvenna, 

umburðarlyndi og því að vinátta sé milli þjóða og trúarhópa (Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, 1989).  

 Hlutverk United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization, eða UNESCO eins og oftast er talað um, er að efla skilning 

manna á þróunarmálum og standa vörð um mennta- og menningarmál og 

siðferðismál. UNESCO er líka alþjóðamiðstöð fyrir upplýsingar um þróun 

mennta-, menningar-, vísinda- og samskiptamála (UNRIC, e.d).  

Á vef UNESCO er að finna upplýsingar um stefnu frá þeim sem heitir 

Education For All. Aðildaþjóðir Sameinuðu þjóðanna sem starfa samkvæmt 

stefnunni skuldbinda sig til að veita öllum góða grunnmenntun, hvort sem 

er börnum, unglingum eða fullorðnum. Árið 2000 var haldin heimsráðstefna 

um menntun og samþykktu 164 ríkisstjórnir að árið 2015 yrðu þær búnar að 

ná sex markmiðum sem fram voru sett á þessum fundi. Í kjölfar var gerð 

Dakar Framework-aðgerðaráætlun og voru sett fram eftirfarandi markmið. 

Fyrsta markmiðið var að bæta umönnun ungra barna og menntun, 

sérstaklega hinna illa stöddu. Annað markmiðið var að tryggja að árið 2015 

yrðu öll börn sem búa við erfiðar aðstæður og minnihlutahópa komin með 

aðgang að grunnskólamenntun. Þriðja markmiðið var að tryggja að 

námsþörfum ungs fólks og fullorðinna yrði mætt með jöfnu aðgengi og 

námi við þeirra hæfi. Fjórða markmiðið var að árið 2015 hefðu orðið 50% 

framfarir í læsi hjá öllum fullorðnum. Samkvæmt fimmta markmiðinu átti að 

vera búið að útrýma kynjamun í skólum fyrir árið 2015 og jafnrétti að vera 

komið á. Með sjötta og síðasta markmiðinu átti að bæta öll gæði 

menntunar og tryggja að allir næðu greinanlegum og mælanlegum árangri í 

öllum námsgreinum en aðallega á sviði læsis, stærðfræði og lífsleikni 

(UNESCO, 2000). Með því að setja þessi markmið er settur rammi utan um 

það sem gera þarf til að jafnrétti til menntunar verði komið á í 

þátttökulöndunum og efla réttindi fólks til að mennta sig. 
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2.2 Einstaklingsmiðað nám  

Til að hægt sé að segja að unnið sé eftir hugmyndafræði stefnunnar skóla 

án aðgreiningar þarf að taka mið af færni, getu og þörfum allra nemenda og 

einstaklingsmiða námið að einstaklingum.  

Miklar breytingar hafa orðið í skólamálum á 21. öld og einkenni skólastarfs 

er sveigjanleiki á öllum sviðum. Nemendur vinna meira saman að 

fjölbreyttum verkefnum en líka einir þegar þess er talin þörf á. 

Viðurkenndur er fjölbreytileiki einstaklinga og það að nemendur búi yfir 

mismunandi færni, gáfum og atgervi. Áhugasvið nemenda eru ólík og er 

tekið á því með því að hafa ólíka nemendur saman í hóp. Lagt er upp með 

að nemendur aðstoði hvern annan og hjálpist að í skólanum (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2003).  

Í skóla án aðgreiningar er lögð áhersla á að mæta þörfum allra 

einstaklinga, bæði náms- og félagslega. Kennarar þurfa að koma til móts við 

fjölbreytileikann og sjá til þess að nemendur geti stundað nám og þroskast 

(Hafdís Guðjónsdóttir, 2008). Þegar skipulögð er kennsla í skóla án 

aðgreiningar er sama viðfangsefnið lagt fyrir hópinn en verkefni sem 

einstaklingar fá geta verið ólík. Nemendur vinna verkefni sem geta verið 

mismunandi, sumir þjálfa sig í grundvallarfærni meðan aðrir kafa dýpra og 

vinna að flóknari verkefni. Með þessu er tilgangurinn að nemendur læri á 

eigin forsendum og að viðfangsefnin reyni á mismunandi greind og færni 

(Gerður G. Óskarsdóttir, 2003).  

Hugmyndin um einstaklingsmiðað nám hefur fengið góðan stuðning í 

rannsóknum og kenningum á menntun samkvæmt Tomlinson (2003). Ef 

nemandi lærir hraðar en aðrir nemendur í bekknum ætti að vera til einhver 

áætlun til að koma til móts við það og hjálpa honum að halda áfram með 

nám sitt. Ef nemandi á í erfiðleikum með námsefnið ættu sömuleiðis að 

vera til úrræði sem tryggja honum nauðsynlegan stuðning svo hann geti 

haldið áfram með nám sitt á sínum forsendum og sínum hraða. Ef nemandi 

er að læra tungumálið þarf að hjálpa honum að læra það til dæmis ef 

nemandi kemur frá framandi menningarsvæðum ætti að vera eitthvað 

honum til stuðnings innan skólans. Einnig þarf að huga að þeim nemendum 

sem gefast upp á náminu, það þarf að vera til eitthvað jákvætt til að vekja 

áhugann aftur og fá þau í gang (Tomlinson, 2003). Kennarar þurfa að skoða 

vel hverjum þeir eru að kenna og hvað þeir kenna hverju sinni. Svo þarf að 

huga að því að reyna að koma til móts við alla þá sem verið er að kenna að 

hverju sinni (Tomlinson, 2003). Hægt er að nota ýmsar aðferðir til að þjappa 

hópnum saman þannig að allir finni að þeir séu velkomnir. Tomlinson (2003) 

bendir á að reglulegir morgunfundir með nemendum séu góð leið til að 
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auka nánd meðal nemenda. Þá kynnast nemendur vel og skapa til sitt eigið 

samfélag innan bekkjarins með því að tala um það sem þeim liggur á hjarta 

(Tomlinson, 2003).  

2.3 Samstarf heimilis og skóla 

Samstarf milli heimilis og skóla er mikilvægt þegar kemur að skólastarfinu. 

Með góðu samstarfi milli heimilis og skóla er hægt að aðstoða nemendur. 

Skólinn þarf að tryggja að vel sé huga að því að rækta þetta samstarf og að 

foreldrar hafi góðan aðgang að skólanum. Það getur verið gott fyrir 

nemendur með sérþarfir ef að skólinn og heimili barns vinna vel saman. 

Með því að skóli og heimili geri sér saman áætlun um nemandann ýtir það 

undir samskipti milli heimilis og skóla. Þá kemst á samvinna milli kennara og 

foreldra sem getur orðið til þess að nemandinn fer að líta á sem 

sameinaðan valdaboða sem kemur honum til góða (Dornbush og Pruitt, 

2002). 

Hugtakið „foreldrasamstarf“ vísar til þess sambands og starfs sem unnið 

er á milli foreldra og starfsmanna skólans. Þetta hefur oft verið kallað 

samstarf heimilis og skóla. Þeir sem taka þátt í þessu samstarfi eru 

nemendur, foreldrar og kennarar. Starfið getur verið fjölbreytt og tengist til 

dæmis heimavinnu nemenda eða um getur verið að ræða foreldraviðtöl, 

sýningar sem foreldrar mæta á og fleira (Nanna Kristín Christiansen, 2010). 

Heimili og skóli eru samkvæmt Aðalnámskrá vettvangur menntunar 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Í grunnskólalögum (2008) er gerð grein fyrir því að styðja eigi við 

nemendur sem fái sérfræðiþjónustu og foreldra þeirra annarsvegar og 

starfsfólki grunnskólans og við starfsemi skólans. Ef þörf er á eiga 

sveitarfélögin að sjá til þess að nemendur fái sérfræðiaðstoð innan síns 

skóla. Þessi þörf er greind með skimunum, athugunum og greiningum (Lög 

um grunnskóla, 2008). Niðurstöður greininganna eru notaðar til að taka 

ákvörðun um hvernig stuðning nemendum verður veittur og með hvaða 

hætti. Það er gert í samstarfi við foreldra barnanna og þá sem koma að 

barninu í skólanum.  

Fram kemur í Aðalnámskrá (2013) að gott upplýsingaflæði milli heimilis 

og skóla sé mjög mikilvægt. Ef góð samskipti eru milli heimilis og skóla má 

búast við árangursríkara skólastarfi hjá nemendum en ella. Það er á ábyrgð 

skólanna að þessu samstarfi sé komið á og að því sé haldið við alla 

skólagöngu barnsins (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Skilaboðin sem fara á milli heimilis og skóla eiga að vera jákvæð og 

mikilvægt er að góð tengsl séu á milli heimilis og skóla hjá börnum með 
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sérþarfir. Fundir í sambandi við barnið þurfa að vera haldnir reglulega og 

mikilvægt er að foreldrar taki þátt í því með skólanum. Þá er hægt að 

fylgjast með barninu bæði innan og utan skóla, endurskoða og meta 

aðstæður þess hverju sinni. Með þessu aðhaldi fær barnið meiri 

öryggistilfinningu. Foreldrar geta gefið kennara góð ráð og kennari getur 

gefið foreldrum ráð til að vinna betur með barninu (Ragna Freyja 

Karlsdóttir, 2001). Ef kennarar fá foreldra í lið með sér geta þeir gert margt 

til að umræðan á heimilum barna um skólann sé jákvæð og þá verður námið 

jákvæðara í kjölfarið. Viðhorf á heimilum barna og í skólanum geta verið ólík 

(Nanna Kristín Christiansen, 2010).  

Algengasti umræðuvettvangur heimilis og skóla er oft það sem snýr að 

heimanámi. Flestir hafa alist upp við það að heimanám sé mikilvægur hluti 

af námi. Áður fyrr voru skóladagarnir styttri og meiri tími fyrir heimanám en 

í dag eru skóladagar barna langir og tíminn sem fjölskyldan eyðir saman 

minni (Nanna Kristín Christiansen, 2010).  

Heimanám getur reynst nemendum með ADHD erfitt sem og foreldrum 

þeirra. Nemendur geta verið lengi að koma sér að verki og það getur tekið 

þá mun lengri tíma að klára heimavinnu en samnemendur þeirra sem ekki 

hafa þessa röskun. Það sem tekur venjulegan nemenda 20–30 mínútur 

getur tekið nemenda með ADHD 2–3 klukkustundir að gera. Því er mikilvægt 

að samskiptin á milli heimilis og skóla séu góð hjá börnum með ADHD sem 

og annarra barna. Með góðum samskiptum milli heimilis og skóla veitir það 

barninu öryggi (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001). Samkvæmt Aðalnámskrá 

grunnskóla á samstarf milli heimilis og skóla að snúa að öllum nemendum, 

velferð þeirra og námi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013).  

2.4 Skólanámskrá 

Allir skólar semja sína skólanámskrá og í þeim gera skólar grein fyrir því 

hvernig þeir nýta það sem sett er fram í lögum, reglugerðum, 

aðalnámskrám og þeim stefnum sem sveitarfélögin veita þeim svigrúm til 

ákvarðana sem tengist menntun. Einkareknir skólar þurfa ekki að fara eftir 

skólastefnum sveitarfélaga. Skólanámskrá er útfærsla á Aðalnámskrá og 

tekur mið af hverjum skóla fyrir sig. Í henni kemur fram hvernig skólar nýta 

sínar leiðir til að efla kennslu og nám. Í skólanámskrá er gerð grein fyrir 

þeim reglum sem skólinn vinnur út frá samkvæmt viðmiðum úr 

Aðalnámskrá. Þar koma meðal annars fram upplýsingar um stefnu skólans, 

starfsemi hans, markmið, námsmat skólans og fleira (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). Árlega er svo birt starfsáætlun sem 

skólastjóri er ábyrgur fyrir líkt og skólanámskránni. Er hún samin í samstarfi 
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við kennara og annað starfsfólk skólanna (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

2.5 Einstaklingsnámskrá 

Í reglugerð nr. 585/2010 um grunnskólanema með sérþarfir er kveðið á um 

einstaklingsnámskrá. Henni er lýst sem áætlun um nám og kennslu barna 

sem víkja þurfa frá Aðalnámskrá grunnskóla í einni eða fleiri námsgreinum. 

Einstaklingsnámskrá þarf að endurskoða reglulega í samstarfi við foreldra 

og með nemendunum sjálfum. Stuðningurinn er skipulagður eftir þörfum 

nemandans til skemmri eða lengri tíma, það er metið að hverju sinni 

(Reglugerð um nemendur með sérþarfir nr. 585/2010).  

Þegar unnið er að einstaklingsnámskrá þarf að koma fram hvaða úrræði 

geta komið til móts við þarfir barnsins. Skoða þarf hvaða kennsluaðferðum 

verður beitt og hvað á að kenna. Mikilvægt er að skoða upplýsingar frá 

foreldrum og kanna styrkleika barnsins og fræðast um áhugamál þess til að 

geta styrkt þá þætti sem viðkomandi á erfiðast með eða hefur staðið sig 

verst í (Ingibjörg Auðunsdóttir og Svanfríður Larsen, 1997). 

Einstaklingsnámskrár byggjast á mjög nákvæmum upplýsingum um færni, 

áhugasvið, þekkingu, námsstíl og þann stuðning sem nemendum er 

nauðsynlegt að fá að hverju sinni. Starfsfólk getur aflað sér upplýsinga um 

þessa þætti út frá greiningum sem gerðar hafa verið af sérfræðingum auk 

þess að afla sér upplýsinga hjá nemendunum sjálfum, foreldrum, skýrslum 

og öðru fólki sem unnið hefur með börnin. Einstaklingsnámskráin er svo 

unnin út frá þessum upplýsingum um barnið. Í einstaklingsnámskránni 

kemur fram mat á stöðu nemandans sem og skamm- og langtímamarkmið 

sem unnið er með. Markmiðin verða að vera miðuð að nemandanum 

sjálfum og þurfa að lýsa því sem nemandinn á að ná að læra að hverju sinni. 

Einstaklingsnámskráin getur tekið breytingum eftir þörfum og þróun 

barnsins í náminu. Í einstaklingsnámskrá þarf að koma fram innihald þess 

námsefnis sem vinna á með og skýr markmið (Hafdís Guðjónsdóttir, 2008).  

2.6 Samantekt 

Alltaf hafa verið uppi mismunandi hugmyndir um menntun og ekki allir 

alltaf sammála um hvað er réttast og best að gera. John Dewey var 

frumkvöðull í menntunarfræðum og er hann tákn umbótahreyfingar í skóla- 

og fræðslumálum á seinni hluta 19. aldar. Skoðaðar voru stefnur sem unnið 

er eftir Salamanca- yfirlýsingin og stefnur frá UNESCO sem unnið er að. Skóli 

án aðgreiningar gengur út frá því að allir nemendur hafi sömu tækifæri til að 

stunda sitt nám við sinn heimaskóla og að komið sé til móts við ólíkar þarfir 
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barna. Í kaflanum var einnig skoðað einstaklingsmiðað nám en tilgangur 

þess er að nemendur læri á eigin forsendum og að viðfangsefnin reyni á 

mismunandi greind og færni nemenda. Það er líka fjallað um mikilvægi þess 

að heimili og skóli vinni vel saman. Fjallað var um skólanámskrá og tilgangur 

hennar kynntur. Jafnframt var skoðuð einstaklingsnámskrá og sá stuðningur 

sem hún getur verið barni sem þarf á henni að halda.  
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3 Athyglisbrestur með ofvirkni (ADHD) 

Athyglisbrestur með ofvirkni kallast ADHD (e. Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder) og er alþjóðleg skilgreining á taugaþroska og einkennin koma fram 

í hegðun einstaklinga. Einkenni sem komið geta fram eru til dæmis 

einbeitingarörðugleikar, hvatvísi og ofvirkni. Athyglisbrestur getur einnig 

verið án ofvirkni og nefnist þá ADD (e. Attention- Deficit Disorder). Þetta eru 

tvenns konar raskanir þó svo að mörg börn sýni einkenni þeirra beggja 

(Dornbush og Pruitt, 2002). Í þessari rannsókn verður talað um ADHD og 

mun vera notuð sú skammstöfun þegar talað er um hvort tveggja 

(ADHD/ADD).  

Til þess að einstaklingur verði greindur með ADHD þurfa þrír þættir að 

koma fram en það eru athyglisbrestur, hreyfiofvirkni og hvatvísi. Þessi 

einkenni þurfa að hafa komið fram fyrir 7 ára aldur barns (Gísli Baldursson, 

Ólafur Ó. Guðmundsson og Páll Magnússon, 2000). Einkennin geta komið 

snemma fram hjá börnum og eru yfirleitt sýnileg í kringum 3 til 5 ára aldur 

og vel komin í ljós fyrir 7 ára aldur. Þó hafa komið fram tilfelli þar sem börn 

sýna ekki einkenni fyrir 7 ára aldur en gera það þegar þau eldast. Það getur 

verið vegna mikillar reglu heima fyrir sem og í skólanum sem að einkennin 

birtast ekki fyrr (Barkley, 2006). 

Skammstöfunin ADHD er notuð víða um heim sem meginhugtak yfir þá 

einstaklinga sem glíma við þessa röskun, svo er einnig hérlendis. Þegar um 

taugaþroskafrávik eins og ADHD er að ræða geta ýmis frávik fylgt með í 

hegðun og þroska sem geta aukið á vanda einstaklingsins. Er þá talað um 

fylgiraskanir. Mörg börn með ADHD hafa því sértæka námsörðugleika sem 

geta gert þeim erfitt fyrir á skólagöngunni (Félags- og tryggingaráðuneytið, 

2008).   

Í köflunum hér á eftir verður nánar lýst þremur algengustu einkennum 

sem koma fram hjá börnum með ADHD en það eru hvatvísi, ofvirkni og 

athyglisbrestur (Barkley, 2006). Við greiningu þarf barn að hafa sýnt 

einkenni úr öllum þessum þremur flokkum. Einkennin þurfa að hafa birst við 

mismunandi aðstæður í lífi einstaklinganna, til dæmis á heimili, í skóla eða 

við aðrar aðstæður. Sýna verður fram á að einkennin hafi hamlað 

einstaklingum í námi eða félagsaðlögun og þau þurfa að hafa komið fram á 

síðustu sex mánuðum fyrir greiningu (Embætti landlæknis, 2012). 

Hvatvísi: 
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Hvatvísi getur til dæmis birst þannig að barn á erfitt með að stjórna 

líkamlegum og vitsmunalegum viðbrögðum sínum. Til dæmis getur barn átt 

erfitt með að bíða eftir því að það sé komið að því „að gera“ í hópvinnu, 

röðum og leikjum. Nemandi getur átt erfitt með að fylgja fyrirmælum, hvort 

sem þau eru skrifleg eða munnleg. Barnið gerir fljótfærnisvillur þegar það 

leysir skólaverkefni og getur átt erfitt með að huga að verkefnum innan 

skólans. Barn getur átt í erfiðleikum með að sjá fyrir afleiðingar eigin gjörða, 

er fljótfært og framkvæmir oft án umhugsunar. Oft trufla þessi börn 

bekkjarfélaga sína mikið og eiga það til að grípa fram í fyrir kennara sínum 

og samnemendum (Dornbush og Pruitt, 2002). 

Ofvirkni: 

Einkenni ofvirkni geta birst í hreyfingum, skynjun, tilfinningum og 

raddbeitingu. Barnið getur átt erfitt með að leika sér hljóðlega og það getur 

verið reitt og styggt í skapi. Nemandi getur átt erfitt með að sitja kyrr og 

rýkur oft úr einu verkefni í það næsta. Barn með ofvirkni getur verið 

viðkvæmt fyrir sársauka, verið á iði og sífellt að skipta um stellingar í sætinu 

sem það situr í. Þessi börn tala oft óhóflega mikið og þola illa mótlæti og 

vonbrigði (Dornbush og Pruitt, 2002). 

Athyglisbrestur: 

Birtingarmyndir athyglisbrests geta verið þær að nemandi á erfitt með að 

ljúka þeim verkefnum sem hann byrjar á. Illa getur gengið að skipuleggja 

verkefni og halda athygli í langan tíma í senn. Þessir nemendur geta átt 

erfitt með að fylgja fyrirmælum sem fara á eftir og eiga erfitt með að hlusta 

lengi. Athyglin getur auðveldlega horfið vegna þess að hugurinn reikar 

mikið. Oft virðast þessir nemendur latir við verkefni sem á að vinna í tímum 

og koma sér oft ekki að verki. Truflun úr umhverfinu getur truflað 

nemendur mjög auðveldlega sem og snerting og áreiti (Dornbush og Pruitt, 

2002). 

Tíðni ADHD er 7–10 % hjá börnum en hópurinn er ef til vill stærri þó að 

það uppfylli ekki öll börn þau greiningarskilyrði að hegðunin komi fram á 

ólíkum stöðum og geti valdið erfiðleikum í námi. Talið er líklegt að fleiri 

börn teljist til þessa hóps en þau sem fái greiningar (Félags- og 

tryggingaráðuneytið, 2008).   

Börn með ADHD eiga það til að hafa truflandi áhrif á umhverfi sitt, bæði í 

skólanum og heima. Öll börn geta upplifað það að vera eirðarlaus en þegar 
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það er farið að hafa áhrif á líf barna er hægt að tala um röskun (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir, 2007).  

Ein af fylgiröskunum ADHD er hegðunarröskun (e. Conduct disorder) sem 

er heiti á erfiðum hegðunarvanda sem sum börn glíma við. Einkenni 

hegðunarröskunar geta verið árásargirni sem getur komið fram með ýmsum 

hætti. Við greininguna eru síðustu tólf mánuðirnir í ævi barnsins skoðaðir og 

þarf barn að hafa sýnt þrenn einkenni af eftirfarandi þáttum hvatvísi, 

ofvirkni og athyglisbrests til að greining geti orðið á ADHD. Svo eru skoðaðir 

síðustu sex mánuðir í ævi barnsins þegar greiningin er gerð. Eftirfarandi 

þættir eru skoðaðir: brot á reglum, árásargirni gagnvart fólki eða dýrum, 

blekkingar eða þjófnaður eða eyðileggjandi hegðun. Talið er að tíðni 

þessarar röskunar hafi aukist á síðustu áratugum. Mun fleiri drengir eru 

greindir með þessa röskun en stúlkur. Kvíði og þunglyndi geta einnig fylgt í 

kjölfarið (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007).  

Önnur fylgiröskun ADHD er mótþróaröskun (e. Oppositional defant 

disorder, ODD). Greining á þeirri röskun fer þannig fram að skoðaðir eru 

síðustu sex mánuðirnir í lífi barnsins og að minnsta kosti fjögur af 

eftirfarandi sjö einkennum þurfa að hafa komið fram svo viðkomandi sé 

greindur með mótþróaröskun: Að missa stjórn á skapi, neita að fara eftir því 

sem er beðið um, þ.e. fylgja reglum og fyrirmælum, rífast við fullorðna, 

kenna öðrum um það sem fer úrskeiðis, pirra fólk vís viljandi, hefna sín á 

öðrum einstaklingum eða verða auðveldlega pirraður af annarra völdum 

(Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007).  

3.1 Þekking kennara á ADHD 

Ég hef komist að þeirri ógnvekjandi staðreynd að ég hef 

úrslitaáhrif í kennslustofunni. Stemmningin þar inni fer eftir því 

hvernig ég tek á málunum. Veðrið ræðst af því hvernig ég er 

fyrirkallaður hverju sinni. Sem kennari bý ég yfir óskaplegu 

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

ýmist verið pyntingartól eða innblástur. Ég get auðmýkt eða 

uppörvað, læknað eða limlest. Hvarvetna er það undir 

viðbrögðum mínum komið hvort hættuástand skapast eða því 

bægt frá, hvort reynt er að koma barni til manns eða það gert 

að óbermi (Ginnett, 1993:15-16). 

Eins og fram kemur í textanum hér að ofan getur vald kennarans verið mjög 

mikið í kennslustofunni og oft er það í höndum hans hvernig til tekst með 

það sem fer fram í kennslustofunni. Kennarar sem leita sér þekkingar og eru 
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viðbragðssnjallir geta gert kennsluna áhugaverða og skemmtilega fyrir alla 

nemendur. Viðhorf kennara til nemenda getur líka skipt miklu máli varðandi 

það hvernig til tekst í kennslunni. 

Þekking starfsfólks í skóla á ADHD er mikilvæg sem og allra sem vinna 

með nemendur með ADHD. Starfsfólk í skóla þarf að þekkja vel ADHD 

taugaröskunina og einkenni hennar. Það getur einnig verið mikilvægt að 

aðrir nemendur fái fræðslu um þessa röskun svo þeim gangi betur að skilja 

nemandann sem hefur hana. Námsumhverfið þarf að ýta undir vitsmunalíf 

nemenda með ADHD og stuðla að því að hann nái að þróa með sér góða 

sjálfsmynd. Börn sem hafa taugaröskun hafa sömu gáfur og börn sem hafa 

hana ekki. Nemendur með ADHD geta náð góðum árangri í námi ef komið 

er til móts við þarfir þeirra, t.d. með viðeigandi kennsluaðferðum og 

umhverfi sem gott er að læra í (Dornbush og Pruitt, 2002). 

Þegar kennari fær nemanda með ADHD í bekkinn sinn þarf hann að huga 

að mörgum atriðum. Hann þarf að reyna að finna út ráð til að hjálpa 

barninu innan sinnar skólastofu. Þetta geta verið einföld atriði eins og finna 

út hvar honum finnst besta að sitja, hvar námsgögn hans eru geymd og hve 

mikið álag hann ræður við að hverju sinni. Hægt er að hjálpa nemandanum 

á margan hátt og gott getur verið í upphafi dags að fara með nemandanum í 

gegnum skipulag dagsins. Skipulag í skólastofunni getur skipt þessa 

nemendur miklu máli sem og fastur rammi. Nemendur þurfa að finna að 

þeir treysti kennara sínum og að kennari og samnemendur sýni honum 

traust (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001).  

Samkvæmt Rögnu Freyju Karlsdóttur hefur verið sýnt fram á að 

nemendur með ADHD geta valdið kennurum sínum kvíða. Kvíðinn getur því 

haft neikvæð áhrif á kennsluna, bæði fyrir nemandann með ADHD 

röskunina sem og hina nemendur innan bekkjarins. Kvíðinn getur gert það 

að verkum að kennarinn verður ósjálfrátt óþolinmóðari, spenntari, 

strangari, óöruggari og óskipulagðari svo eitthvað sé nefnt. Því skiptir miklu 

máli að kennari hafi þekkingu á ADHD svo hann sé meðvitaðri um það að 

hans truflandi hegðun sem hann getur sýnt stafi af óreiðu og truflun í 

hugsun og skynjun nemandans. Nemandinn ætlar sér alls ekki að trufla aðra 

í kringum sig. Ef kennari er meðvitaður um þetta getur hann haft betri 

stjórn á aðstæðum á jákvæðan hátt. Nemendur með ADHD hafa ekki valið 

sér sjálfir að vera með þessa greiningu líkt og fatlaðir einstaklingar hafa ekki 

valið sér að vera í hjólastólum (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001). Til að geta 

unnið á árangursríkan hátt með fjölbreyttan nemendahóp þurfa kennarar 

að hafa sterkan grunn í náms- og kennslufræðum. Sá grunnur þarf að 

byggjast á þekkingu á áhuga, þroska og námsstíl nemenda og einnig á 
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þekkingu á fjölbreyttum kennsluaðferðum. Kennari þarf að hafa góða 

yfirsýn yfir það námsefni sem er í boði og færni til að laga það að 

nemendum sínum (Hafdís Guðjónsdóttir, 2008). Ef þessir þættir eru í lagi er 

hægt að koma betur til móts við þessa nemendur í kennslunni. Það getur 

verið mjög krefjandi verkefni fyrir foreldra, kennara og aðra sem vinna náið 

með börnum með ADHD að hjálpa þeim að nýta orku sína á jákvæðan hátt 

til að efla sjálfsmat þeirra (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001). Það er mikilvægt 

fyrir þá sem umgangast nemendur með ADHD að sýna þeim gott fordæmi. 

Ef kennarinn gefur sig að nemandanum munu hinir nemendur bekkjarins 

gera það líka (Dornbush og Pruitt, 2002). Kennarar þurfa að hafa góða 

þekkingu á ADHD, þeir þurfa að sýna því skilning að nemendur með ADHD 

sýna oft lakari frammistöðu í skólastofunni vegna líffræðilegra áskorana 

þeirra. Það er ekki vegna þess að þessir nemendur vilji ekki gera það sem 

ætlast er til af þeim. Suma daga geta þeir tekist á við þau verkefni sem 

krafist er af þeim en aðra daga gengur það verr af einhverjum ástæðum. 

Það er því mikilvægt að kennarar gefist ekki upp á nemendum sem glíma við 

þessa röskun. Það að kennarinn hafi trú á nemandanum getur haft mikil 

áhrif á það hvernig honum gengur í skólanum. Það getur haft meiri áhrif að 

gefa nemandanum jákvæð skilaboð um hvað ætlast er til af honum en ekki 

einblína á það sem hann gerir rangt og segja hvað hann á ekki að gera. Það 

hefur ekki góð áhrif að skamma nemendur með ADHD fyrir framan 

bekkjarfélagana því það hefur áhrif á sjálfsmynd þeirra. Kennari á ekki að 

vera feiminn við að leita sér ráða og spyrjast fyrir um hvað hann getur gert 

betur með nemendur með ADHD (Rief, 2003). Kennarar og aðrir sem vinna 

með börnum ættu að vera duglegir að kynna sér sjálfir þessa röskun og 

hvernig hægt sé að koma til móts við nemendur sem glíma við hana.  

3.2 Námsumhverfið og hlutverk kennara 

Samkvæmt grunnskólalögum (2008) á námsumhverfi barna að vera 

hvetjandi og börnum á að líða vel í skólanum. Innan veggja skólans eiga 

nemendur að geta notið sín, nýtt hæfileika sína og fundið til öryggis. 

Nemendur eiga að fá tækifæri til að njóta bernskunnar í öllu því starfi sem 

unnið er í grunnskólanum. 

 Allir nemendur hafa umsjónarkennara sem ber að huga að velferð 

nemenda sinna, leiðbeina þeim í námi og starfi (Lög um grunnskóla, 2008). 

Hlutverk kennara er, samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla, að stuðla að því 

að allir nemendur fái kennslu við hæfi. Kennara ber að vekja áhuga 

nemenda og viðhalda áhuga þeirra með fjölbreyttu starfi í skólanum. 

Umsjónarkennari á að leggja sig fram við að kynnast nemendum sínum og 
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öðrum sem koma að starfi með nemendunum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). Starfsfólk skólanna þarf að huga að því að 

nota kennsluaðferðir sem virka fyrir alla samkvæmt Salamanca-

yfirlýsingunni. Það þarf að sníða námið að þörfum barnanna en ekki börnin 

að náminu (Menntamálaráðuneytið, 1995). 

Námsumhverfið þarf að vera bæði hvetjandi og aðlaðandi fyrir 

nemendur. Það getur verið gott að fá upplýsingar frá sérfræðingi þegar 

námsumhverfið er skipulagt svo hægt sé að koma til móts við þarfir 

nemenda með sérþarfir (Hafdís Guðjónsdóttir, 2008). Nemendur sem hafa 

röskunina ADHD sækja sömu kennslustundir og aðrir nemendur. Þeir þurfa 

oft á auknum stuðningi að halda og geta þá sérkennarar, þroskaþjálfar, 

stuðningsfulltrúar eða námsráðgjafar komið til hjálpar (Ragna Freyja 

Karlsdóttir, 2001). Jákvæður andi þarf að vera í kennslurýminu og 

nemendur þurfa að finna að þeir séu velkomnir. Því þarf að vera vel 

stjórnað og nemendur þurfa að finna að rýmið er öruggt og þægilegt að 

vera í og vinna í. Þessir nemendur þurfa að finna að þeir eru hluti af 

bekknum eins og aðrir og það sé borin virðing fyrir þeim innan hópsins. Það 

þurfa að vera skýrar reglur og afleiðingar ef eitthvað gerist. Nemendur með 

ADHD þurfa líka að fá tilfinningu fyrir því að þeir hafi val og fái að vera með í 

því að taka ákvarðanir innan hópsins. Mikilvægt er að barnið finni að það 

tilheyri bekknum og að kennari geri það sem þarf til að nemandanum gangi 

sem best í námi sínu (Rief, 2003).  

Til að koma sem best til móts við nemendur með ADHD er mikilvægt að 

kennari sé vel skipulagður og nemandinn þarf að finna það. Kennarinn þarf 

að huga vel að atriðum eins og hvar nemandinn á að sitja, hvar bækurnar 

hans eru geymdar og hvar þau gögn sem hann þarfnast hverju sinni eru. 

Hann þarf að velta fyrir sér hvað nemandinn ræður við að gera mikið í einu, 

hversu lengi á hann að vera með verkefnin og hvenær á að vænta þess að 

hann skili verkefnum af sér. Þetta getur verið gott fyrir alla nemendur innan 

hópsins. Í lok dags væri hægt að tala við nemandann og fara yfir hvað gekk 

vel og hvað mætti gera betur. Þetta getur hjálpað nemendum með ADHD 

mikið (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001). Uppröðun í skólastofunni getur skipt 

miklu máli fyrir þessa nemendur, ef kennari hugar vel að uppröðun í 

skólastofunni getur það hjálpað nemendum mikið. Kennarar ættu einnig að 

vera opnir fyrir því að breyta stofunni reglulega eftir því hvað verið er að 

gera hverju sinni. Það þarf að skoða hvar kennari á að vera hverju sinni, 

hvernig borðum er raðað og hvort nemendur eigi að vinna saman eða sem 

einstaklingar (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Í skólastofunni þarf að vera mikið 

skipulag og ákveðnar reglur þurfa að vera í gildi. Huga þarf vel að því að 

bóklegt nám fari fram í fyrstu tímum dags en svo taki við greinar sem eru 
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áhugaverðari líkt og list- og verkgreinar. Það þarf að hugsa út í það að bara 

það eitt að nemandinn sitji kyrr getur verið mjög krefjandi fyrir hann og er 

þá ekki alltaf mikil orka eftir til að einbeita sér að náminu. Það getur því 

hentað vel að kennari hafi eitthvað áhugavert í skólastofunni sem nemandi 

getur skoðað ef kennari er með sögustund eða ef nemandi þarf að róa sig 

niður af einhverjum ástæðum (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001). Nemendum 

með ADHD hentar oft vel að sitja nálægt kennara sínum, þá öðlast þeir 

meira öryggi og kennari nær betur að fylgjast með hvernig gengur hverju 

sinni. Innan kennslustofunnar getur verið gott að hafa afmarkað svæði þar 

sem nemendur geta unnið ef þeir vilja fá næði. Það er gott fyrir alla 

nemendur að vita af öruggum stað innan skólastofunnar (Embætti 

Landlæknis, 2012). 

 Allar breytingar innan skólastarfs geta verið nemendum með ADHD 

erfiðar, til dæmis ef kennari er veikur, farið er í vettvangsferðir, skólafrí er 

framundan, eða þegar komið er í skólann aftur eftir frí og margt fleira. 

Þegar unnið er með nemendur með ADHD þarf að gefa nemanda skýr og 

einföld skilaboð þar sem nemandi getur átt erfitt með að fara eftir mörgum 

fyrirmælum í einu (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001). Kennari getur skapað 

gott námsumhverfi innan skólastofunnar sem getur ýtt undir 

vitsmunaþroska nemanda og eflt sjálfsálitið og komið til móts við ólíkar 

þarfir. Það hefur reynst vel að nota sjónræn skilaboð innan skólastofunnar 

til að nemendur sjái betur fyrirmæli og geti fylgt þeim. Sjónræn skilaboð 

geta verið reglur og væntingar sem kennarinn hefur (Dornbush og Pruitt, 

2002). 

3.3 Kennsluhættir í fjölbreyttum nemendahóp 

Segja má að skólinn sé á hálfgerðum byrjunarreit hvað varðar að veita öllum 

nemendum nám við hæfi. Þegar skoðað er nám fyrir alla ætti að hafa 

kennslufræði og félagsfræði í huga (Hafdís Guðjónsdóttir, 2008). Kennarar 

þurfa sífellt að spyrja sig hvað eigi að kenna hverju sinni. Skiptir það 

nemendur máli og bætir það sem kenna á við þekkingu nemenda? Þurfa 

allir nemendur jafn mikið að kljást við hin og þessi viðfangsefni? Þetta er 

spurning sem þarf að skoða því innan bekkjardeilda eru oft fjölbreyttur 

hópur einstaklinga þar sem hver hefur sín séreinkenni. Áhugamál nemenda 

eru mismunandi og námsaðferðir einnig. Rannsóknir hafa sýnt fram á það í 

kennsluháttum að kennarar leggi mikið sömu viðfangsefnin fyrir alla 

nemendur og að kröfurnar séu svipaðar til allra. Getur þetta leitt til þess að 

sumir nemendur fái of létt viðfangsefni meðan aðrir kljást við of þung 

viðfangsefni (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Markmið í kennslu nemenda með 
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sérþarfir samkvæmt reglugerð um nemendur með sérþarfir eru þau að 

nemendur fái fjölbreytni í námi og stundi nám í námsumhverfi sem er 

hvetjandi fyrir þau og tekur mið af þeirra þörfum til náms (Reglugerð um 

nemendur með sérþarfir nr. 585/2010). 

 Nemendur með ADHD geta átt auðvelt með inntak náms en aðrir þættir 

geta truflað þá, til dæmis umhverfið. Það getur verið gott að búta 

námsefnið niður í smáar einingar svo námsefnið valdi nemendunum ekki 

kvíða, þ.e.a.s. að horfa á allt sem eftir er í bókinni. Með tímanum er svo 

hægt að lengja verkefnin, þegar nemandi er farinn að ráða betur við þau og 

gengur betur (Dornbush og Pruitt, 2002). Kennari getur notað nokkrar 

kennsluaðferðir í einni kennslustund. Fjölbreyttar kennsluaðferðir koma til 

móts við fjölbreyttan nemendahóp og það þarf að huga vel að því að nota 

fjölbreyttar leiðir því nemendur eru ólíkir og ekkert eitt sem hentar öllum 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Samkvæmt fjölgreindarkenningunni er engin 

ein leið sem hentar öllum í hópnum, aðferð sem hentar einum hóp hentar 

kannski ekki öðrum nemendahóp (Armstrong, 2001). 

3.4 Námsörðugleikar 

Námsörðugleikar eru oft taldir vera ein af fylgiröskunum ADHD og þessir 

námsörðugleikar geta bæði verið almennir og sértækir. Nokkur munur er á 

almennum og sértækum námsörðugleikum. Þeir sem hafa almenna 

námsörðugleika geta verið undir meðallagi í greind og er þetta skoðað og 

greint með greindarprófum. Þá er um að ræða einstaklinga sem af 

einhverjum ástæðum eru með þroskahömlun og geta þeir þá bæði verið á 

eftir jafnöldrum sínum í þroska og námi (Jónas G. Halldórsson, e.d). 

Nemendur sem hafa sértæka námsörðugleika eru meðalgreindir eða yfir 

meðalgreind. Námsörðugleikar þeirra tengjast oft einhverjum af 

skyldugreinunum eins og íslensku, stærðfræði eða lestri. Ástæðuna fyrir því 

að nemendur eru með sértæka námsörðugleika getur verið að finna í 

veikleikum sem byggjast á erfðafræðilegum grunni eða ef um er að ræða 

meðfætt þroskamynstur. Það er því ekki vegna skerðingar á greind, lítilli 

örvun eða kennslu sem börn eru með námsörðugleika. Ýmsir fylgikvillar 

tengjast oft sértækum námsörðugleikum, sem dæmi má nefna frávik í 

málþroska, einkenni ofvirkni og athyglisbrests og einkenni félagslegra og 

tilfinningalegra námsörðugleika. Því þarf oft að gera einstaklingsathugun 

þegar skoða á sértæka námsörðugleika (Jónas G. Halldórsson, e.d). Þess er 

getið í lögum um grunnskóla (2008) að nemendur sem glíma við sértæka 

námsörðugleika, félagslega, tilfinningalega erfiðleika, fötlun eða aðra 

heilsutengda erfiðleika eigi rétt á meiri stuðningi í námi sínu. Er það þá 
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metið eftir því hverjar sérþarfirnar eru hverju sinni (Lög um grunnskóla, 

2008). Í skóla án aðgreiningar eiga nemendur með sérþarfir, samkvæmt 

Salamanca-yfirlýsingunni, að fá þann stuðning sem þeir þurfa svo menntun 

þeirra verði sem árangursríkust (Menntamálaráðuneytið, 1995).  

Nemendur eiga rétt á því að þeim sé boðið að nota allan þann búnað 

sem skólinn hefur yfir að ráða til að hjálpa þeim að ná sem bestum árangri í 

menntun að hverju sinni (Reglugerð um nemendur með sérþarfir nr. 

585/2010). Það sem oft reynist þessum nemendum erfitt er námsárangur 

þeirra í skólastofunni, afraksturinn getur verið lítill. Námsárangur nemenda 

með ADHD er oft lakari en annarra nemenda og getur það tengst 

einkennum sem þeir hafa sem geta truflað námið og haft slæm áhrif á 

námshæfileika þeirra (Barkley, 2006). Nemendur með ADHD eiga oft erfitt 

með að vera í skólastofunni vegna þess að athyglin getur átt það til að fara á 

flakk og hvatvísin getur tekið völdin. Nemendur með ADHD hafa sínar veiku 

og sterku hliðar, hæfileika og sín áhugamál. Einkennin geta verið liður í 

þroskastigi og þarf að meta nemendur eftir aldri og þroska hverju sinni. 

Margir nemendur með athyglisbrest með ofvirkni eiga í námserfiðleikum og 

er það oft vegna einkenna röskunarinnar sem kemur í veg fyrir að þeir geti 

nýtt sér kunnáttuna. Námsörðugleikarnir stafa því ekki af vanhæfni til náms 

(Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001). 

Vegna einkenna sem ADHD hefur í för með sér geta nemendur oft átt 

erfitt með að vinna þau verkefni innan skólastofunnar sem ætlast er til af 

þeim og einnig geta þeir átt erfitt með að ljúka verkefnum á réttum tíma 

(Dornbush og Pruitt, 2002). Nemendur með ADHD hafa margir hverjir 

sértæka námsörðugleika sem geta gert þeim erfitt fyrir í skólastofunni og 

skólastarfinu (Félags- og tryggingaráðuneytið, 2008). Umsjónarkennari 

getur því leitað ráða hjá sérkennara um hvernig koma megi til móts við 

nemandann og fengið aðstoð við að finna leiðir sem hæfa námshæfni hans 

og sértækum námsörðugleikum (Dornbush og Pruitt, 2002).  

Gert er ráð fyrir því að nemendur með ADHD þurfi meiri aðstoð í skóla 

vegna einkenna ofvirkni og einbeitingarerfiðleika. Samkvæmt Embætti 

Landlæknis þá sýna rannsóknir að fjórðungur barna með þessa röskun glímir 

við sértæka námsörðugleika sem þarf að koma til móts við með sérkennslu 

(Embætti Landlæknis, 2012).  

3.5 Samantekt 

Í þessum kafla var kynnt hvað athyglisbrestur með ofvirkni er (ADHD) sem 

og nokkur einkenni sem börn geta haft sem greind hafa verið með þessa 

röskun. Þegar um taugaþroskafrávik er að ræða geta fylgt frávik í þroska 
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einstaklinga og á það við um ADHD. Hegðun getur einnig aukið á vanda 

þeirra sem hafa þessa röskun og er þá talað um fylgiraskanir sem geta birst í 

námsörðugleikum, veikleika varðandi skynúrvinnslu og málnotkun. 

Stundum þarf að fá manneskju inn í bekk til að sinna þessum einstaklingum 

og hjálpa þeim með verkefni. Oft þurfa börn með ADHD einstaklingsmiðaða 

námsáætlun og það þarf oft að búta námsefnið niður í smærri einingar til að 

hjálpa þeim. Mikilvægt er að kennarar og annað starfsfólk sem vinnur með 

börnum þekki birtingarmyndir og einkenni ADHD svo það geti komið sem 

best til móts við þarfir þessa nemenda. Með því að hafa fjölbreytni í huga 

þegar ólíkum nemendum er kennt þá er hægt að vinna vel með fjölbreytta 

nemendahópa. 
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4 Niðurstöður rannsókna 

Rýnt var í nokkrar rannsóknir sem tengjast nemendum með sérþarfir og 

hvernig þeim farnast innan skólakerfisins. Þessar rannsóknir snerta 

viðfangsefni ritgerðarinnar því rannsakendur skoðuðu fólk með sérþarfir 

innan grunnskólanna. Þetta eru nýlegar rannsóknir unnar af Aldísi Ebbu 

Eðvarsdóttur, Kristínu Lillendahl og Sigrúnu Þórisdóttur. Einnig var tekin til 

athugunar erlend rannsókn frá Texas þar sem rannsakað var hvaða 

þekkingu kennarar hafa á ADHD. Einnig var skoðuð íslensk rannsókn á 

þekkingu kennara á ADHD eftir Jónínu Sæmundsdóttur. 

4.1  Rannsókn: Talað við mæður fjögurra drengja með ADHD 

Hér er um að ræða niðurstöður rannsóknar sem Aldís Ebba Eðvarsdóttir 

framkvæmdi árið 2011. Hún ræddi við mæður fjögurra drengja með 

greininguna ADHD en rannsóknin ber titilinn ,,Reynsla mæðra fjögurra 

drengja með ADHD af upphafi grunnskólagöngu þeirra og samstarfi við 

skóla.“ Hennar niðurstöður benda til þess að það sé þörf á að taka betur en 

nú er gert á móti börnum með sérþarfir þegar þau hefja skólagöngu sína. 

Hlúa þurfi vel að þessum nemendum og einnig að fylgja þeim vel eftir þegar 

skólastarf er komið í fastar skorður. Skólar eiga að hafa 

bakgrunnsupplýsingar um nemendur og vinna eftir þeim þegar nemendur 

byrja í skólanum. Það þarf að athuga námsefni nemendanna og hjálpa þeim 

að efla félagsfærni sína og sjálfsmynd. Ekki skal endilega leggja áherslu á að 

læra að skrifa, reikna og lesa eins og allir aðrir bekkjarfélagar heldur skoða 

heildina eins og áður sagði, efla félagslega þáttinn og gæta þess að 

börnunum líði vel í skólanum. Foreldrar þessara barna þurfa líka að fá 

stuðning frá skólunum svo samstarf heimilis og skóla verði farsælt. 

Niðurstöður benda einnig til þess að starfsfólk skólanna hafi þörf fyrir að fá 

aukna fræðslu um þær sérþarfir sem geta birst innan skólanna til að geta 

unnið betur með þessa nemendur. Kennarar þurfa að fá aukinn stuðning inn 

í kennslustofuna ef þess er talin þörf á og ef þeir eiga að geta sinnt 

fjölbreyttum nemendahópum. Kemur einnig fram að það sé mikið álag á 

kennurum og að þá vanti ef til vill ráð eða hugmyndir varðandi kennslu fyrir 

svo fjölbreytta nemendahópa eins og nú eru gjarnan í skólum (Aldís Ebba 

Eðvarsdóttir, 2011). 
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4.2 Rannsókn á fjórum stúlkum með athyglisbrest án ofvirkni 

Rannsókn Kristínar Lilliendahl byggir á svipuðum atriðum og hér að ofan þar 

sem hún kannar reynslu fjögurra stúlkna með athyglisbrest án ofvirkni 

(ADD) í skóla. Nemendur með ADD geta verið nemendur sem leggja sig 

mikið fram við nám sitt en árangurinn er ekki í samræmi við það sem þeir 

leggja á sig (Kristín Lillendahl, 2008). 

Samkvæmt niðurstöðum Kristínar höfðu stúlkurnar ekki orðið varar við 

það að kennarinn hafi trú á getu þeirra til náms. Þeim fannst kennarinn ekki 

veita sér mikla athygli nema hvað varðaði sérþarfir þeirra. Þær nutu 

aðstoðar stuðningsfulltrúa sem miðaði að því að fækka námsgreinum hjá 

þeim til að hjálpa þeim. Þær fengu kennslu í námsveri, voru settar í minni 

hópa sem voru getuskiptir. Þær fengu í raun ekki aðstoð í samræmi við 

greiningar sínar og þá þjónustu sem þær hefðu átt að fá. Þær fengu ekki 

mikinn stuðning fyrstu árin í grunnskóla og fóru áhyggjur stúlknanna að 

aukast þegar þær komu á miðstig í skólunum. Þau stuðningsúrræði sem 

notuð voru gerðu það að verkum að stúlkurnar höfðu lélega sjálfsmynd og 

einnig jók það á félagslega einangrun þeirra. Stúlkurnar voru þeirrar 

skoðunar að þær hefðu ekki verið metnar að verðleikum innan skóla sinna 

(Kristín Lilliendahl, 2008).  

4.3 Hvernig telja kennarar að skólinn mæti nemendum með 
ADHD? 

Rannsókn Sigrúnar Þórisdóttur varðandi það hvernig kennarar töldu að 

skólinn mætti þörfum nemenda með ADHD var tekin til athugunar. 

Rannsóknin fór fram í þremur skólum í Reykjavík sem valdir voru af 

handahófi. Kennarar sem tóku þátt kenndu á öllum stigum grunnskólans. 

Spurningalisti var lagður fyrir og svöruðu 77 af þeim 97 sem beðnir voru um 

að taka þátt (Sigrún Þórisdóttir, 2006). Niðurstöður rannsóknarinnar sýna 

að kennurum finnst upplýsingaflæði í skólunum almennt vera gott. Hins 

vegar finnst þeim þurfi að bæta námsaðstæður nemenda með ADHD. Hvað 

varðar spurningar um nám, kennslugögn og öryggi sögðu kennarar að þeim 

fyndist ýmislegt þurfa að bæta hvað þetta varðar. Þeim fannst einnig að 

vinna þyrfti betur að þáttum sem snúa að ráðgjöf og samvinnu í skólunum. 

Þeir telja að auka þurfi sérkennslu og stuðning við nemendur. Voru 

kennarar því sammála að það þurfi meiri menntun um þessi málefni í 

grunnnámi kennaramenntunar. Með símenntun væri hægt að efla kennara 

hvað þessi mál varðar (Sigrún Þórisdóttir, 2006). 
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4.4 Rannsókn á þekkingu kennara á ADHD 

Þá var til athugunar rannsókn Jónínu Sæmundsdóttur frá árinu 2009 en hún 

lagði spurningakönnun fyrir hóp grunnskólakennara. Í rannsókninni leitaði 

hún svara við því hversu góða þekkingu kennarar hefðu á ADHD, hvernig 

stuðning kennarar fengju við kennslu barna með ADHD og hvaða þætti 

kennarar teldu hindra sig í að sinna þessum nemendum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar eru þær að 92% kennara töldu mikilvægt að búa yfir 

þekkingu á ADHD og þeim aðferðum sem beitt er við kennslu nemenda með 

ADHD. Um 75% töldu sig hafa góða þekkingu á því hvað ADHD er en 7% 

sögðust mjög góða þekkingu á því. 66% svaranda töldu þekkingu sína vera 

frekar góða. Mikill meirihluti eða um 68% taldi sig hafa góða þekkingu á 

kennsluaðferðum og 8% sögðust hafa mjög góða þekkingu á þeim. Þegar 

spurt var að því hvar kennarar hefðu fengið sína fræðslu um ADHD sögðu 

85% að þeir hafi öðlast hana með því að kenna nemendum með ADHD. 76% 

sögðust hafa fengið fræðslu úr bókum og 67% af fyrirlestrum. Kennarar 

voru einnig spurðir út í það hvaða aðgengi þeir hefðu að upplýsingum og 

aðferðum í kennslu barna með ADHD og töldu flestir aðganginn vera góðan. 

Það kom á óvart að aðspurðir um þekkingu sem þeir öðluðust í 

kennaranámi sínu varðandi kennslu barna með ADHD svöruðu aðeins 6% 

játandi að þeir hefðu fengið nægilega fræðslu á ADHD í námi sínu og 

viðbrögðum á börnum með ADHD sem er mjög lítið miðað við fjöldann sem 

tók þátt (Jónína Sæmundsdóttir, 2009). 

4.5 Rannsókn á þekkingu kennara á ADHD 

Á árunum 2008–2009 í Suður-Texas í Bandaríkjunum var gerð megindleg 

rannsókn á þekkingu gagnfræðiskólakennara á ADHD. Rannsökuð var a) 

almenn þekking á ADHD, b) þekking á greiningu ADHD og c) þekking á 

meðferðum fyrir einstaklinga með ADHD. Alls svöruðu 107 kennarar frá 

fimm skólum í Suður-Texas spurningalistanum. Kennarar skoruðu hæst í því 

að geta greint einkenni ADHD en þeir skoruðu lægra þegar kom að almennri 

þekkingu á ADHD og meðferðum fyrir nemendur með ADHD.  

Kennarar þurfa að vera færir um að kenna öllum nemendum innan sinna 

bekkja en það getur verið erfiðara að kenna nemendum með ADHD vegna 

truflunar, einbeitingarskorts nemendanna og fleiri einkenna. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar leiddu í ljós að kennarar höfðu ekki fengið mikla 

kennslu um ADHD röskunina. Kennarar svöruðu spurninga könnun sem 

sýndi að 66% þeirra sem tóku þátt höfðu ekki sótt nein námskeið um ADHD. 

18% kennara höfðu tekið eitt námskeið, 4,7% höfðu tekið tvö námskeið og 

10% höfðu tekið fleiri. Þessi könnun leiddi því í ljós að kennarar sem tóku 
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þátt hafa ekki fengið mikla fræðslu um hvernig mæta eigi þessum 

nemendum í skólastofunni. Kennarar telja sig ekki vinna öðruvísi með 

nemendur með ADHD en aðra nemendur í kennslustofunni. Sá sem 

framkvæmdi þessa rannsókn telur þörf á meiri fræðslu til að koma til móts 

við nemendur með ADHD því það hefur verið einblínt á að að taka á 

hegðunarvanda þessara nemenda innan skólanna en ekki félagslegum 

vanda. Rannsakandi telur einnig að það þurfi að koma betur til móts við 

þessa nemendur í skólastofunni og að kennarar verði að læra meira um 

þessa nemendur til að geta unnið betur með þeim. Telur hún að ef unnið 

væri betur með þetta myndi vera hægt að hjálpa kennurum að skilja betur 

nemendur með ADHD og aðra námsörðugleika. Talið er að 8,7% barna á 

aldrinum 8–15 ára í Bandaríkjunum séu með ADHD og er það frekar hátt 

hlutfall og vert að koma til móts við þessa nemendur með aukinni fræðslu 

(Guerra, og Brown, M., 2012). 

4.6 Samantekt 

Rannsóknirnar sem fjallað er um hér að ofan eiga það sameiginlegt að til 

rannsóknar eru nemendur með ADHD og rannsakað er hvernig einkenni 

geta birst og þjónustan er við þennan hóp barna. Þátttakendum í 

rannsóknunum telja að auka þurfi fræðslu til starfsfólks til að hægt sé að 

mæta þessum nemendahóp betur í skólastarfi. Einnig sé þörf á því að efla 

stuðning til foreldra og veita þeim stuðning til að samstarfið milli heimilis og 

skóla verði farsælt. Starfsfólk ætti að taka betur á móti nemendum með 

sérþarfir í upphafi skólagöngu og skoða vel bakgrunnsupplýsingar sem liggja 

fyrir og vinna eftir þeim. Það væri gott að huga að því að námsefnið sé 

miðað að einstaklingnum til að mæta nemandanum í námi. Huga þarf að því 

að efla félagsfærni og sjálfsmynd þessara barna í skólanum. Gott gæti verið 

að bæta ráðgjöf til starfsfólks innan skólanna til þess að koma til móts við 

ólíka nemendahópa. Niðurstöður benda einnig til að skortur sé á kennslu 

um sérþarfir ADHD í grunnnámi í kennaramenntun sem og að auka ætti 

stuðning við þennan hóp innan skólanna.  

Niðurstöður rannsóknanna benda til að skoða ætti betur þá þjónustu 

sem nemendur með ADHD eru að fá innan skólanna. Með auknum 

rannsóknum er hægt að sjá hvort kennarar ættu að fá aukna fræðslu í 

þessum málefnum þannig að betur væri hægt að koma til móts við þarfir 

ólíkra nemenda. Kennarar þyrftu að vita hvað taugaröskunin ADHD er og 

hvernig hægt er hjálpa þeim sem glíma við hana í sínu daglega lífi og námi. 

Kennari þarf að þekkja einkennin og vita hvernig hægt er að taka á 

vandamálum þessara einstaklinga. Rannsókn mín felst í því að skoða hvaða 
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þjónustu nemendur með ADHD fá í grunnskólanum og hvaða þekkingu 

kennarar hafa á þessari röskun.  
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5 Rannsóknin 

Ákveðið var að beita eigindlegri nálgun í þessu rannsóknarverkefni og var 

markmiðið að svara rannsóknarspurningunni: Hvernig er komið til móts við 

nemendur með sérþarfir (ADHD) í grunnskólanum? Undirspurning var: 

Hvaða þekkingu hafa kennarar á ADHD? 

Tilgangurinn með rannsókninni var að safna upplýsingum frá starfsfólki um 

það hvernig það vinnur með nemendur með sérþarfir svo ég gæti öðlast 

meiri þekkingu og skilning sem getur nýst mér í starfi. Einnig er von mín að 

hægt verði að koma niðurstöðum á framfæri og skapa umræðu um þessi 

málefni. 

Við gagnaöflun voru tekin viðtöl við sex þátttakendur innan þriggja 

grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. Einnig var lagður fyrir spurningalisti sem 

aðrir starfsmenn skólanna tóku þátt í að svara og svöruðu 89 manns 

honum. Fyrirbærafræði var notuð til að reyna að skilja og lýsa því sem 

einstaklingurinn hafði frá að segja, hvort sem það voru atburðir eða reynsla. 

Með því að beita fyrirbærafræðilegri nálgun var hægt að fá mikilvægar 

upplýsingar sem ekki hefði verið möguleiki að ná fram með öðrum hætti 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Með eigindlegri nálgun gafst tækifæri á því 

að skoða betur það sem verið var að rannsaka og með meiri dýpt, þannig 

náðist það markmið að öðlast betri skilning á því sem verið var að skoða 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Þegar eigindleg aðferð er notuð er leitast eftir 

því að fá svör við spurningum sem lagt er upp með í upphafi. Reynt er að 

finna svör við spurningum um reynslu fólks eða viðhorf til tiltekins málefnis 

(Lichtman, 2013). Hafa þurfti í huga að markmið rannsóknarinnar var ekki 

að alhæfa um niðurstöður heldur reyna að skilja betur það sem verið var að 

rannsaka. Með þessu rannsóknarformi er hægt að afla dýrmætra upplýsinga 

sem gæti verið erfitt að ná fram með öðrum hætti (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). 

Í ljósi þess sem dregið hefur verið fram hér að ofan er hægt að halda 

fram að með því að nota eigindlega aðferð við framkvæmd þessarar 

rannsóknar sé hægt að afla upplýsinga til að skoða það sem lagt var upp 

með í byrjun. Hér að neðan er gerð grein fyrir því hvernig unnið var að 

rannsókninni og niðurstöðum hennar. 
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5.1 Undirbúningur og framkvæmd rannsóknar 

Rannsóknarvinna hófst í október 2013 þegar Hafdís Guðjónsdóttir var 

fengin til að vera leiðbeinandi þessa verkefnis. Lögð var fyrir hana hugmynd 

að rannsóknarefninu og í samráði við hana var svo hafist handa við að 

undirbúa rannsóknaráætlun. Rannsóknaráætlun var unnin í október og 

nóvember. Henni var skilað inn til leiðbeinanda snemma í desember 2013. 

Rannsóknaráætlunin var í framhaldi af því samþykkt í janúar 2014. Þá var 

byrjað að vinna rannsóknina og afla leyfa hjá skólunum til að fá að leggja 

verkefnið fyrir innan þeirra. 

5.2 Aðgengi að þátttakendum 

Haft var samband við skólastjóra nokkurra skóla í gegnum tölvupóst. Leitast 

var eftir því að fá til samstarfs hefðbundinn grunnskóla, teymiskennsluskóla 

og einkarekinn grunnskóla. Svo fór að skoðaðir voru einn hefðbundinn 

grunnskóli þar sem fram fer bekkjarkennsla, teymiskennsluskóli þar sem 

unnið er á opnum svæðum og tveir eða fleiri kennarar vinna saman með 

árgang eða aldursblandaðan hóp og loks einkarekinn grunnskóli. Erfiðlega 

gekk að fá leyfi til að leggja rannsóknina fyrir í teymiskennsluskólum og 

hefðbundnum grunnskólum. Sendur var tölvupóstur til 15 skólastjórnenda, 

hringt var í tvo og ef rannsakandi fékk svör við bréfum og símhringingum 

sínum voru svör skólastjórnenda á þá leið að mikið væri að gera hjá 

kennurunum og þeir gætu varla tekið þátt í rannsókninni vegna anna. Að 

lokum samþykktu skólastjórnendur hefðbundins grunnskóla og 

teymiskennsluskóla að taka þátt. Þátttakendur voru valdir eftir 

hentugleikaúrtaki en þannig var auðveldara að ná til þeirra (Þórólfur 

Þórlindarsson og Þorlákur Karlsson, 2013). Þess var gætt að kennarar ynnu 

allir á sama aldursstigi. Gæta þurfti vel að rétti þeirra sem tóku þátt, öryggi 

og trúnaði því sýna þarf einstaklingum virðingu sem taka þátt í rannsókninni 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Óskað var eftir því að fá að taka viðtöl við 

kennara sem kenna á miðstigi og sérkennara sem einnig vinna á miðstigi. 

Kennarar sem vildu taka þátt voru beðnir um að hafa samband við mig með 

tölvupósti svo við gætum mælt okkur mót. Vel gekk að fá aðgang að 

kennurum og sérkennurum sem vildu taka þátt í öllum skólunum fyrir utan 

einn skóla en þar var tekið viðtal við þroskaþjálfa í stað sérkennara. 

5.3 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru þrír umsjónarkennarar, tveir 

sérkennarar og einn þroskaþjálfi. Ákveðið var að ræða við þessa 

einstaklinga því þeir vinna hvað mest með nemendum með sérþarfir ADHD 
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innan skólanna. Valið var að taka viðtöl við þátttakendur á miðstigi því þar 

hafa nemendur öðlast nokkra reynslu af því að vera í skóla samhliða því að 

vera með ADHD. Þátttakendur vinna allir á sama stigi í grunnskólanum og 

var það valið af rannsakanda til þess að þátttakendur kenndu allir sama 

aldursstigi. Notað var hentugleikaúrtak til að velja þátttakendur þar sem 

auðveldara gat verið að ná til þeirra (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur 

Karlsson, 2013). Þátttakendur í viðtölunum voru fimm konur fyrir utan að 

einn karlmaður tók þátt.Þátttakendur voru á aldrinum 27 ára til 63 ára og 

hafa mismikla reynslu í kennslu, allt frá einu ári upp í 40 ár. Spurningalistar 

voru lagðir fyrir alla kennara skólanna og tóku flestir þeirra þátt í henni eða 

allt 89 kennarar. Þátttakendum í viðtölum voru gefin gervinöfn til að gæta 

trúnaðar auk þess sem kyni eins þátttakenda var breytt, þ.e. úr karli í konu, 

svo ekki væri hægt að rekja svörun í rannsókninni. Þátttakendur eru því 

nefndir: Hulda, Ásta, Erla, Sonja, Lísa og Bára. Skólunum eru gefin númerin 

1. 2. og 3. svo ekki megi rekja þá á nokkurn hátt í rannsókninni. 

5.4 Gagnaöflun 

Rannsakandi forprófaði bæði spurningalista og viðtalsramma á kennurum 

sem hann þekkti en það var gert til að kanna hvernig gengi að nota þá lista 

sem hann hafði útbúið. Við gagnaöflun í rannsókn þessari voru notuð 

hálfopin viðtöl eða samræður. Viðtöl eru því mikilvæg gagnasöfnun og voru 

þau notuð í þetta verkefni (Helga Jónsdóttir, 2003). Stuðst var við 

spurningaramma en þó var ekki alltaf farið eftir sömu röð spurninga 

(Lichtman, 2013). Rannsakandi spurði því hálfopinna spurninga og leyfði 

viðmælendum að tjá sig um efnið eins og þeir vildu. Spurningarrammann 

sem stuðst var við í viðtölunum má sjá í viðauka A. Með því að nota 

eigindlega aðferð í þetta verkefni var reynt að fá dýpt um viðfangsefnið og 

skoða það frá ólíkum sjónarhornum. Gagna var einnig aflað með 

spurningalistum sem lagðir voru fyrir aðra starfsmenn skólanna til þess að 

hægt væri að ná fram viðhorfum fleiri þátttakenda varðandi það hvernig 

unnið væri að þessum málum í skólunum sem tóku þátt. Spurningalistana 

má sjá í viðauka B. Viðtölin gáfu rannsakanda meiri dýpt á efnið sem skoðað 

var en spurningalistarnir gáfu meiri breidd þar sem fleiri einstaklingar tóku 

þátt. Viðtölin voru tekin á tímabilinu 28. febrúar til 25. mars 2014. Voru þau 

öll afrituð sama dag og þau voru tekin. Viðtölin fóru öll fram fyrripart dags 

dagana 28. febrúar, 20. mars, 21. mars og 25. mars. 28. febrúar og 21. mars 

voru tvö viðtöl tekin á sama degi. Öll viðtölin fóru fram á vinnustöðum 

kennara að þeirra ósk. Rætt var við hvern kennara fyrir sig og tóku viðtölin 

frá 20 mínútum upp í 29 mínútur. Markmiðið með viðtalsrammanum sem 

notaður var, var að varpa ljósi á rannsóknarspurninguna. Fyrst voru 
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þátttakendur spurðir um bakgrunnsupplýsingar, svo sem aldur, 

starfsreynslu og starfsaldur. Því næst var skoðað hvaða reynslu kennarar 

teldu sig hafa af því að vinna með nemendur með ADHD. Spurt var hvað, að 

þeirra mati, teldist til sérþarfa innan skólans og hvaða sérþarfir þeir hefðu 

unnið með í sínu starfi. Einnig voru þeir spurðir að því hvernig þeir teldu 

skóla sinn koma til móts við þennan nemendahóp og hvort það væru 

einhverjar sérstakar leiðir innan skólans til að koma til móts við þessa 

nemendur. Kennarar voru spurðir hvort þeir teldu marga nemendur skólans 

hafa ADHD og hvort kynnt hafi verið fyrir starfsfólki innan skólans hvernig 

koma eigi til móts við þennan hóp nemenda. Einnig var spurt út í þá fræðslu 

sem kennarar og foreldrar fá og hvort þeir fengju aukna fræðslu innan 

skólans. Þá var leitað svara við því hvernig skólinn tekur á móti nemendum 

við upphaf skólagöngu og hvort kennarar gerðu eitthvað sérstakt til að 

aðstoða þessa nemendur sérstaklega í námi sínu. Einnig var spurt hvaða 

nemendur með sérþarfir fengju frekari stuðning í námi, hvort kennarar ættu 

rétt á auknum stuðning innan skólastofunnar. Grennslast var fyrir um hvort 

kennarar breyttu kennsluaðferðum sínum eða uppröðun í kennslurýminu til 

að mæta þörfum nemenda með ADHD á einhvern hátt. Að lokum var spurt 

hvort kennarar teldu að hægt væri að bæta þjónustuna við þennan 

nemendahóp innan skólans. Í lok viðtalanna var viðmælendum gefinn 

kostur á því að bæta einhverju við, hefðu þeir áhuga á því. 

Spurningalistarnir voru lagðir fyrir innan skólans við aðstæður sem hentuðu 

hverju sinni. Kennarar voru spurðir út í reynslu sína af kennslu með þessum 

nemendum, starfsaldur og þekkingu á röskuninni. Kennarar voru spurðir 

hvernig þeir teldu fræðslu um sérþarfir innan skólanna vera og hvort bæta 

mætti stuðning við nemendur með ADHD. Einnig var spurt hvort kennarar 

teldu skólann koma til móts við nemendur með þessa röskun. Svör 

kennaranna voru skoðuð til hliðsjónar af viðtölunum sem tekin voru við 

umsjónarkennara. Öll svörin voru svo borin saman við skólanámskrár 

skólanna þriggja. Niðurstöður rannsóknarinnar byggja á þeim 

rannsóknargögnum sem aflað var. Viðtöl við umsjónarkennara og svör 

kennara við spurningalistunum voru borin saman til að komast að því 

hvernig starfsfólk skólanna telur þjónustu við nemendur með ADHD vera 

háttað. 

5.5 Skráning og úrvinnsla gagna 

Alls voru teknar upp 115 mínútur af viðtölum sem urðu 31 blaðsíða þegar 

búið var að afrita þau. Viðtölin voru tekin upp á Iphone-síma með 

upptökuforriti. Þegar afritun lauk var upptökum eytt og gögnum var eytt 

þegar verkefninu var lokið. Alls svöruðu 89 einstaklingar spurningalistanum. 
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Úrvinnsla hófst þegar gagnaöflun var lokið sem og skráningu þeirra. Þegar 

gögnin voru greind var farið eftir fyrirbærafræðilegri nálgun sem felur í sér 

að öll hugsun hafi ákveðið innihald og rannsóknin snerist því um að 

rannsaka betur hvernig fólk hugsar um eitthvað og hvaða hugmyndir fólk 

hefur um ákveðin málefni barna með ADHD. Með fyrirbærafræðilegri 

nálgun var rýnt í þekkingu og vinnubrögð fólks sem vinnur innan skólanna 

og reynt að koma auga á ákveðin mynstur (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Viðtölin voru öll prentuð út og lituð með mismunandi litum til að flokka 

viðtölin og afmarka þau betur. Þau voru svo lesin margoft yfir í leit að 

þemum og svo að rannsakandi myndi öðlast dýpri skilning á svörun 

þátttakenda. Komið var auga á ákveðin líkindi í svörum þátttakenda við 

ákveðnum spurningum og þannig voru fundin þemu. Voru spurningalistar 

sem kennarar svöruðu borin saman við svör þátttakenda í viðtölum til að 

skoða hvað væri líkt og hvað væri ólíkt. 

5.6 Siðfræðileg málefni 

Rannsóknin var í upphafi tilkynnt til Persónuverndar og síðan var haft 

samband við skólastjóra hvers skóla fyrir sig með tölvupósti þar sem útskýrt 

var hvaða tilgangi rannsóknin þjónaði sjá viðauka C. Einnig var útbúið 

skriflegt þátttökubréf sem lagt var fyrir þátttakendur og þeim leyft að skoða 

áður en viðtölin hófust. Í þátttökubréfunum kemur fram um hvað 

rannsóknin snýst og hvaða tilgangi hún þjónar. Þátttakendur staðfestu 

þátttöku sína með undirskrift sinni sjá viðauka D.  

Þeim var gerð grein fyrir því að viðtalið væri trúnaðarmál og að nöfn þeirra 

yrðu ekki gefin upp á nokkurn hátt. Þátttakendur samþykktu allir að viðtölin 

yrðu tekin upp og þeim var sagt að gögnunum yrði eytt eftir afritun svo að 

ekki væri yrði að rekja þau til viðmælenda.  

5.7 Áreiðanleiki 

Ákveðinn viðtalsrammi var notaður í viðtölunum þótt spurningarnar væru 

ekki alltaf í sömu röð. Bæði viðtalsramminn og spurningalistinn sem lagður 

var fyrir aðra starfsmenn höfðu verið forprófaðir áður en þeir voru lagðir 

fyrir. Spurningarnar í viðtalsrammanum voru hálfopnar til að gefa 

viðmælendum tækifæri á að tjá sig meira um viðfangsefnið. Rannsakandi 

gætti þess vel að dæma engin svör sem komu fram og hlusta vel til að fá 

sem einlægust svör frá þátttakendum. Málefnið er rannsakanda hugleikið 

og persónulegt og því nauðsynlegt að vera á varðbergi við svörun 

þátttakenda. Spurt var spurninga án þess að hafa leiðandi áhrif á 

þátttakendur. Í rannsókninni var einnig stuðst við spurningalista sem aðrir 
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starfsmenn skólanna svöruðu. Eftir að öll viðtöl voru búin og þátttakendur 

höfðu lokið við að svara spurningalistum hófst úrvinnsla á gögnunum. Þá 

voru viðtöl afrituð orðrétt, marglesin og kóðuð. Við úrvinnslu mynduðust 

ákveðin þemu bæði úr viðtölum og spurningarlistum sem unnið var með til 

að skoða betur í niðurstöðum. Notaðar voru tvær aðferðir við gagnaöflun 

sem gáfu rannsakanda svipaðar niðurstöður en með því að nota þessar tvær 

aðferðir var hægt að fá fleiri þátttakendur í verkefnið. Notuð var 

fyrirbærafræði til að koma auga á þau þemu sem mynduðust til að lýsa 

þeirri reynslu sem þátttakendur höfðu á viðfangsefninu. Með því var skoðuð 

reynsla sem fólkið hafði og lagt var fyrirframgerðar hugmyndir til hliðar og 

reynsla kennaranna skoðuð með opnum huga (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). Þegar notuð er eigindleg nálgun er rannsakandinn í raun mælitækið. 

Hæfni hans til að vinna rannsóknina getur skipt miklu máli fyrir gæði 

rannsóknarinnar. Réttmæti og áreiðanleiki eru undir honum komin, hans 

þekking og færni á málefninu til að vinna með gögnin sem hann fær við 

öflun gagnanna (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Niðurstöðurnar byggja því aðallega á því hvernig rannsakandi túlkaði þau 

gögn sem hann aflaði og vann með. 

5.8 Kostir og gallar þessarar rannsóknar 

Helstu kostir þess að nota eigindlega aðferðarfræði í þessari rannsókn eru 

þeir að rannsakanda gafst færi á að hitta viðmælendur og tala við þá 

persónulega. Þetta málefni getur verið viðkvæmt og nauðsynlegt er að hafa 

viðmælendur fyrir framan sig þegar spurt er út í þessi viðfangsefni. Ókostir 

þessarar aðferðafræði gætu verið að ekki var hægt að gera eins stóra 

rannsókn og mögulegt hefði verið að gera hefði megindlegri aðferðafræði 

verið beitt. Hins vegar voru einnig notaðir spurningalistar í þessari rannsókn 

til að fá svör frá fleiri þátttakendum og til að fá meiri breidd í rannsóknina. 

Ýmis þemu komu fram og verða þau kynnt í niðurstöðum en þemun eru: 

skólanámskrá, sérþarfir, reynsla kennara af ADHD, þekking og fræðsla 

kennara, foreldrafræðsla, komið til móts við ADHD nemendur, stuðningur 

og leiðir. 
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6 Niðurstöður rannsóknar 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Gögnunum var skipt í meginþemu: skólanámskrá, sérþarfir, reynsla kennara 

af ADHD, þekking og fræðsla kennara, foreldrafræðsla, komið til móts við 

ADHD nemendur, stuðningur og leiðir. 

Viðtöl voru tekin við 6 þátttakendur og voru þeim gefin dulnefni til þess 

að gæta trúnaðar og svo ekki væri hægt að rekja svörin til þeirra á nokkurn 

hátt. Nöfnin sem notuð eru hér á eftir eru Hulda, Ásta, Erla, Sonja, Lísa og 

Bára. Skólunum er einnig gefin töluheitin 1, 2 og 3 til að greina þá í sundur 

en koma engu að síður í veg fyrir að upp komist hvaða skólar þetta eru. 

Einnig voru skoðaðir spurningalistar sem lagðir voru fyrir aðra starfsmenn 

innan skólanna til að bera saman við svörin frá þátttakendum. 

6.1 Skólanámskrá 

 

Í skólanámskrám þessara þriggja skóla sem tóku þátt í verkefninu voru 

kaflar um málefni nemenda með sérþarfir og fram kom að í öllum 

skólanámskránum eru jafnframt kaflar sem fjalla um það hvernig styðja 

skuli við þennan nemendahóp í skólanum. Í skóla 1 eru um 550 nemendur í 

1.–10. bekk. Unnið er eftir ,,Positive Behavior Support,, sem á rætur að 

rekja til Oregon USA, og kallað er SMT hér á landi. SMT er notað sem 

verkfæri til að styrkja jákvæða hegðun hjá nemendum. Einkunnarorð 

skólans eru „samvinna, ábyrgð og tillitssemi“. Samkvæmt skólanámskrá er 

unnið með sérþarfir eftir 17. grein grunnskólalaga og því sem þar segir um 

nemendur með sérþarfir. Skólinn sér um framkvæmd kennslunnar og taka 

stjórnendur skólans ákvörðun um það hvernig best sé að taka á málum 

hverju sinni. Skólinn reynir að koma til móts við alla nemendur skólans á 

sem bestan hátt en ef sérþarfir nemenda eru miklar og úrræði skólans duga 

ekki þá er boðið upp á úrræði hjá sérdeildum innan bæjarfélagsins. Þetta er 

metið í hverju tilviki fyrir sig. 

Í skóla 2 eru um 150 nemendur í 1.–10. bekk. Viðmið skólans eru að 

nemendur öðlist leikni og færni í daglegu lífi. Í skólanámskrá kemur fram að 

sérkennslu er stýrt af umsjónarmanni námsvers ásamt skólastjóra, 
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umsjónarkennara og sálfræðingi skólans. Unnið er með öllum börnum og 

gengið út frá niðurstöðum skimana og prófa. Haft er að leiðarljósi að 

nemendur eru ólíkir og hugað að áhugasviði nemandans hverju sinni. Ef 

vandi kemur upp hjá nemenda er hann metinn og úrræði valin eftir því sem 

við á. Umsjónarkennarar og foreldrar geta einnig beðið um meiri stuðning 

fyrir barn ef þeir telja þörf á því. Börn sem þurfa frekari aðstoð fara í 

námsver sem býður einstaklingum eða smærri hópum þjónustu við hæfi. 

Einnig stendur til boða að fá stuðning fyrir nemendur inn í bekkinn.  

Í skóla 3 eru um það bil 300 nemendur í 1.–10. bekk. Skólinn starfar eftir 

einkunnarorðunum „að vilja og virða“ sem vísa til þess að nemendur geri 

sitt besta og sýni frumkvæði og áhuga í námi. Samkvæmt skólanámskrá er 

sérkennsla eitt af námstilboðum skólans og felur hún í sér breytingu á 

námsaðstæðum. Hún er skipulögð til skemmri eða lengri tíma í senn og fer 

það eftir þörfum nemandans. Hún getur farið fram innan bekkjar sem og 

utan hans. Skólinn vinnur eftir Reglugerð nemenda með sérþarfir nr. 

585/2010 en þar kemur fram að sérstakur stuðningur getur falið í sér að 

sérkennslan innan skólans sé þannig að nemendur fái annað hvort stuðning 

eða unnið sé eftir einstaklingsnámskrá. Einstaklingsnámskrá er áætlun sem 

unnið er eftir með nemendur sem víkja á einn eða annan hátt frá 

aðalnámskrá. Hún er endurskoðuð reglulega með nemandanum. Tímum til 

sérkennslu er skipt eftir þörfum einstaklinganna hverju sinni og eru þeir 

endurskoðaðir reglulega yfir skólaárið. Staða nemenda er metin reglulega 

og er unnið í samræmi við niðurstöður þess mats. Innan skólans vinnur 

sérstök nefnd sem skipuleggur og skoðar ýmsa þjónustu við nemendur.  

Samkvæmt þessu hafa allir skólarnir ákveðið skipulag á því hvernig eigi 

að mæta nemendum með sérþarfir. Þeir leggja allir áherslu á að nemendur 

fylgi sem mest bekkjarfélögum sínum og að stuðningurinn eigi að koma sem 

mest inn í bekkina hjá þeim svo ekki sé verið að taka nemendur úr sínu 

nánasta umhverfi. Þátttakendur telja almennt að þeir hafi fengið kynningu á 

skólanámskrá skólanna sem þeir vinna hjá og að þeim hefði verið bent á að 

kynna sér hana þegar þeir hófu störf við skólann.  

Bára segir: „Þessi kafli í skólanámskránni um sérþarfir er mikið til í 

höndum sérkennara eða stuðningsfulltrúa að skoða. Kennarar lesa 

skólanámskránna meira út frá sínum faggreinum.“ Hún vill því meina það að 

sérkennarar og stuðningsfulltrúar ættu að skoða betur í skólanámskránni 

kaflann um sérþarfir, kennarar skoði því meira skólanámskránna eftir sínum 

faggreinum. Lísa segir: „Okkur er ráðlagt að renna yfir skólanámskrána en 

kennarar eru ekkert endilega að gera það svona að reglu sinni að vera að 

lesa hana yfir mikið en ég held að flestir kennarar rúlli yfir hana.“ Kennari 
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þessa skóla telur að kennarar kynni sér skólanámskrána en lesi hana helst 

þegar þá vanti upplýsingar um eitthvað. Hulda segir: „Mér var kynnt vel 

skólanámskráin þegar ég hóf störf hér, kannski því að ég var ekki að koma 

úr skólastéttinni.“  

6.2 Sérþarfir 

Þarfir einstaklinga eru mismunandi og taka þarf tillit til ólíkra 

birtingarmynda sérþarfanna á hverjum tíma. Kennarar þurfa að vera undir 

það búnir að nemendahópurinn sem unnið er með geti verið afar ólíkur og 

fjölbreyttur.  

Þátttakendum rannsóknarinnar finnst birtingarmyndir sérþarfa vera eins 

mismunandi og þær væru margar. Þeir telja erfitt að leggja fram eina rétta 

skilgreiningu á það hvað sérþarfir eru en telja það aðallega vera nemendur 

sem þurfa aukalega aðstoð í tengslum við líkamlega og andlega heilsu sína. 

Sérþarfir sögðu þeir líka tengjast nemendum sem eiga í erfiðleikum með 

námið vegna hegðunarvanda og einbeitingarskorts. Þessa einstaklinga þyrfti 

að „ramma betur inn“ með hinum ýmsu leiðum sem í boði eru. Nemendur 

með sérþarfir þurfi að fá aukna aðstoð vegna erfiðleika sinna og væri það 

metið eftir hverjum og einum. Engir tveir nemendur eru eins, eftir því sem 

kennararnir segja, og það þyrfti að reyna að koma til móts við þá á þeirra 

stigi hverju sinni. Sérþarfir er stórt hugtak og innan skólanna snýst það um 

að finna úrræði fyrir hvern og einn og aðstoða hvern einstakling eftir bestu 

getu.  

Sonja segir:  

Þetta getur verið erfið spurning að svara, ég tel að sérþarfirnar 

séu ekki bara í annan endann. Það eru ekki bara þeir sem eiga 

kannski erfitt uppdráttar, sérþarfirnar geta líka verið hjá þeim 

sem eiga líka mjög gott með nám og vilja gera meira og þurfa 

frekari aðstoð alveg eins og hinir sem eiga svona erfitt 

uppdráttar.  

Þessum kennara finnst sérþarfir ekki aðeins eiga við þá nemendur sem eiga 

erfitt uppdráttar í námi og telur einnig þurfa að hlúa vel að þeim 

nemendum sem eiga auðvelt með nám og veita þeim aðstoð til að gera enn 

betur í námi sínu. Það getur því verið erfitt að skilgreina á einn hátt hvað 

sérþarfir innan skólanna eru. Hulda segir: „Ég tel það vera sérþarfir þegar 

einstaklingur þarf annað hvort aðstoð við nám eða hegðun sem að þarf að 

ramma betur inn.“ Huldu finnst því að það þurfi að aðstoða nemendur með 
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sérþarfir við nám eða hegðun sem gæti haft áhrif á námið. Telur hún að það 

þurfi að gera nemendum grein fyrir því til hvers er ætlast af þeim í 

kennslunni og setja upp á skýran hátt til að aðstoða nemendur með 

sérþarfir. Því þyrfti oft að veita nemendum aukna aðstoð í námi til að 

aðstoða þá við að ganga betur í skólanum. Lísa segir: „Sérþarfir geta verið ef 

þú þarft frekari hjálp í námi. Börn eru misjöfn, eitt barn með ADHD gæti 

þurft meiri aðstoð meðan annað með ADHD þarf það ekki.“ Þessum 

kennara finnst ekki öll börn með greininguna ADHD þurfa að fá frekari 

aðstoð í skólanum og segir það misjafnt hversu mikinn stuðning nemendur 

þurfi. Hún segist kenna mörgum nemendum með þessa greiningu og að 

sum börn þurfi mikla aðstoð í námi á meðan önnur þurfi ekki frekari aðstoð. 

Sum fá aðstoð á hverjum degi en aðrir tvisvar til þrisvar í viku, allt færi þetta 

eftir nemendunum sjálfum. Þó væru nemendur innan skólans með ADHD 

sem þyrftu að fá aukna aðstoð. Slíkt er metið í hverju tilviki fyrir sig og sé 

þörf á aukinni aðstoð fá nemendur hana hiklaust. Að sögn kennarans er líka 

unnin mikil tilfinningavinna með þessum nemendum. Þeim er þá kennt 

hvað þeir geti gert við áhyggjur sínar og neikvæðar hugsanir og þeim er 

hjálpað að vinna með það á jákvæðan og styrkjandi hátt hjá sérkennara. 

Sumir nemendur koma einu sinni í viku í smá spjall til að skoða það hvað 

hefði gengið vel í vikunni sem væri að líða og hvað mætti betur ganga í 

vikunni sem væri framundan. Með smá spjalli er hægt að hjálpa nemendum 

að vinna með slæma líðan og ræða málin á þeirra grundvelli.  

Kennurum skólanna þriggja finnst ekki auðvelt að útskýra með afgerandi 

hætti hvað telst til sérþarfa. Þátttakendum í skóla 1 finnst misjafnt hvað 

sérþarfir eru og segja það fara eftir einstaklingum hverju sinni.  

Það sem hentar einu barni með ADHD hentar ef til vill ekki öðrum. Einn 

kennari tók dæmi um það að sumum nemendum með ADHD þykir gott að 

fá smá frið og sitja einum. En öðrum finnst það vera ómögulegt og vilja alls 

ekki sitja einir, heldur með hópnum sem það tilheyrir. Vegna þessa þurfi 

alltaf að vera að meta hvað hentar hverjum nemenda fyrir sig, sérþarfirnar 

birtast á ólíkan hátt og fara eftir einstaklingum. Í skóla 2 kom fram að sumir 

þyrftu, að mati kennara, að fá aukna aðstoð í skólanum en aðrir stæðu sig 

vel og þetta væri mjög misjafnt eftir einstaklingum. Einn þátttakandinn í 

þessum skóla telur sérþarfir vera það þegar nemandi þurfi að fá aukalega 

aðstoð í skólanum. Annar þátttakandi úr sama skóla telur sérþarfirnar ekki 

vera „í annan endann“, nemendur þurfi ekki aðeins aðstoð vegna erfiðleika í 

námi heldur þurfi sumir nemendur að fá aukalegt eða öðruvísi námsefni. Í 

skóla 3 kom fram að sérþarfir væru það þegar það þyrfti að ramma eitthvað 

betur inn með nemendur og aðstoða þá með nám eða hegðun. Það væri 
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ekki alltaf greiningin sem skipti mestu máli hjá þessum nemendum heldur 

hvernig unnið væri. 

6.3 Reynsla kennara af ADHD 

Í þeim þremur skólum sem tóku þátt í rannsókninni störfuðu sérkennarar og 

stuðningsfulltrúar. Það var aðeins í einum skóla að einnig var starfandi 

menntaður þroskaþjálfi ásamt sérkennurum. Þessir starfsmenn vinna að því 

að aðstoða nemendur með sérþarfir og hjálpa þeim með líðan og nám í 

skólanum. Bæði kennarar sem svöruðu spurningakönnun og þeir sem tekin 

voru viðtöl við voru á einu máli um að hafa kennt nemendum með ADHD og 

það væri að minnsta kosti einn nemandi í hverjum bekk með röskunina. 

Misjafnt var hversu lengi kennararnir höfðu fengist við kennslu eða allt 

frá 2 til 40 ár og hafa þeir því ólíka og mismikla reynslu. Kennarar telja þessa 

röskun algenga en að engir tveir nemendur væru eins með hana. 

Birtingarmynd ADHD væri mismunandi hjá nemendum og þarfirnar ólíkar. 

Sumir nemendur með ADHD þurfi engan stuðning í námi en aðrir þurfi 

mikinn stuðning. Því sé mjög mismunandi hvernig kennarar þurfi að 

bregðast við. Nokkrir kennaranna segja að nemendur með ADHD geti verið 

vitsmunalega sterkir og þá þurfi aðallega að styðja við hegðun þeirra og 

skipulagningu náms svo þeim gengi betur í skólanum. 

Hulda segir: 

Það sem mér finnst vera að buga skólana helst í dag er 

hegðunarvandi eða nemendur með hegðunarraskanir, og 

úrræðaleysi í stuðningi við það. Mér finnst vera mikið 

úrræðaleysi í kerfinu okkar, skólunum vantar sterkara bakland 

til þess að leita sér aðstoðar til. Skólarnir vísa kannski 

einhverjum málum frá sér til Bugl eða eitthvað álíka en lítið er 

gert í málunum oft og þeim vísað aftur á skólanna. Svona getur 

þetta farið fram og til baka skólunum vantar oft meiri stuðning 

og sterkara bakland þeim til aðstoðar. 

Hér talar Hulda um að bakland skólanna sé ekki nægilega sterkt og það 

þyrfti að bæta til að efla skólastarfið.  

Ásta segir:  

Sko, það sem kennurum finnst sem eru búnir að starfa lengi 

hérna er að þeim finnst að með auknum greiningum séu 
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vandamálin að aukast mikið innan skólanna. Um leið og 

greiningarnar verða fleiri þá fer hegðunarmynstrið að breytast 

líka með. 

Ásta segir að með auknum greiningum sé eins og vandamálin séu að 

aukast í skólanum. Erla segir: „Kennarar sem hafa reynslu af kennslu þekkja 

oft mikið af leiðum til þess að koma til móts við þessa einstaklinga því með 

reynslunni er líka hægt að læra svo margt.“ Hún talar um að reynslan sé 

mikilvæg í kennslu og eðilegt sé að kennarar byggi á þeirri þekkingu sem 

þeir hafi öðlast í starfi sínu. Einnig kemur það fram hjá henni að kennarar 

geti miðlað reynslu sinni til annarra kennara til að aðrir geti lært af henni. 

Hún telur að gott sé að kennarar hjálpist að við að aðstoða nemendur með 

sérþarfir og að kennarar eigi ekki að vera feimnir við að leita sér aðstoðar 

hjá fagaðila til að fá ráðleggingar og hugmyndir af aðferðum til að aðstoða 

nemendur í námi.  

6.4 Þekking og fræðsla kennara 

Kennararnir telja sig allir hafa ágætis þekkingu á ADHD en margir kennarar 

bentu á að auka þyrfti þessa fræðslu í kennaramenntun sem og á 

vinnustöðum sem kennarar vinna á til þess að auka skilning og þekkingu. 

Margir nemendur væru innan skólanna sem þyrftu að fá frekari aðstoð við 

nám og hefðu greininguna ADHD og kennarar töldu að því þyrfti að auka við 

fræðslu. Þátttakendur telja að þeir þekki ágætlega til ADHD en fræðslan 

mætti vera meiri og markvissari á vinnustöðum þeirra. Fræðsluna sögðust 

kennararnir fá í formi fyrirlestra og námskeiða en hvort tveggja þyrfti að 

vera ítarlegra og haldið oftar. Misjöfn virtist þekkingin vera á greiningunni. 

Sumir þátttakendur höfðu aðeins fengið fræðslu innan sinna vinnustaða en 

aðrir höfðu tekið fleiri námskeið, meðal annars hjá ADHD samtökunum eða 

greiningarstöð. Aðrir höfðu lesið sér til um röskunina vegna áhuga og í leit 

að aukinni þekkingu. Margir höfðu einnig persónulega þekkingu á 

röskuninni og þekktu hana þá betur og það nýttist þeim í starfi. Kennararnir 

töldu sig almennt þekkja nemendur með ADHD úr starfi en þegar þeir voru 

spurðir út í greiningu í spurningalistum virtust fáir þekkja til greiningarferils 

ADHD. Þátttakendur töldu sig þekkja einkenni ADHD og vissu hverjir gætu 

verið með greininguna en þegar spurt var út í þekkingu á viðbrögð við ADHD 

sögðust fáist vita nokkuð um hana. Fræðslan var misjöfn eftir skólum. Í 

skóla 1 og 3 hafði ekki verið fræðsla fyrir kennara þetta árið um ADHD. Í 

skóla 2 hafði hálfur dagur um haustið verið tileinkaður nemendum með 

sérþarfir og var þá, auk ADHD, fjallað um fleiri skyldar sérþarfir. 
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Lísa segir:  

Í haust var hálfur dagur þar sem farið var yfir með kennurum 

skólans hvað röskunin ADHD væri. Það var líka farið yfir 

raskanir líkt og einhverfu og skyldar raskanir. Sálfræðingur 

skólans kynnti okkur starfsfólki fyrir röskununum og því hvernig 

hægt væri að koma til móts við þessa nemendur í skólanum. 

Kennarinn lýsir því hér að ofan að það hafi verið tekinn hálfur dagur í 

fræðslu um nemendur með sérþarfir á þessu skólaári. Sérfræðingur innan 

skólans kynnti kennurum þá vel hvernig hægt væri að koma til móts við 

þennan fjölbreytta nemendahóp. 

Bára segir:  

Nú á þessu skólaári hefur ekki verið nein aukafræðsla um 

nemendur með sérþarfir ADHD en mikið af efni væri á innra 

neti skólans um nemendur með sérþarfir og að mikið væri 

dreift af aukaefni til kennara á vinnustofur þeirra af 

sérkennurum. Það er því ekki mikið um aukafræðslu en mér 

finnst að kennarar vera mjög upplýstir um þessi mál almennt 

hér en auðvitað þyrfti að vera meira um fræðslu því að ég held 

að maður þekki þetta aldrei of vel. 

Þessi kennari sem um ræðir segir frá því að kennarar hafi ekki fengið 

neina fræðslu þetta árið um nemendur með sérþarfir. Margir nemendur 

skólans hefðu sérþarfir og greininguna ADHD. Engu að síður væru 

sérkennarar duglegir að dreifa efni um ADHD á vinnuherbergi kennara. 

Einnig væri mikið af upplýsingum á innra neti skólans um þessi málefni sem 

að kennarar gætu stuðst við. Kennaranum finnst samstarfsmenn sínir vera 

ágætlega upplýstir um sérþarfir en segir að það mætti auka fræðsluna því 

aldrei væri of mikil þekking á þessum málum. 

Sonja segir:  

 Það er ekkert endilega mikið um fræðslu hér endilega, en 

kennarar væru hvattir til þess að fara á námskeið og afla sér 

frekari þekkingar á þessu. Kennarar hafa líka alltaf greiðan 

aðgang að skólasálfræðing ef þeir þurfa að fá svör við 

einhverjum spurningum. 
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Þessi kennari talar einnig um að ekki sé mikil fræðsla innan skólans sem 

hann vinnur í um þessi málefni. Samkvæmt honum hafa kennarar aðgang að 

skólasálfræðingi ef að þá vantar frekari upplýsingar. Ekki sé hins vegar mikið 

um að skólinn sé að fræða kennara með námskeiðum eða fyrirlestrum. 

Kennurum sé þó bent á að sækja námskeið til að afla sér frekari upplýsinga 

ef þeim finnst þörf vera á. Kennarar fá því ekki mikla fræðslu innan 

skólanna. Kennaranum finnst að skólastjórnendur ættu að sjá til þess að 

það væri markvissari fræðsla og hún þyrfti að vera haldin reglulega um þessi 

málefni innan skólans því það væru margir nemendur í skólanum með 

sérþarfir af einhverju tagi. 

Hulda segir:  

Ég sé mikinn mun á kennslu þeirra sem hafa farið á einhver 

námskeið, það er t.d. einn kennari hér í skólanum sem hefur 

farið á námskeið hjá ADHD samtökunum og það er sjáanlegt í 

kennslunni hjá honum. Kennslan er mikið lausnamiðaðri hjá 

honum finnst mér en þeim kennurum sem ekki hafa farið á 

svona námskeið og hafa minni þekkingu á þessu.  

Þessi kennari telur að það sé merkjanlegt ef kennarar hafi fengið frekari 

fræðslu um ADHD röskunina. Kennslan sé þá lausnamiðaðri og betri fyrir 

nemendur sem glíma við ADHD. Hulda telur að þeir kennarar sem hafi 

fengið meiri fræðslu en almennt gengur og gerist og aflað sér þekkingar á 

röskuninni hafi betri stjórn á þessum nemendahóp inni í kennslustofunni. 

Ásta segir:  

 Ég tel að kennarar þurfi að þekkja þessar sérþarfir vel til að 

geta aðstoðað þessa nemendur, reynslan kennir líka mjög 

margt þar sem kennarar eru oft með 1–3 nemendur í bekk sem 

hafa greiningar, þeir fara þá að þekkja aðeins til og skilja betur 

röskunina og hversu ólíkt hún getur birst. 

Eins og hér kemur fram þá telja þátttakendur að nauðsynlegt sé fyrir 

kennara að vera vel að sér um ADHD, þekki ólíkar birtingarmyndir, skilji 

ástæður röskunar og viti hvernig þeir geti aðstoðað nemendur. Með aukinni 

fræðslu væri hægt að koma til móts við kennara og styðja þá í viðleitni 

þeirra til að skipuleggja nám og kennslu sem hentar nemendum. Kennarar 
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telja því að ef skólarnir myndu auka fræðsluna til starfsfólksins væri hægt að 

vinna betra starf. 

Erla segir:  

Þekkingin sem kennarar þurfa að hafa er náttúrulega að vita 

um hvað þetta snýst, og hvernig best sé að koma til móts við 

þessa nemendur, það sem hentar einum eins og til dæmis 

heyrnarhlífar hentar kannski ekki öðrum með þessa röskun, 

stundum vilja nemendur fá að vera í friði og fá að sitja einir 

meðan aðrir með þessa röskun vilja ekki sjá það, vilja bara sitja 

með einhverjum. 

Hér að ofan talar Erla um það að þeir sem vinna með þessa nemendur 

þurfi að þekkja vel til röskunarinnar. Það sem hentar einu barni í námi 

hentar ekki endilega því næsta. Þarfirnar eru svo ólíkar og kennarar verða 

að geta brugðist við á mismunandi en um leið besta hátt hverju sinni. Þeir 

þurfi að þekkja leiðir til að aðstoða þennan nemendahóp í námi og finna 

lausnir. 

Lísa segir:  

Sko, ég tel að sumir kennarar hefðu bara einfaldlega góða 

tilfinningu fyrir því að vinna með ADHD, meðan aðrir hefðu það 

bara alls ekki. Sumir hefðu brennandi áhuga á þessum 

málefnum og læsu sér mikið til um þessa röskun meðan aðrir 

væru ekki mikið að spá í þessu. Fólk virðist þó vilja fá meiri 

fræðslu um raskanirnar innan skólastarfsins, maður veit að 

ADHD er athyglisbrestur með ofvirkni en ég held að maður viti 

aldrei of mikið um þetta, það vantar meiri upplýsingagjöf til 

starfandi kennara hvað þetta varðar því að við erum komin 

með svo margar greiningar því það hefur orðið vitundarvakning 

um þessi mál í heiminum og í íslensku skólakerfi. Þar af leiðandi 

þurfum við að bregðast við því í náminu, það þarf að vera 

skýrara fyrir kennara hvernig á að koma til móts við þennan 

hóp því ég trúi að kennarar vilji gera allt sem þeir geta til að 

sinna þörfum þessa hóps, en ef þú hefur ekki þekkinguna til 

þess þá getur það orðið mjög erfitt fyrir þig að aðstoða þessa 

einstaklinga. 
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Lísa bendir á að áhugasamir kennarar og þeir sem vilji hjálpa nemendum 

eigi auðvelt með að kynna sér ADHD því að auðvelt sé að nálgast efni um 

það. Þó þurfi að auka fræðslu til starfsfólks innan skólanna og kenna því 

leiðir til að mæta þessum nemendum í starfi. Það hefur orðið gríðarleg 

breyting í skólamálum og margar greiningar gerðar sem ekki þekktust fyrir 

ekki svo löngu síðan. Það þarf að bregðast við með því að upplýsa betur 

starfsfólk sem vinnur með þessum börnum. Með auknum greiningum ætti 

að vera auðveldara að mæta þessum nemendum því þá sé búið að 

skilgreina vandamálið og það þurfi þá bara að vinna með þarfirnar. Ef það er 

hins vegar skortur á þekkingu getur verið erfitt að aðstoða þessa nemendur 

í námi. Sonja segir: „Kennarar þurfa fyrst og fremst að hafa þekkingu á 

þörfinni, hvernig þarf að umgangast nemenda með þessa röskun. Það þarf 

að kunna að bregðast við því það er nú aldeilis ekki sama hvernig brugðist 

er við.“ Þessi orð er hægt að túlka þannig að kennarar þurfi að þekkja vel 

þær birtingarmyndir og þau einkenni sem nemendur með ADHD geta sýnt. 

En kennarar þurfa líka að gera sér grein fyrir því hvernig þeir eigi að 

bregðast við ef eitthvað kemur upp á í skólastarfinu. Það hvernig kennari 

bregst við skiptir svo miklu máli fyrir nemendur með röskunina.  

Ásta segir:  

Kennarar þurfa að hafa þekkingu til að vinna með þennan 

nemendahóp og að kennari sem er með svona nemendur þarf 

að vera frjór í hugsun og þarf oft skyndilega að breyta þeirri 

kennslustund alveg í hina áttina við það sem væri búið að 

ákveða því að allt gæti breyst mjög snögglega og kennari þyrfti 

að vera viðbúin að taka á því þegar það gerðist. Það myndi líka 

skipta miklu máli þegar unnið væri með þennan nemendahóp 

að hafa fjölbreytni í kennslu og mikið skipulag á kennslunni. 

Sjónrænt skipulag hefur reynst mér mjög vel í kennslu og tel ég 

að það hjálpi þessum krökkum mikið að sjá það sem á að fara 

gera fyrir framan sig ég held að það hjálpi í raun bara öllum 

krökkum en sérstaklega þeim sem hafa röskunina ADHD. 

Starfsfólk sem vinnur með fjölbreytta nemendahópa þarf að vera viðbúið 

því að allt geti gerst og geta brugðist við ef allt breytist skyndilega í 

kennslustund. 

Hulda segir:  
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 Viðhorf kennara til nemenda með ADHD skipta mjög miklu 

máli þegar unnið er með þá. Þá aðallega viðhorfin til þess að 

það eru ekki allir eins og nemendur hafa ólíkar þarfir til náms, 

menntunin kemur svo ofan á það. En viðhorfin til þess að þessi 

nemandi fái sömu tækifæri og hinir þó að hann sé kannski ekki 

alveg eins og allir hinir það finnst mér skipta miklu máli.  

Viðhorf kennara til þess að ekki eru allir eins og að nám geti farið fram 

með ýmsum hætti geta skipt miklu máli. Nemendur eigi allir rétt á 

tækifærum til náms eftir þeirra getu og það þarf að sníða námið að 

einstaklingnum hverju sinni. Kennarar sem vinna með fjölbreyttan 

nemendahóp þurfa að vinna saman og vera samstíga til að þetta gangi upp. 

Kennarinn telur samvinnu við stjórnendum líka skipta miklu máli þegar 

unnið er með einstaklinga sem eru ólíkir og þurfa sérfræðiaðstoð.  

Samkvæmt niðurstöðum kennara sem rætt var við varðandi þekkingu á 

ADHD virðast þær vera að þeir telji sig allir hafa unnið með nemendur með 

ADHD en þekki misvel til röskunarinnar. Í skóla 1 og 3 mætti auka fræðslu til 

kennara því margir nemendur skólans eru með röskunina. Í skóla 2 hafði 

verið fræðslufundur í hálfan dag um haustið en kennarar þar telja fræðsluna 

mega vera markvissari og meiri. Þeir sem svöruðu spurningalistanum telja 

sig hafa fengið ágæta fræðslu á vinnustöðum sínum en eru sammála 

kennurum úr viðtölum hvað það varðar að það mætti auka við fræðslu til 

kennara. Kennari í skóla 2 talaði um það að misjafnt væri eftir þeim sem 

kenndu þessum börnum hvort þeir hefðu áhuga á að vita meira um 

röskunina. Þeir sem hafi áhuga á því lesa sér meira til og afla sér sjálfir 

aukinnar þekkingar. Kennari í skóla 1 segir að kennarar þurfi að hafa 

þekkingu á röskuninni til að geta farið ólíkar leiðir við að aðstoða þessa 

nemendur. Kennari í skóla 3 telur að viðhorfin til þessara nemenda skipti 

miklu máli og að þeir sem eru jákvæðir sé einnig viljugri að vinna 

fjölbreyttar leiðir. Kennari í skóla 2 talar líka um að það skipti nemendur 

miklu máli hvernig kennarar bregðist við. Þátttakandi í skóla 3 segir líka frá 

því að hann sjái mun lausnamiðaðri kennslu hjá kennurum sem hafi fengið 

aukna fræðslu um þessi málefni, þar séu þessir nemendur ekki eins mikið 

vandamál og hjá kennurum sem hafi minni þekkingu. 

6.5 Foreldrafræðsla 

Þegar þátttakendur voru spurðir út í það hvort foreldrar nemenda þeirra 

fengju frekari fræðslu innan skólanna töldu þeir sig ekki vita til þess að 

sérstök fræðsla væri fyrir foreldra. Hvorki séu haldin námskeið né fluttir 
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fyrirlestrar fyrir foreldra barna með sérþarfir innan skólanna, en ef foreldrar 

þurfa frekari aðstoð geta þeir leitað til kennara eða annarra starfsmanna 

eftir aðstoð. Kennarar benda foreldrum á leiðir til að vinna eftir heima og 

kennarar upplýsa foreldra um það hvernig unnið er innan skólanna. 

Ásta segir:  

Það er ekki í raun nein auka fræðsla af okkar hálfu, sumir 

foreldrar mæta bara í þessi týpísku foreldraviðtöl. Þá spyrja 

þeir oft um hvert þeir geti leitað og við reynum að benda þeim 

á leiðir til að afla sér upplýsinga. Aðrir foreldrar mæta á 

teymisfundi reglulega og þá er þeim líka bent á alls konar ráð 

sem geta hjálpað þeim. Kerfið sem við vinnum inna skólans 

leitar svolítið eftir aðstoð foreldra og þá kynnum við þeim það 

hvernig við vinnum og foreldrar taka þá þátt með eins og með 

umbunarkerfum sem eru þá í hlutverki foreldra að gefa umbun 

fyrir heima ef vel hefur tekist í skólanum. 

Ásta segir hér að ofan að engin sérstök fræðsla sé innan viðkomandi 

skóla fyrir foreldra barna með sérþarfir en þurfi foreldrar á hjálp að halda sé 

hún veitt þeim og reynt að aðstoða foreldra að leita frekari upplýsinga. 

Flestir foreldrar mæti í foreldraviðtöl sem haldin eru á ákveðnum tímum 

skólaársins, en einstaka foreldrar mæti einnig á teymisfundi með 

kennurum, sérkennurum og skólastjórnendum. Er það því í foreldrana 

höndum að bera sig eftir frekari fræðslu innan skólanna ef þeir vilja frá 

meiri hjálp og ráðleggingar.  

Lísa segir:  

 Við bendum þeim á ýmsar leiðir til þess að afla sér upplýsinga, 

hvar þau geti skoðað þær og fengið meiri fræðslu. Þeim er bent 

á ýmsar leiðir til að vinna að heima og er sagt hvernig við erum 

að gera í skólunum. Við erum líka bara fljót að tala við foreldra 

ef að okkur finnst þörf á en við erum ekki beint með einhverja 

foreldrafræðslu eða einhverja fyrirlestra eða eitthvað svoleiðis. 

Aðallega bara benda þeim á hvar þau geti nálgast upplýsingar 

ef þeim vantar frekari upplýsingar. 

Lísa segir að í þessum skóla sé engin foreldrafræðsla um sérþarfir. 

Starfsmenn virðist þó vinna náið með foreldrum og vera duglegur að kalla til 
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foreldra ef eitthvað gerist eða þörf er talin á. Foreldrum er bent á hvar þeir 

geti aflað sér frekari fræðslu og sagt til um hvernig skólinn vinnur með 

þessa nemendur og bent á leiðir til að vinna með þá heima. 

Bára segir: 

Frá skólanum þá ? ummm, nei, ekkert endilega, þeir fá 

leiðbeiningar frá okkur kennurum og við reynum að gera það 

bara eftir bestu getu hverju sinni og þá oft með hjálp 

sérkennara ef það er eitthvað svona sértækt, en svona þetta 

ADHD er frekar algengt þannig að við umsjónarkennararnir 

komum þá kannski fram með lausnir og bendum á leiðir til að 

vinna með. 

Bára telur ekki að foreldrar fái frekari fræðslu frá skólunum um 

nemendur með sérþarfir í skólunum nema þeir beri sig eftir því sjálfir. 

Kennarar virðast gefa foreldrum ráð og benda þeim á leiðir til að vinna með 

óski foreldrarnir eftir því. Í skóla 1 er unnið með kerfi sem kallar á aðstoð frá 

foreldrum og er þeim þá kynnt það hvað skólinn er að gera og ef notuð er 

umbunarkerfi umbuni foreldrar oft heima. Starfsmaður í skóla 2 taldi sig 

vera duglegan í að kalla í foreldra ef að þörf væri á og aðstoða foreldra með 

að leita sér frekari upplýsinga. Kennari í skóla 3 taldi að kennarar reyndu að 

aðstoða foreldra barna með ADHD og gefa þeim ráð og lausnir til að vinna 

með. Í spurningakönnunum skrifuðu margir þátttakendur aftast í listann að 

mikilvægt væri að gott samstarf væri á milli foreldra og kennara barna með 

sérþarfir. En enginn markviss fræðsla virðist vera til foreldra, hvorki þeirra 

sem eiga börn greind með ADHD né til annarra. 

6.6 Komið til móts við ADHD nemendur, stuðningur og leiðir 

Þátttakendur í viðtölum telja að skólarnir komi ágætlega til móts við 

nemendur með ADHD eða sérþarfir. Þeir sem svöruðu spurningakönnun 

telja einnig að skólarnir komi vel til móts við þessa nemendur. Að sögn 

viðmælanda reyna skólarnir eftir bestu getu og eins og fjármagn leyfir að 

aðstoða og hjálpa nemendum með ADHD. Aðstæður innan skólanna eru líka 

í takt við það en kennararnir eru flestir sammála því að betri aðstöðu vanti í 

skólunum fyrir þessa nemendur til að vinna þegar þeir þurfa næði. 

Nemendur með ADHD þurfa oft að fá að hvíla sig og skólarnir þurfa að huga 

betur að því. Í skólum 1 og 3 voru kennarar sammála því að nemendur með 

greininguna ADHD ættu ekki alltaf kost á frekari stuðning í námi. Nemendur 

þyrftu að hafa fleiri fylgiraskanir með ADHD greiningunni til þess að fá 
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aðstoð. Það færi líka eftir nemendum hverju sinni hvort þeir þarfnist frekari 

stuðnings í námi. Sumir nemendur með þessa greiningu þurfa aukna aðstoð 

í námi meðan aðrir með sömu greiningu þurfa ekki aukalega aðstoð. Þó var 

tekið fram í skóla 2 að allir nemendur fengju aukinn stuðning í námi ef þörf 

væri á og væri það þá metið eftir einstaklingum hversu mikill stuðningurinn 

ætti að vera. Nemendur í þeim skóla fá þá stuðning með ADHD greininguna 

eina og sér.  

Í skóla 1 og 3 var tekið fram að nemendum gæfist ekki kostur á aukalegri 

aðstoð ef þeir væru einungis með ADHD greininguna og ekkert annað. Það 

væru svo mörg börn í þessum skólum með röskunina og þau ættu ekki 

endilega rétt á frekari stuðningi í námi. Þátttakendur telja þó nýta þann 

stuðning sem kæmi inn í skólastofuna með öðrum nemendum til að hjálpa 

nemendum sem væru með ADHD. Niðurstöður benda þó til þess að 

kennarar telji mikilvægt að skoða þarfir allra nemenda til að reyna að koma 

til móts við þá. Einnig telja allir sem tóku þátt að þeir væru duglegir að leita 

sér aðstoðar ef þess væri talin þörf á.  

Hulda segir:  

Ég tel að komið sé vel til móts við þessa nemendur þó svo að 

fjármagnið sé oft ekki nægilega mikið til þess að vinna þetta 

eins vel og hægt væri. Nemendur mættu þó fá lengri tíma í 

stuðning innan skólans í senn því þetta er oft tekið í tímabilum 

eða svona syrpum, einn fær aðstoð í ákveðinn tíma, svo er 

næsti tekinn inn, þá er hinn látinn vera svolítið sjálfstæður, svo 

tekinn aftur inn eftir einhvern tíma. Með þessu fá nemendur 

þjálfun og fleiri komast að, en mér finnst hvert tímabil á 

einstakling mætti vera lengra. 

Hér tekur Hulda fram að skólinn reyni að koma til móts við nemendur 

með sérþarfir þó svo að gera mætti betur. Hún talar um að nemendurnir 

mættu fá meiri tíma í stuðningi innan skólans eða stuðningurinn mætti vera 

í lengri tíma í senn. Kennarinn segir að reynt sé að þjálfa nemendur í 

einhverri færni. Stuðningurinn er því ekki stöðugur heldur fer hann fram í 

nokkrum lotum. Kennaranum finnst nemendur með röskunina vera ólíkir og 

þarfir þeirra misjafnar og því ætti ekki að binda stuðninginn við ákveðinn 

tíma. Frekar þurfi að meta hverju sinni hvaða þjónustu nemandinn þurfi að 

fá. Sumir dagar gangi vel á meðan aðrir dagar gangi ekki eins vel og ætti 

frekar að miða að því að aðstoða þessa nemendur eftir þörfinni en ekki eftir 

tímabilum. 
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Sonja segir:  

Skólinn virðist taka vel á þessum nemendum að mínu mati. Ef 

einhver er með svona greiningu eins og ADHD nemandi fylgir 

honum oft stuðningsmanneskja og nemandinn fær bara 

nokkuð mikinn stuðning. Stundum kemur auka kennari inn í 

bekkinn til þess að aðstoða kennara, þannig að þessum 

nemendum er fylgt vel eftir hér og allir fá þá þjónustu sem í 

boði er. 

Sonja talar um að nemendur fái þá þjónustu sem þeir þurfi og það sé 

metið eftir aðstæðum og komið til móts við þá með þjónustu eins og þörf er 

á. Stundum fylgi nemandanum stuðningsmanneskja allan daginn en það sé 

misjafnt eftir einstaklingum. Stundum komi stuðningur inn í bekk til að 

aðstoða kennara en þessum nemendum sé fylgt vel eftir í skólanum. Bára 

segir: „Skólinn hefur marga nemendur með sérþarfir og tel ég að það sé 

komið ágætlega til móts við þennan nemendahóp, með góðu stuðningsneti 

í kringum þessa nemendur sérkennara og stuðningsfulltrúa sem styðja við 

okkur kennarana.“ Þessi kennari bendir á að vel sé komið til móts við þessa 

nemendur með stuðningsneti sérkennara og stuðningsfulltrúa. 

Erla segir:  

Það er reynt er að fá stuðning inn í bekkina til þess að það sé 

ekki verið að taka þessa nemendur of mikið út úr bekknum. 

Það er frekar reynt að fá stuðning inn í bekkina en það er 

ekkert alltaf laus stuðningsfulltrúi til þess að koma að aðstoða. 

Erla segir segir frá að skólinn reyni að mæta kennurum og aðstoða þá 

með því að fá stuðningsfulltrúa inn í bekkina. Samkvæmt Erlu er misjafnt 

hvort það sé laus stuðningsfulltrúi þegar á þarf að halda og þetta sé svolítið 

í höndum kennaranna að vinna með þessa nemendur. Kennari þarf því að 

þekkja vel til röskunarinnar til að geta unnið með nemendur á fjölbreyttan 

hátt og aðstoðað þá í hefðbundinni bekkjarkennslu. Í einum skólanum var 

unnið í teymum og kennarar gátu þá hjálpast að með því að minnka 

nemendahópana til að koma til móts við nemendur. Nemendahópar eru 

fjölbreyttir og kennarar verða að þekkja leiðir til að geta sinnt nemendum 

með ADHD eins og öðrum nemendum. Þetta snýst oft um viðhorf, 

úrræðagóður kennari getur kennt ólíkum nemendum.  
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Lísa segir:  

Þetta fer mikið eftir því hvar nemendur eru staddir, sumir fá 

aukna þjálfun, fara í námsver eða fá auka stuðning inn í bekk. 

Það fer eftir nemendum hvað þeir þurfa mikinn stuðning, sumir 

fara í námsver einu sinni í viku meðan aðrir fara í námsver eða 

fá stuðning inn í bekk daglega. Það er bara oft mjög misjafnt 

hvaða þjónustu nemendur eru að fá eða þurfa að fá og það er 

bara einstaklingsbundið að hverju sinni. En það hafa allir rétt á 

auknum stuðning hjá okkur. 

Lísa talar um að þetta fari eftir því hvar í námi sínu nemendur eru staddir 

og það sé metið eftir því sem þurfa þykir. Sumir nemendur fari í námsver til 

að fá aukalegan stuðning og þeir þurfi mismikið á því að halda. Stundum 

komi stuðningurinn inn í bekkinn og aðstoði kennarann svo ekki sé verið að 

taka nemandann mikið út úr bekknum. Kennarinn segir þó að þetta sé 

mismunandi eftir einstaklingum en allir hafi rétt á stuðningi ef að kennara 

eða foreldrum finnst þörf vera á því. 

Ásta segir:  

Nemendur með miklar raskanir fá einna helst stuðning. Hann 

kemur þá oftast inn í bekkina og við nýtum hann oft líka til þess 

að sinna öðrum nemendum til þess að létta undir hjá okkur. En 

nemendur með ADHD eiga ekkert endilega rétt á frekari 

stuðning, aðallega bara ef hann er slakur í einhverri námsgrein 

aðallega íslensku og stærðfræði. 

Ásta talar um það að nemendur með greininguna ADHD eigi ekki 

endilega rétt á frekari stuðningi í námi og ekki talin vera næg ástæða til að 

fá aukinn stuðning. Stuðningur sé þá aðallega bundið við það ef hann er 

slakur í ákveðinni námsgrein að möguleiki sé á að fá frekari stuðning. Það 

hvort hægt sé að mæta þessum nemendum í námi tengist líka fjármunum. 

Stuðningsfulltrúar hjálpuðu frekar nemendum með þyngri sérþarfir en 

aðstoðuðu þó ADHD nemendur þegar þeir voru inni í bekk með öðrum 

nemendum til að létta undir með kennaranum. 

Bára segir:  
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Sko, ég þekki þetta ekki alveg. Þetta er náttúrulega alltaf 

spurning um fjármagn en ég held að það sé ekki sérstakur 

stuðningur fyrir þessa nemendur nema að þeir séu með 

einhverjar aðrar greiningar líka en við reynum að nota 

stuðningsfulltrúana og sérkennarana ef það eru nemendur 

innan bekkjarins með ADHD sem að þurfa stuðning. 

Bára talar einnig um það að nemendur með ADHD greininguna eina og 

sér hafi ekki rétt á frekari stuðningi í námi. En hún nýtti þann stuðning sem 

fylgdi öðrum börnum með sérþarfir og það kæmi nemendum með ADHD til 

góða. Kennarar telja því misjafnlega komið til móts við þennan 

nemendahóp og fer það eftir skólunum hversu mikla aðstoð þessir 

nemendur fá. Þátttakendur úr skóla 3 segja að nemendur fái stuðning í 

syrpum eða lotum og þær mættu taka lengri tíma hver. Gott stuðningsnet 

væri í kringum þessa nemendur í skólanum. Í skóla 2 kom fram að vel væri 

gert í sambandi við stuðning við þessa nemendur, ef nemendur hefðu 

greininguna ADHD þá væri stuðningur með þeim inni í bekk og jafnvel allan 

daginn.  

Kennararnir eru alla jafna sáttir við þá þjónustu sem skólinn býður 

nemendum upp á þó svo þeir telji að nemendur mættu fá aðstoð í lengri 

tíma í einu og oft sé ekki nægt fjármagn til að koma sem allra best til móts 

við þessa nemendur. Kennararnir tala um að skólinn geri sitt besta til að 

mæta þessum börnum og með stuðningsneti, aðstoð frá sérkennurum og 

stuðningsmanneskjum væri hægt að styðja þau í skólastarfi á jákvæðan 

hátt. Skóli 1 telur sig koma ágætlega til móts við þessa nemendur þó svo að 

stuðningur mætti vera meiri og nemendur með ADHD greininguna ættu 

ekki endilega rétt á auknum stuðning með greininguna eina og sér. Skóli 2 

er því eini skólinn sem býður nemendum með ADHD greininguna upp á 

fullan stuðning ef sé þess þörf. Skólar 1 og 3 telja sig ekki hafa fullan 

stuðning fyrir þessa nemendur nema þá í stuttum lotum og með því að nýta 

stuðning annarra barna til að aðstoða einnig þessa nemendur inni í bekk.  

Bára segir: 

Já, við gerum það alveg hiklaust, og erum snögg að breyta ef 

eitthvað gengur ekki og snúum oft í allar áttir inni í stofunni, 

við erum mikið að fara með nemendur á einstaklingsborð eða í 

hópa eða út og suður um stofuna, við erum líka mjög 

sveigjanleg í kennsluaðferðum erum mikið að vinna með 
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þemavinnu og hópavinnu og svona dáldið fjölbreytt til að 

mæta sem flestum nemendum. 

Bára segist breyta mikið til í stofunni nota sveigjanlegar kennsluaðferðir 

og kennsluhætti til að sinna að þörfum barnanna og til að mæta þeim þar 

sem þeir eru staddir. Samkvæmt henni eru þemaverkefni algeng í 

kennslunni en þau kenna nemendum að vinna saman að verkefnum í 

hópum. Nemendum þessa kennara er dreift víða um stofuna og þeir skipta 

oft um svæði eftir því sem við á í verkefna vinnunni. 

Ásta segir: 

Við erum alltaf að breyta kennslurýminu okkar, gerum það 

algjörlega hiklaust. Það getur verið mismunandi eftir þeim 

námsgreinum sem verið er að vinna að hverju sinni. Til dæmis í 

ensku, þá vinna allir saman, þá er bannað að vera einn, þau 

eiga að hjálpast að en í stærðfræði mega þau frekar velja, við 

reynum að hafa kennsluaðferðir fjölbreyttar til þess að allir fái 

að njóta sín. 

Ásta talar einnig um að kennarar breyti mikið til inni í stofunni til að 

koma til móts við ólíkar þarfir einstaklinga. Nemendur sitji ekki á sama stað í 

stofunni heldur eftir því hvaða verkefni er verið að vinna. Það fari eftir 

námsgreinum hvernig unnið sé í skólastofunni, í sumum námsgreinum þurfi 

nemendur að vinna saman í hópum en í öðrum þurfi þeir að vinna einir. 

Uppröðun á borðum í stofunni sé misjöfn og reynt sé að mæta ólíkum 

þörfum og til að einstaklingar fái notið sín. Þessi kennari telur mikilvægt að 

kennarar noti fjölbreyttar aðferðir og festist ekki í gömlum vana og námið 

sé sveigjanlegt og nemendum finnist það skemmtilegt. 

Hulda segir:  

Við reynum að sníða kennslustofuna að þeirra þörfum, skoðum 

skipulag stofunnar þannig að barninu líði sem best í 

umhverfinu. Það þarf að vera mikið skipulag, til dæmis á því 

hvar dótið er geymt og þetta og hitt sé alltaf á sama stað fyrir 

þessa nemendur með ADHD. Ef það ruglast þá getur allt 

dagsskipulagið ruglast hjá þeim. Sjónrænt skipulag hefur líka 

hjálpað okkur mikið að vinna með þessa nemendur, þeim líður 
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oft betur ef þeir vita hvað er á dagskrá og hafa það fyrir framan 

sig. 

Hulda talar um það að kennslustofan sé sniðin eftir nemendahópnum 

svo einstaklingunum líði vel innan hennar. Einnig talar hún um að það þurfi 

að skipuleggja kennslustofuna vel þegar unnið er með nemendur með 

ADHD. Þeir þurfi að hafa það á hreinu hvar dótið þeirra sé geymt og hvar 

þeir geti nálgast það sem á að nota. Sjónrænt skipulag telur hún vera 

nauðsynlegt fyrir þessa nemendur, að þeir sjái það sem eigi að gera yfir 

daginn því að það hjálpi þeim að vinna betur. Kennarinn segir sjónrænar 

lýsingar fyrir nemendur vera um alla veggi kennslustofunnar. Þar væru til 

dæmis reglur bekkjarins, myndir og skilaboð sem nemendur gætu unnið 

með í tímum. 

Lísa segir:  

Nærumhverfið okkar er notað mikið í kennslu hjá okkur, við 

förum mikið út með nemendur í nánasta umhverfi okkar til 

þess að vinna ýmis verkefni, kennarar virðast líka spá mikið í 

uppröðun í skólastofu innan þessa skóla og eru mikið að breyta 

eftir þörfum hvers og eins. 

Lísa talar um það að nærumhverfi skólans sé mikið notað við kennslu og 

að kennarar vinni mikið verkefni úti í náttúrunni í kringum skólann til þess 

að skapa fjölbreytni. Telur hún kennara skólans vera meðvitaða um það að 

uppröðun í skólastofunni skipti miklu máli og það sé oft verið að breyta 

skipulagi skólastofunnar og kennsluháttum. 

Kennararnir sem svöruðu spurningalistanum eru á einu máli um að það 

þurfi að huga vel að fjölbreytni innan kennslustofunnar og nauðsynlegt er 

að vera tilbúinn að breyta út af vananum. Kennarar í viðtölum virtust gera 

það á mismunandi hátt. Í skóla 1 var talað um að það væri mikið breytt 

kennslurýminu eftir því í hvaða námsgreinum væri verið að vinna í hverju 

sinni. Stundum væru nemendur látnir vinna sjálfstætt en stundum væri 

bannað að sitja einn. Í þessum skóla er líka notað sjónrænt skipulag til að 

aðstoða nemendur með ADHD og svo öllum líði vel í kennslustofunni. Í skóla 

2 velta kennarar mikið fyrir sér uppröðuninni í skólastofunni og fjölbreyttum 

kennsluháttum. Samkvæmt þátttakendum er mikið unnið með nærumhverfi 

skólans til að gera skólastarfið fjölbreyttara. Kennari úr skóla 3 telur að 

kennarar hugi vel að skipulagi þess staðar þar sem kennt er segir að 

starfsmenn myndu breyta öllu skipulagi á stundinni ef þess þyrfti til að 
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reyna að koma til móts við alla nemendur. Þátttakendur eru sammála því að 

nota fjölbreyttar leiðir til að koma til móts við ólíka nemendahópa þó svo 

notaðar séu ólíkar leiðir til þess.  

6.7 Samantekt 

Í þessum kafla hafa helstu niðurstöður rannsóknarinnar verið dregnar fram. 

Í skólanámskrá skólanna þriggja eru kynntar leiðir til að vinna með sérþarfir. 

Sýn kennara á sérþarfir reyndust ólíkar og mismunandi er eftir skólum hvort 

nemendur greindir með ADHD teljist vera með sérþarfir og hvort þeir eigi 

rétt á auknum stuðningi í skólanum. Kennararnir eru ekki á einu máli um 

hvað telst til sérþarfa. Þátttakendur í spurningakönnun og viðtölum virtust 

hafa mismikla þekkingu á röskuninni ADHD. Þegar spurt var í 

spurningarkönnuninni hvort kennarar teldu sig þekkja röskunina hökuðu 

flestir við að þeir þekktu hana. Þegar þeir voru hins vegar spurðir hvort þeir 

þekktu til greiningar og meðferðar á röskuninni hökuðu flestir við að þeir 

vissu lítið um það. Þátttakendur í viðtölum voru á sama máli, þeir vita hvaða 

nemendur eru með ADHD og kannast við einkennin en þekkja lítið til 

greiningar og meðferðar á þessum einstaklingum. Þjónustan við þennan 

nemendahóp virðist vera á svipuðum nótum í skólunum þrem, lagt er upp 

með að aðstoða nemendur eftir einstaklings þörfinni að hverju sinni til að 

hjálpa þeim í námi.  

Eru kennarar sammála því að stjórnendur þurfi að auka fræðslu til 

kennara. Kennarar töldu ekki vera fræðsla fyrir foreldra barna með sérþarfir 

innan skólanna, nema þeir óskuðu eftir því sjálfir. Þá væri foreldrum bent á 

ýmsar leiðir til að leita sér frekari aðstoðar frá sérkennurum eða 

sérfræðingum innan skólanna. Kennarar komu allir með ólíka skýringu á það 

hvernig hægt væri að koma til móts við þessa nemendur en þeir gera það 

allir á fjölbreyttan hátt en ræddu um mismunandi aðferðir við 

framkvæmdina.  

Þjónustan við nemendur með ADHD er ólík á milli skólanna þriggja. Í 

skóla 2 er nemendum með ADHD greininguna og enga aðrar greiningu eða 

skerðingu veittur stuðningur. Þátttakendum spurningakönnunarinnar í skóla 

2 finnst stuðningur við þennan nemendahóp vera góður. Í skóla 1 og skóla 3 

teljast nemendur sem aðeins hafa verið greindir með ADHD og hafa enga 

aðrar greiningu ekki eiga rétt á frekari stuðningi. Þátttakendur í viðtölum 

þeirra skóla sem rannsóknin fór fram í telja sig nýta aðstoð með öðrum 

börnum inni í bekk fyrir nemendur með ADHD. Þátttakendur í 

spurningakönnun skóla 1 og 3 eru sammála því að nemendur með ADHD 

greininguna eina og sér fái ekki endilega meiri stuðning innan skólans. 
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Þátttakendur virðast hafa góða þekkingu á ADHD og þekkja til fjölbreyttra 

leiða til að koma til móts við þessa nemendur. Fræðslu um ADHD hafa 

flestir fengið á vinnustað eða leitað sér eftir frekari þekkingu á netinu eða á 

námskeiðum. Litla þekkingu telji þeir sig hafa fengið í grunnámi sínu. 

Þátttakendur þekkja vel til birtingar myndar röskunarinnar og leita sér leiða 

til að koma til móts við nemendur á ýmsan hátt. 

Þátttakendur í skóla 1 segja kennara vera duglega að breyta 

kennslustofunni og nota sjónrænt skipulag til að aðstoða nemendur inni í 

bekk. Í skóla 2 eru kennarar duglegir að breyta skipulagi og 

kennsluaðferðum eftir þörfum. Einnig fara kennarar oft út með nemendur 

að skoða nærumhverfið. Í skóla 3 er kennslustofunni mikið breytt og vel er 

hugað að skipulagi stofunnar sem kennt er í til að koma til móts við alla 

nemendur.  
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7 Umræða 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknar skoðaðar í ljósi fræða.  

Rannsóknarspurningar sem lagðar voru til grundvallar rannsókninni: 

Hvernig er komið til móts við nemendur með sérþarfir ADHD innan 

grunnskólanna? 

Hvaða þekkingu hafa kennarar á ADHD? 

7.1 Skólanámskrá 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) kemur fram að skólastjóri er ábyrgur fyrir 

því að gerð sé skólanámskrá innan skólans. Hún á að vera samin í samstarfi 

við kennara og starfsfólks innan skólans. Í skólanámskrá koma fram 

upplýsingar um það hvernig skólinn starfar auk þess sem reglur skólans, 

kennsluhættir og kennslufræðilegar stefnur eru dregnar fram. Þar eiga 

einnig að koma fram útfærslur skólans á grunnþáttum til menntunar og 

áherslum grunnskólalaga. Einnig á að vera hægt að fá upplýsingar um 

námsmat og upplýsingar sem koma að öllu skólastarfinu. Í skólanámskrá á 

að gera grein grein fyrir þeim gildum sem starf skólans byggir á eru þau 

útfærð frá viðmiðum aðalnámskrár (Mennta og menningarmálaráðuneyti, 

2013). Skólanámskráin er því leiðarvísir að starfsemi skólans og gera má ráð 

fyrir að nauðsynlegt sé að starfsfólk grunnskóla þekki hana vel og finna til 

ábyrgðar gagnvart henni.  

Æskilegt er að kennarar þekki vel til sinna skólanámskrár og ættu 

stjórnendur að kynna hana vel fyrir öllu starfsfólki sínu. Í henni koma fram 

nánari útfærslur skólanna á lögum og reglum. 

Það er hægt að draga þá ályktun frá svari eins kennara í rannsókninni að 

inntak skólanámskrárinnar skipti kennara mismiklu máli. Það má skilja sem 

svo að kennarar eigi aðeins að þekkja til kafla innan námskrárinnar sem taka 

á þeirri faggrein sem kennarinn kennir að hverju sinni.  

Skólarnir telja sig vinna eftir skólanámskrám við skipulagningu 

skólastarfsins. Starfsfólk skólanna og aðrir sem vinna með nemendum geta 

því nýtt sér skólanámskrána þegar þeir þurfa að afla sér upplýsinga um starf 

skólans. Í skólanámskrám skólanna þriggja eru skýrir og góðir kaflar um 

nemendur með sérþarfir og þá þjónustu sem skólinn veitir þeim. 

Þátttakendur rannsóknarinnar töldu sig á einn eða annan hátt nýta 
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skólanámskrána í starfi sínu. En það tengdist frekar leiðarvísu um þá 

námsgrein sem þeir kenna en kafla um nemendur með sérþarfir. 

7.2 Sérþarfir 

Í 17. grein grunnskólalaga er fjallað um nemendur með sérþarfir. Þar eru 

sérþarfir skilgreindar á eftirfarandi hátt: 

Nemendur sem eiga erfitt með nám sökum sértækra 

námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslegra örðugleika 

og/eða fötlunar, sbr. 2. gr. laga um málefni fatlaðra, nemendur 

með leshömlun, langveikir nemendur og aðrir nemendur með 

heilsutengdar sérþarfir eiga rétt á sérstökum stuðningi í námi í 

samræmi við metnar sérþarfir (Lög um grunnskóla,2008). 

Þar kemur líka fram í sama kafla grunnskólalaga að: 

Nemendur eiga rétt á að komið sé til móts við námsþarfir 

þeirra í almennum grunnskóla án aðgreiningar, án tillits til 

líkamlegs eða andlegs atgervis (Lög um grunnskóla, 2008).  

Samkvæmt lögunum eru „sérþarfir“ vítt hugtak sem nær til margra ólíkra 

þarfa. Nemendur með sérþarfir er því hópur ólíkra einstaklinga og þess 

vegna þarf þjónustan við þá að taka mið af því og vera fjölbreytt. Það þarf 

að skoða getu og aðstæður hvers nemanda. Innan hvers bekkjar í hverjum 

grunnskóla eru ólíkir einstaklingar og þarf því að gera ráð fyrir fjölbreyttum 

kennsluháttum og leiðum. Við skipulag námsumhverfis og kennslu 

fjölbreyttra nemendahópa þarf að hafa þetta í huga og sjá til þess að 

umhverfið sé miðað við fjölbreyttan námshóp sem og kennslan. 

Þátttakendum fannst erfitt að skilgreina sérþarfir nákvæmlega. Flestir voru 

þeirrar skoðunar að sérþarfir snerust um það að nemendur þyrftu aukna 

aðstoð í skólastofunni vegna líkamlegra eða andlegra þarfa. Nemendur með 

sérþarfir þyrftu líka aukna aðstoð vegna hegðunar sem gæti haft áhrif á 

nám þeirra. Samræmi er því á milli þess sem lögin greina frá og svörum 

þátttakenda um hvað teljist til sérþarfa. 

Fram kemur í rannsókn Aldísar Ebbu Eðvarðsdóttur (2011) að ekki eigi að 

gera sömu kröfur til allra í þessum nemendahópi því hegðun og náms- og 

félagsleg staða getur verið mjög ólík öðrum nemendum sem ekki hafa 

röskunina (Aldís Ebba Eðvarðsdóttir, 2011). Sumir nemendur með ADHD 

þurfa ekki endilega að fá aukinn stuðning í námi en aðrir þurfa að fá mikla 

aðstoð. Þarfir nemenda með ADHD eru því mjög einstaklingsbundnar. 
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Stoðkerfi kennara er skólastjóri og aðrir sérfræðingar innan skólans sem 

eiga að vera stoð og stytta starfandi kennara. Sveitarfélög eiga að tryggja að 

stuðningur sé við nemendur og fjölskyldur barna sem þurfa 

sérfræðiþjónustu í skólunum. Stuðningur eigi einnig að vera við starfsemi 

skólanna og starfsfólk sem vinnur innan þeirra. Ef hegðun nemenda er mjög 

erfið getur kennari leitað upplýsinga hjá nemanda eða foreldrum hans til að 

reyna að aðstoða hann eftir bestu getu. Ef hegðunin lagast ekki geta 

kennarar leitað sér aðstoðar hjá skólastjóra þess skóla sem þeir vinna við og 

þeirra sem veita sérfræðiaðstoð innan skólans. Þannig er hægt að reyna að 

finna lausnir til að aðstoða nemandann og kennarann. Bakland kennara er 

því aðallega skólastjórinn og sérfræðingar sem starfa innan hvers skóla og 

kennari á að geta treyst á stuðning hjá þeim ef hann ræður ekki við ákveðin 

málefni. 

. 

7.3 Reynsla kennara af ADHD 

Allir þátttakendur höfðu reynslu af því að kenna nemendum með ADHD. 

Bakland grunnskólanna eru sveitarfélögin, þjónustumiðstöðvar, 

heilsugæslan, BUGL, Sjónarhóll og aðrar stofnanir þar sem fagaðilar starfa 

við að sinna nemendum. Skólar eiga að geta leitað til þessara stofnana með 

erfiðari vandamál þó þau séu jafnvel leyst innan skólanna. Þátttakandi í 

skóla 3 talaði um að bakland skólanna væri ekki nógu sterkt þegar kæmi að 

nemendum með krefjandi sérþarfir. Skólastjórnendur og sérkennarar væru 

bakland kennara og ættu þeir að geta leitað sér ráðgjafar hjá þeim ef þörf 

væri á. Málum væri vísað frá skólunum til annarra stofnana sem væru 

bakland skólans, en það væri oft árangurslaust og málin kæmu aftur til 

skólanna án þess að hafa fengið neina ákveðna lausn. Þátttakandi í skóla 1 

talaði um að mörgum kennurum innan skólans fyndist að með auknum 

greiningum á börnum væru vandamálin innan skólanna að aukast, væri það 

mikið til vegna hegðunar erfiðleika nemenda. Fleiri börn væru með 

greiningar nú en áður og með auknum greiningum fylgdu fleiri vandamál.  

Segja má að með greiningum sé komið auga á vandamálið og það 

viðurkennt. Þær senda ákveðin skilaboð til kennara um hvað sé að og þeir 

eiga síðan að hafa þekkingu og reynslu til að bregðast við vandamálinu og 

koma til móts við nemendur. Þannig geta greiningar stuðlað að því að 

nemendur fái þá aðstoð sem þeir þurfa. Eftir að barn hefur verið greint þarf 

að fræða þá sem vinna með nemandann um greininguna til að hægt sé að 

vinna með barninu á árangursríkan hátt. Kennarar með reynslu af því að 

kenna nemendum með ADHD þekkja oft margar leiðir til að aðstoða þessa 
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nemendur og ættu að miðla reynslunni til kennara sem ekki vita jafn mikið 

um röskunina. Ef ekki er brugðist við niðurstöðum greiningar þá er hún til 

lítils gagns og fjármunum sóað. 

7.4 Þekking og fræðsla kennara 

Ef kennarar þekkja velja röskunina ADHD getur það hjálpað þeim mikið við 

að sinna þessum nemendum vel í skólastarfinu. Með góða þekkingu og góða 

reynslu kennara af ADHD ættu þeir að geta greint þörfina hverju sinni hjá 

einstaka nemendum og þar af leiðandi hjálpað þeim betur en ella í námi. 

Kennarar sem hafa litla þekkingu á ADHD gætu átt í vandræðum með að 

koma til móts við þennan nemendahóp. 

Fram kom í rannsókninni að kennarar voru sammála því að til þess að 

kenna nemendum með ADHD þyrftu þeir sjálfir að hafa góða þekkingu á 

röskuninni. Þannig gætu þeir nýtt sér fjölbreyttar leiðir til að vinna með 

nemendunum því það sem hentar einum nemanda hentar kannski ekki 

öðrum. Viðhorf kennara til nemenda með ADHD og þekking þeirra á 

röskuninni skiptir miklu máli varðandi þá þjónustu sem nemendum býðst. 

Það þarf ekki að vera að greind þeirra sem hafa taugaröskunina ADHD sé 

síðri en þeirra sem hafa hana ekki og nemendur með ADHD geta náð góðum 

námsárangri ef unnið er með þá á jákvæðan hátt í góðu námsumhverfi 

(Dornbush og Pruitt, 2002). 

Kennarar nefndu að það þyrfti að auka fræðslu um sérþarfir í grunnnámi 

kennara. Kenna ætti meira um þessar raskanir því þekkingin er orðin meiri 

en þegar þeir sjálfir voru í grunnnámi. Þeir töldu sig aðallega hafa fengið 

fræðslu um sérþarfir í þeim skólum sem þeir nú starfa í, einkum þegar 

haldnir hafa verið fyrirlestrar og námskeið fyrir starfsfólks skólanna. Nokkrir 

þátttakendur höfðu farið á kennaranámskeið hjá ADHD samtökunum og hjá 

Greiningarstöðinni.  

Niðurstöður svipaðra rannsókna gefa til kynna að sú fræðsla sem 

kennarar fá um ADHD í grunnnámi sé ekki nógu góð. Í rannsókn sem gerð 

var í Texas kemur fram að kennurum skorti almenna þekkingu á röskuninni 

ADHD. Kennarar þar virtust þekkja einkennin og hvernig lyf gætu hjálpað 

nemendum en þá skorti yfirleitt meiri þekkingu á röskuninni sem slíkri 

(Guerra og Brown, 2012). Þátttakendum í þessari rannsókn fannst þeir 

þekkja einkenni og birtingarmynd ADHD nokkuð vel. Í íslenskri rannsókn 

Jónínu Sæmundsdóttur kemur fram að kennarar telja sig hafa ágætis 

þekkingu á ADHD. Sú þekking sé ekki komin úr kennaranáminu, aðeins 6% 

þeirra sem svöruðu töldu sig hafa fengið nægilega fræðslu um þessar 

sérþarfir í grunnnámi (Jónína Sæmundsdóttir, 2009).  
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Mikið er til af upplýsingum um ADHD og skyldar raskanir og er hægt lesa 

sér til um röskunina á netinu sem og í bókum. Kennarar sem hafa mikinn 

áhuga á því að afla sér frekari þekkingar ættu að hafa greiðan aðgang að 

efni um ADHD og ættu í raun allir sem vinna með þessum einstaklingum að 

geta bætt þekkingu sína upp á eigin spýtur. Kennari sem sýnir þessu málefni 

áhuga og hefur öðlast meiri þekkingar um þetta getur öðlast aukna færni 

við að takast á við einfalda þætti sem geta hjálpað nemendum með ADHD 

mikið í skóla. Það væri eflaust árangursríkara ef að aukin fræðsla væri fyrir 

allt starfsfólk skólanna reglulega svo kennarar gætu unnið saman að því að 

styrkja þessa einstaklinga með aðferðum sem allir starfsmenn fengju 

fræðslu um og gætu nýtt í sameiningu. 

7.5 Foreldrafræðsla 

Kennarar vissu ekki til þess að boðið væri upp á sérstaka fræðslu fyrir 

foreldra nemenda með sérþarfir ADHD í skólanum. Þátttakendur töluðu um 

að kennarar bentu foreldrum á ýmis ráð og hvert þeir gætu leitað til að afla 

sér frekari upplýsinga.  

Í grunnskólalögum kemur fram að það eigi að styðja við nemendur og 

foreldra barna sem fá sérfræðiþjónustu, sem og starfsfólk grunnskólanna 

sem sinnir nemendum með sérþarfir (Lög um grunnskóla nr. 40/2008). Það 

þyrfti að fræða foreldra barna með sérþarfir og aðra foreldra einnig því 

börn leika saman eftir skóla og gott er fyrir alla foreldra að hafa þekkingu á 

ADHD. Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að séu góð samskipti á milli 

heimilis og skóla megi búast við árangursríkara skólastarfi með nemendum 

(Mennta og menningarmálaráðuneyti, 2013).  

Í rannsókn Aldísar Ebbu Eðvarðsdóttur (2011) kemur fram að foreldrar 

barna með ADHD þurfi að fá betri stuðning frá skólunum svo samstarf milli 

heimilis og skóla verði farsælt (Aldís Ebba Eðvarsdóttir, 2011). Foreldrum er 

bent á leiðir og stofnanir til að afla sér frekari upplýsingar, líkt og ADHD 

samtökin, Greiningarstöð og aðra staði. Skólinn gæti boðið foreldrum allra 

barna að koma á fyrirlestur um nemendur með sérþarfir og útskýrt fyrir 

öllum foreldrum þessar helstu raskanir og birtingarmyndir. Þannig gætu 

foreldrar annarra barna sýnt foreldrum barna með sérþarfir stuðning og 

skilning. 

7.6 Komið til móts við ADHD nemendur, stuðningur og leiðir 

Þeir kennarar sem tóku þátt í rannsókninni voru flestir þeirrar skoðunar að 

vel væri komið til móts við nemendur með sérþarfir í skólanum. 
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 Allir þátttakendur voru því sammála um að nemendur ættu að fá að 

vera sem mest með bekkjarfélögum sínum. Stuðningsnet innan skólanna 

þriggja töldu þátttakendur almennt vera gott, sérkennarar veittu kennurum 

og nemendum aðstoð væri þess þörf. Oftast væri reynt að fá stuðninginn 

inn í bekkinn svo nemendur þyrftu ekki að fara úr hópnum til að fá aðstoð. 

Stuðningur færi því helst eftir því hvar nemendur væru staddir í námi og 

hvort þörf væri á auknum stuðning. Stuðningur við nemendur og 

nemendahópa á að felast í sveigjanlegu og fjölbreyttu námsumhverfi, einnig 

kennsluháttum sem á að mæta þörfum allra nemenda (Reglugerð um 

nemendur með sérþarfir í grunnskóla, 585/2010). 

Greiningar ættu að styðja við kennara þannig að þeir geti hjálpað 

nemendum til að líða betur í daglegu lífi. Eftir að barn hafi verið greint með 

ADHD eða aðrar raskanir væri mikilvægt að fræða einstaklinginn og hans 

nánustu um eðli og horfur röskunarinnar. Það þurfi því að styðja við 

nemendur eftir að greining hefur komið í ljós og það er hægt að gera á 

marga vegu. Eitt af úrræðum fyrir nemendur með ADHD er 

einstaklingsáætlun í námi en þar kemur fram hvernig þeir læra, hvernig best 

sé að aðstoða þá og hver námsmarkmið þeirra eru. Í henni kemur fram 

hvernig laga eigi námið að þörfum nemendans. Ef til dæmis gott væri að 

búta námsefnið niður eða skipta kennslustundum upp í námslotur með 

hléum á milli þá kemur það fram í einstaklingsnámskránni. Starfsfólk þarf að 

hafa góða þekkingu á röskuninni og mögulegum viðbrögðum til að geta 

komið til móts við þessa ólíku nemendur og þarfir þeirra innan 

skólastofunnar. 

Nemendur eiga rétt á því að það sé komið til móts við allar þarfir þeirra, 

hvort sem um er að ræða líkamlegar eða andlegar, og á að taka mið af 

þeirra einstaklingsþroska hverju sinni (Reglugerð um nemendur með 

sérþarfir í grunnskóla, 585/2010 gr.4). Birtingarmyndir nemenda með ADHD 

eru ólíkar og þörfin á stuðningi einstaklingsbundin. Skólinn á að taka tillit til 

margbreytileikans og allra nemendahópa og þarf að finna leiðir til að mæta 

öllum einstaklingum (Menntamálaráðuneytið, 1995). Börn eiga öll rétt á því 

njóta sömu tækifæra til menntunar samkvæmt Barnasáttmálanum og það á 

að viðurkenna réttindi allra barna til menntunar (Samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins, 1989, gr.28). Ýmsar leiðir er hægt að nýta til 

stuðnings en einstaklingsnámskrá er ein þeirra. Með einstaklingsnámskrá er 

unnið eftir nákvæmum upplýsingum um nemandann og þann stuðning sem 

nemandinn þarf að fá. Kennarar geta metið eftir upplýsingum um 

einstaklinginn sem unnar eru af sérfræðingum, foreldrum eða öðrum sem 

koma að barninu. Námskráin tekur breytingum eftir því hvernig 
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nemandanum gengur í námi hverju sinni og þurfa markmiðin sem unnið er 

eftir að vera skýr þegar áætlun er gerð (Hafdís Guðjónsdóttir, 2008).  

Þátttakendur sögðust vera tilbúnir að breyta kennslu ef þeir teldu þörf á 

því. Kennarar í skóla númer 1 sögðust mikið nota sjónrænt skipulag innan 

skólans til að aðstoða nemendur. Kennarar í skóla 2 töluðu um að 

nærumhverfi skólans væri mikið notað í kennslu og væri kennslan þá 

fjölbreytt og skemmtileg og miðaði að nemendum. Námsumhverfi barna á 

að vera hvetjandi og börnum á að líða vel innan veggja skólanna. Nemendur 

eiga að öðlast tækifæri til að njóta þess sem skólinn hefur upp á að bjóða í 

því námi og starfi sem þar fer fram (Lög um grunnskóla nr. 13/2008). 

Hlutverk kennara er því að allir nemendur fái kennslu við hæfi og viðhalda 

áhuga nemenda á sem fjölbreyttastan hátt. Kennari þarf að kynnast 

nemendum sínum og sjá til þess að aðrir sem vinna með nemendum geri 

það einnig (Mennta og menningarmálaráðuneyti, 2013). Námsumhverfi 

nemenda þarf að vera hvetjandi svo nemendur fái sem best notið sín, það 

þarf að vera vel skipulagt og gott getur verið að fá leiðbeiningar frá 

sérfræðingi við skipulags skólastofunnar (Hafdís Guðjónsdóttir, 2008). 

Mikilvægt er að nemendur með ADHD finni að þeir séu virtir og fái að taka 

þátt eins og aðrir nemendur (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001). Uppröðun í 

skólastofunni skiptir miklu máli sem og að hægt sé að breyta henni 

reglulega. Kennarar þurfa því að breyta stofunum í samræmi við það sem 

verið er að gera (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). 

7.7 Samantekt 

Þegar leitað er svara við rannsóknarspurningunni: Hvernig er komið til móts 

við nemendur með sérþarfir (ADHD) í grunnskólanum? kemur fram að 

þátttakendur rannsóknarinnar voru ánægðir með þá þjónustu sem 

nemendur með ADHD eru að fá innan skólanna þriggja. Kennarar voru 

jákvæðir og töldu að þeir nýttu ráðgjöf fagaðila innan skólans ef þörf væri á. 

Þjónustan við nemendur með ADHD röskunina virðist vera ólík eftir stefnum 

skólanna þriggja og kom í ljós að skóli 2 var eini skólinn sem bauð upp á 

meiri þjónustu til nemenda með ADHD röskunina eina og sér. Í þeim skóla 

fá nemendur með greininguna þá þjónustu sem völ er á og er það metið 

eftir þörfinni að hverju sinni. Metið væri hversu mikinn stuðning þyrfti en 

sum börn fengju stuðning einu sinni í viku, önnur þrisvar í viku og önnur alla 

daga vikunnar ef þörf þykir. Í skóla 1 og 3 voru kennarar þeirrar skoðunar að 

nemendur með ADHD greininguna eina og sér fengju ekki endilega aukinn 

stuðning í námi. Kennarar töluðu um að þeir nýttu stuðningsfulltrúa til þess 

að hjálpa nemendum í skólastofunni ef þörf væri á. Það var því misjafnt milli 
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þessara þriggja skóla hversu mikla þjónustu nemendur með ADHD 

greininguna væru að fá í skólanum. En þátttakendur töldu sig reyna að nýta 

þann stuðning sem væri í boði að hverju sinni. Nemendur með þessa röskun 

væru ólíkir og þjónustan færi mikið eftir þörfinni að hverju sinni. Kennarar 

voru sammála um að vel væri komið til móts við þessa nemendur innan 

skólanna en að þjónustan við þá væri mismikil. Þátttakendur voru allir 

sammála um að alltaf væri hægt að gera betur þegar kæmi að nemendum 

með sérþarfir og þjónustuna við þá. 

Þegar leitað er svara við spurningunni: Hvaða þekkingu hafa kennarar á 

ADHD? kemur fram að þátttakendur töldu sig hafa ágæta þekkingu á þessari 

röskun og leiðum til að vinna með nemendum með röskunina. Þekkingin 

væri ekki komin úr grunnnámi kennaramenntunar, hún væri til komin vegna 

reynslu af því að vinna með nemendur með ADHD og vegna þess að 

kennarar hafi aflað sér frekari þekkingar sjálfir. Kennurum fannst almennt 

vanta frekari fræðslu um röskunina innan skólanna og hvernig koma ætti til 

móts við þennan nemendahóp. Flestir töldu sig þekkja vel einkenni og 

birtingarmyndir ADHD en það þyrfti að bæta fræðslu um hvernig hægt væri 

að vinna betur með nemendum. Það virtist því fara svolítið eftir áhuga 

kennara hvort að þeir myndu afla sér frekari þekkingar um röskunina og 

viðhorfum þeirra til að nemendur eru ólíkir. Þátttakendur töldu ekki vera 

fræðslu við foreldra nemenda með sérþarfir innan skólanna þriggja nema ef 

foreldrar óskuðu eftir frekari aðstoð. Kennarar reyndu að aðstoða foreldra 

eftir bestu getu. Niðurstöður gefa jákvæða mynd af því hvernig komið er til 

móts við nemendur með ADHD í þeim skólum sem rannsóknin tók mið af. 

Kennarar virtust hafa góða þekkingu á ADHD og leiðum til að koma til móts 

við ólíkar þarfir í skólastarfinu. Niðurstöður benda til að auka þurfi fræðslu 

til starfsfólks í grunnskólum, en þekking þátttakenda virtist samt sem áður 

vera til staðar.  
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8 Lokaorð 

Í grunnskólum landsins eru margir nemendur með einhvers konar sérþarfir 

en samkvæmt stefnunni um skóla án aðgreiningar þarf að mæta þörfum 

þeirra allra innan skólakerfisins. Markmið þessarar rannsóknar var að afla 

upplýsinga um hvaða þjónustu nemendur með sérþarfir ADHD væru að fá í 

skólunum. Einnig var markmiðið að skoða hvaða þekkingu kennarar hafa á 

röskuninni ADHD. Við upphaf þessa verkefni voru uppi ákveðnar hugmyndir 

um hvernig leggja ætti upp með það en þegar leið á verkefnið tók það 

breytingum á sínum forsendum og mynstrið fór að breytast. Í upphafi átti til 

að mynda aðeins að taka viðtöl við kennara í þremur skólum og 

sérkennslukennara innan sömu skóla. Verkefnið þróaðist þannig að 

rannsakandi vildi fá fleiri þátttakendur innan skólanna til að fá betri yfirsýn 

yfir þá þjónustu sem þessir nemendur fá og hvaða þekkingu kennarar hefðu 

á ADHD. 

Nú er mikið af fræðsluefni um ADHD og viðeigandi þjónustu aðgengilegt 

á netmiðlum og handbókum. Kennarar sem eru áhugasamir um að mæta 

þessum nemendum í námi geta því lesið sér til um efnið. Það getur verið 

auðvelt að benda á að það vanti frekari fræðslu og þekkingu í grunnnám en 

það er líka auðvelt að afla sér þekkingar ef áhuginn er til staðar.  

Það þarf að efla skólastarfið í grunnskólum svo hægt sé að tala um að 

unnið sé eftir stefnunni um skóla án aðgreiningar. Skólamál taka 

breytingum eins og allt annað og huga þarf að því þegar breytingar eiga sér 

stað að fræðsla og menntun geri það líka. Viðhorfin til þess að engir tveir 

séu eins skipta líka miklu máli þegar unnið er með börnum. Viðhorfum er 

hægt að breyta með aukinni þekkingu og fræðslu. Sem móðir barns með 

ADHD veit ég að það getur verið mikil vinna að koma til móts við þessa 

nemendur og að þekking, reynsla og þolinmæði gegna oft lykilhlutverkum. 

Kennarar þurfa því að þekkja til þessara þarfa til að hægt sé að sinna 

börnunum sem best. Með þessari rannsókn er hægt að draga niðurstöður 

um að margt gangi vel í skólunum varðandi það að sinna nemendum með 

ADHD. Eftir að þessi rannsókn hefur verið gerð gæti verið gott að kanna 

áfram hvaða þjónustu nemendur með ADHD eru að fá í grunnskólum. Það 

væri hægt að athuga betur með því að gera rannsókn á því hvernig unnið er 

með nemendur með sérþarfir (ADHD) og komið er til móts við þessa 
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nemendur innan grunnskólanna, væri hægt að gera það með 

vettvangsathugun í skólum og skoða það enn frekar hvaða þjónustu þessir 

nemendur eru að fá. 

Nemendur með sérþarfir þurfa oft á mikilli aðstoð að halda í skólanum 

og þjónusta þarf að miða að því að vera einstaklingsbundin. Jákvæð viðhorf 

gagnvart nemendum með ADHD og aðstoð við þá getur hjálpað mikið. Það 

að nota fjölbreytni í kennslu og huga að þáttum sem geta hjálpað getur oft 

skipt sköpum varðandi það hvernig til tekst. Kennarar gegna stóru hlutverki 

í kennslustofunni og er mikilvægt að þekking sé góð til að allir fái notið 

jafnra tækifæra innan veggja skólans. 
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Viðauki A 

Viðtalsrammi til gagnaöflunar  

Nafn 

Kyn 

Aldur 

Starf/atvinna 

 

Hefur þú reynslu af því að vinna með nemendur með sérþarfir? 

 

Hvað telur þú vera sérþarfir innan skólastarfsins? 

 

Hvaða sérþarfir hefur þú unnið með í þínu starfi? 

 

Hvernig kemur skólinn til móts við nemendur með sérþarfir (ADHD) eða 

aðrar innan þessa skóla? 

 

Eru einhverjar sértækar leiðir til þess að koma til móts við nemendur með 

sérþarfir innan þessa skóla? 

 

Telur þú að það séu margir nemendur innan þessa skóla með sérþarfir/ 

(ADHD)? 

 

Hefur starfsfólki verið kynnt það hvernig koma eigi til móts við þennan hóp? 

 

Hefur ykkur verið kynnt það hvernig hvernig ykkar skólanámskrá fjallar um 

nemendur með sérþarfir? 

 

Hvað gerið þið eða hvernig takið þið á móti nemendum með sérþarfir í 

upphafi skólagöngu eða þegar nemendur koma nýir inn í skólann hjá ykkur? 
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Hvað gerið þið til þess að aðstoða þessa nemendur frekar í námi? 

 

Hvaða nemendur eða hvaða sérþarfir eru það helst innan skólans sem fá 

frekari stuðning til náms? 

 

Er eitthvað gert meira fyrir foreldra þessara barna innan skólans? 

 

Hafa kennarar skólans fengið einhvern stuðning eða auka fræðslu um 

nemendur með sérþarfir? 

 

Hvað starfa margir sérkennarar við skólann? 

 

Hvaða þekkingu telur þú að kennari þurfi að hafa til þess að vinna með 

nemendur sem hafa sérþarfir (ADHD)? 

 

Fá nemendur með ADHD sérkennslu í þessum skóla? 

 

Hafa kennarar tök á því að fá einhvern auka stuðning í skólastofunni? 

 

Hvernig hefur þér gengið að vinna með nemendur með sérþarfir í þinni 

starfsgrein? 

 

Telur þú að skólinn geti bætt þjónustuna við nemendur með sérþarfir 

(ADHD)? 

 

Breytið þið kennslurými eftir þörfum þegar unnið er með þess einstaklinga? 

 

Breytið þið kennsluaðferðum þegar þið vinnið með þennan hóp? 

 

Notið þið umbunarkerfi eða atferlismótun til stuðnings við þessa 

nemendur? 

 

Er eitthvað sem þú vilt bæta við að lokum? 
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Þá vil ég þakka þér fyrir að leyfa mér að taka þetta viðtal við þig. 
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Viðauki B 

Spurningalisti til gagnaöflunar 

1. Kyn 

 

(  ) Kk   

(  ) Kvk 

 

 

2. Hvaða menntun hefur þú lokið? 

 

(  ) Kennaramenntun 

 

(  ) Sérkennari 

 

(  ) Þroskaþjálfi 

 

(  ) Annað 

 

 

3.  Hvað hefur þú unnið lengi við kennslu? 

 

(  ) 1-5 ár 

 

(  ) 6-10 ár 

 

(  ) 11-16 ár 

 

(  ) 17-20 ár 

 

(  ) Meira en 20 ár 
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4.  Hvar hefur þú fengið fræðslu um ADHD? 

 

(  ) Námskeið 

 

(  ) Námskeið í grunnámi 

 

(  ) Námskeið í framhaldsnámi 

 

(  ) Námskeið hjá greiningarstöð 

 

(  ) Námskeið hjá ADHD samtökunum 

 

(  ) Námskeið hjá sveitarfélagi/vinnustað 

 

(  ) Annað 

 

5.  Hvaða reynslu hefur þú af að kenna nemendum með ADHD? 

 

(  ) Hef kennt nemendum með ADHD 

 

(  ) Hef persónulega reynslu af ADHD sem foreldri, aðstandandi, sjálf/ur með 

ADHD greiningu 

 

(  ) Hef ekki kennt nemendum með ADHD 

 

(  ) Annað 

 

6.  Hvaða þekkingu hefur þú á eftirfarandi þáttum? 

 

a) þekking mín á ADHD er (  )mjög mikil (  ) mikil ( ) hvorki né (  ) lítil (  ) 

engin 

 

 b) Þekking mín á greiningu ADHD er (  )mjög mikil (  ) mikil ( ) hvorki né (  ) 

lítil (  ) engin 
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b) þekking mín á meðferð ADHD er (  )mjög mikil (  ) mikil ( ) hvorki né (  

) lítil  

(  ) engin 

 

7.  Hversu sammála eða ósammála ert þú þeirri fullyrðingu að skólinn þinn 

komi til móts við þarfir nemenda með ADHD ? 

 

(  ) Mjög sammála 

 

(  ) Nokkuð sammála 

 

(  ) Veit ekki 

 

(  ) Nokkuð ósammála 

 

(  ) Mjög ósammála 

 

8.  Hversu sammála eða ósammála ert þú þeirri fullyrðingu að nemendur 

með ADHD fái nægan stuðning innan skólans? 

 

(  ) Mjög sammála 

 

(  ) Nokkuð sammála 

 

(  ) Veit ekki 

 

(  ) Nokkuð ósammála 

 

(  ) Mjög ósammála 

 

9. Hversu sammála eða ósammála ert þú þeirri fullyrðingu að kennari fái 

ráðgjöf um kennslu nemenda með ADHD á þínum vinnustað? 

 

(  ) Mjög sammála 
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(  ) Nokkuð sammála 

 

(  ) Veit ekki 

 

(  ) Nokkuð ósammála 

 

(  ) Mjög ósammála 

 

10. Hversu sammála eða ósammála ert þú þeirri fullyrðingu að kennari eigi 

að geta komið til móts við nemendur með ADHD í bekknum sínum án 

utanaðkomandi stuðnings? 

 

(  ) Mjög sammála 

 

(  ) Nokkuð sammála 

 

(  ) Veit ekki 

 

(  ) Nokkuð ósammála 

 

(  ) Mjög ósammála 

 

 

11. Hversu vel eða illa finnst þér skólinn þinn standa að því að koma til móts 

við nemendur með ADHD? 

 

(  ) Mjög vel 

 

(  ) Nokkuð vel 

 

(  ) Veit ekki 

 

(  ) Nokkuð illa 
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(  ) Mjög illa 

 

12. Getur þú nefnt dæmi um það sem þér finnst þurfa vera til staðar í skóla 

til að vel gangi að koma til móts við nemendur með ADHD? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Viðauki C 

Bréf til skólastjóra um þátttöku í rannsókn 

 

Sæl/Sæll  

Ég heiti Sigríður Heiða Guðmundsdóttir og er mastersnemi við Háskóla 

Íslands og er ég að ljúka námi nú í júní í Faggreinakennslu í grunnskóla. Ég er 

að vinna mastersverkefni mitt og ætla ég að skoða það hvernig skólar komi 

til móts við nemendur með ADHD. Hugmyndin er sú að taka viðtöl við 

kennara á miðstigi og sérkennslu kennara til þess að fá smá sýn á það 

hvernig unnið er með þessa nemendur. Einnig er ég að hugsa um að fá að 

leggja spurningarlista fyrir alla kennara skólans á kennarafundi til þess að fá 

frekari upplýsingar frá stærri hóp. Ákvað ég að skoða einkarekinn skóla, 

teymiskennsluskóla og hefðbundin skóla. Langaði mig því að athuga það 

hvort að ég mætti fá að taka viðtöl og leggja þennan spurningarlista fyrir í 

ykkar skóla. Gætir þú sent mér svar og jafnvel þá netfang hjá þeim 

kennurum sem ég gæti haft samband við. 

 

 

 

Með bestu kveðju 

 

Sigríður Heiða Guðmundsdóttir 

siggahg@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 

Viðauki D 

Þátttakenda bréf sem þátttakendur í viðtölum samþykktu 

 

Upplýst samþykki fyrir viðtali vegna eigindlegrar rannsóknar rannsóknar við 

M.Ed skrif 

Ég heiti Sigríður Heiða Guðmundsdóttir og er nemandi við Háskóla Íslands 

og er að ljúka námi í faggreinakennslu í grunnskóla M.Ed. Verkefnið er 

rannsókn á því hvernig skólar koma til móts við nemendur með sérþarfir 

(ADHD). Þetta er eigindleg rannsókn þar sem upplýsingum verður aflað með 

viðtölum við þátttakendur.  

Viðmælenda ber ekki skylda að taka þátt og er frjálst að hætta hvenær sem 

er í rannsóknarferlinu. Viðmælenda er einnig frjálst að neita að svara 

einhverri spurningu. 

Markmið þessarar rannsóknar er að fá innsýn hvernig skólar koma til móts 

við nemendur með sérþarfir(ADHD). Rannsakandi mun gæta fyllsta trúnaðar 

við þátttakendur og verður öllum þeim gögnum sem aflað er eytt að lokinni 

rannsókn.  

 

Mér hefur verið kynnt(ur) tilgangur og markmið rannsóknar og í hverju 

þátttaka mín er fólgin. Ég undirrituð(aður) er samþykk(ur) þátttöku. 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

       

Með fyrirfram þökk 

Sigríður Heiða Guðmundsdóttir 

 

 

 

 


