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Útdráttur 

Viðfangsefni þessarar B.A.-ritgerðar er félagsleg staða barna með athyglisbrest með eða 

án ofvirkni og hvatvísi (ADHD). Fjallað verður um einkenni, orsakir, tíðni og greiningu 

barna með ADHD ásamt helstu fylgiröskunum. Áhrif ADHD á félagsfærni barna verða 

skoðuð og hvert hlutverk skólastofnana og foreldra er til að auka félagsfærni barnanna. 

Markmið ritgerðarinnar er að leitast við því að svara hvaða þættir það eru í fari barna með 

ADHD sem geta valdið því að félagsleg staða þeirra og félagsfærni er slök. Einnig verður 

skoðað hvert hlutverk grunnskóla og foreldra barna með ADHD er þegar kemur að eflingu 

félagsfærni og hvernig hægt er að stuðla að auknum félagsþroska barna með ADHD. 

Rannsóknir á félagsfærni barna með ADHD hafa sýnt fram á að einkenni ADHD hafa áhrif 

á félagsfærni þeirra og á getu þeirra til þess að eignast og viðhalda vinasamböndum. 

Ennfremur hefur verið sýnt fram á að slök félagsfærni barna getur haft verulegar 

afleiðingar á félags- og tilfinningalegan þroska barna.  

 



4 

Formáli  

Ritgerð þessi er 12 eininga lokaverkefni til B.A. prófs í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. 

Áhugi minn og helsta ástæða þess að ég ákvað að skrifa um þetta tiltekna viðfangsefni er 

að sjálf er ég greind með ADHD á fullorðinsaldri en það sem jók áhuga minn enn frekar á 

ADHD röskunninni, nánar til tekið þeim þáttum sem snúa að félagsþroska og félagslegri 

stöðu barna með ADHD, er að dóttir mín er einnig greind með ADHD. Það getur verið 

töluverð áskorun fyrir foreldra, kennara, bekkjarfélaga og vini að átta sig á þessari röskun 

og ólíkar birtingarmyndir ADHD og fylgikvilla hennar og ekki sýst vegna þess að ekkert 

barn er eins og þarfir þeirra mismunandi. Ég vil koma fram þökkum til Sigrúnar 

Harðardóttur leiðbeinanda míns en stuðningur hennar við skrif þessarar ritgerðar er 

ómetanlegur og veitti hún mér aukinn innblástur og drifkraft við skrifin. Ég vil þakka 

fjölskyldu minni fyrir allan stuðninginn og aðstoðina sem ég hef fengið í gengum námið. 

Sérstaklega vil ég þakka unnusta, dætrum okkar Alexöndru Ósk og Guðfinnu Rut fyrir 

ómælda þolinmæði og hjálpsemi í gegnum allt námið mitt. Bestu þakkir fær móðir mín 

Guðrún Kjartansdóttir og Hólmfríður Karlsdóttir fyrir að standa við hlið mér eins og klettar 

og hvatt mig áfram í náminu öllu.  
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1 Inngangur  

Frávik eru skilgreind á marga vegu. Það sem virðist vera samþykkt í einum 

menningarheimi getur verið frávik í öðrum sem ræðst vissulega að því að hefðir, gildi og 

viðhorf eru mismunandi og mótar það skoðanir samfélagsins (Helgi Gunnarsson, 2003). 

Til að mynda virðist fullkomlega eðlilegt að leggja sér til munns sviðið kindahöfuð hér á 

landi. Þeir ferðamenn sem hingað koma eru oft undrandi á atferli okkar og átta sig ekki á 

því hvers vegna nokkur manneskja vilji borða tungu- og/eða augu kindarinnar. Þetta dæmi 

er aðeins til gamans og getur það verið einstaklega áhugavert að velta fyrir sér hlutum 

sem ekki er almenn sátt um. Samt sem áður eru öll frávik ekki jafn spaugileg og að borða 

sviðna kindahausa. Alvarlegustu frávikin eru afbrot og er þá átt við hegðun sem stofnar 

samfélagi og mönnum í hættu (Helgi Gunnarsson, 2003). 

Hvað varðar frávik hjá börnum í taugaþroska hefur á undanförnum árum verið mikið 

talað um ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) og á íslensku nefnt 

athyglisbrestur með eða án ofvirkni og hvatvísi (Grétar Sigurbergsson, e.d.). ADHD er 

líffræðileg taugaröskun sem hefur áhrif á getu barna til þess að stjórna virkni, hegðun og 

einbeitingu. Röskunin hefur fengið mikla umfjöllun síðustu ár og hefur umræðan oft 

einkennst af mikill neikvæðni og þá helst vegna þeirrar aukningar á greiningum á 

röskuninni og aukinnar lyfjanotkunar í kjölfarið. ADHD hefur verið mikið skoðað af 

fræðimönnum þar sem reynt hefur verið að rannsaka orsök, afleiðingar og áhrif 

röskunarinnar á bæði líkamlega og andlega heilsu einstaklinga ásamt því að skoða hvaða 

áhrif ADHD getur haft á félagsfærni þeirra einstaklinga sem röskunina hafa. Markmið 

ritgerðarinnar er að varpa ljósi á þá þau áhrif sem ADHD getur haft á félagsfærni og stöðu 

barna með ADHD almennt og jafnframt að sýna fram á mikilvægi þess að skólar og ekki 

síst foreldrar átti sig á nauðsyn félagsfærniþjálfunar barna með ADHD.  

Þær rannsóknaspurningar sem leitast verður svara við eru eftirfarandi: 

 Áhrif ADHD á félagsleg samskipti og tengsl barna og ungmenna við vini/félaga?  

 Hvert er hlutverk skólastofnana og foreldra gagnvart börnum með ADHD svo 

stuðla megi að aukinni félagsfærni? 

 Hafa uppeldishættir foreldra áhrif á félagsfærni barna? 
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Ritgerðin skiptist í 5 kafla. Í kafla tvö verður fjallað um einkenni, orsakir og tíðni ADHD, 

alþjóðleg greiningarskilmerki ADHD samkvæmt DSM-5 og ICD-10 sjúkdómsflokkunar-

kerfum ásamt því að fjalla um rannsóknir og helstu áhættuþætti slakrar félagsfærni. Í kafla 

þrjú verður fjallað um félagsþroska barna út frá kenningarlegum sjónarhornum. Í fjórða 

kafla ritgerðarinnar verður fjallað um hlutverk skóla og foreldra í félagsfærniþjálfun. Í 

fimmta kafla verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum ritgerðarinnar, þær ræddar í ljósi 

kenninga og rannsókna og ályktanir af þeim dregnar.  
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2 ADHD 

Í þessum kafla verður fjallað almennt um ADHD, einkenni, tíðni og orsök ADHD. Einnig 

verður fjallað um alþjóðlegu greiningarkerfin DSM-5 og ICD-10 sem notuð eru hér á landi 

til greininga að auki verður farið yfir þau greiningarskilmerki sem þurfa að vera til staðar 

svo barn greinist með ADHD. Hugtakið félagsfærni verður skilgreint ásamt því að skoða út 

frá rannsóknum hvaða áhrif veik félagsfærni og félagsleg staða barnanna getur haft á 

líðan þeirra, hegðun og frammistöðu í skóla. Jafnframt verður fjallað um þá þætti sem 

geta stuðlað að góðri félagsfærni og félagsstöðu barnanna. 

2.1 Hvað er ADHD? 

Taugaröskunin ADHD hefur lengi verið þekkt og eru fyrstu heimildir um röskunina frá 

árinu 1900. Fjölmargir fræðimenn hafa rannsakað ADHD en þetta ein algengasta röskun 

á taugaþroska barna og koma einkennin fram sem athyglisbrestur með/án ofvirkni og 

hvatvísi (Barkley, 2015; Sutcliffe, Bishop, Houghton og Taylor, 2006). Einkennum ADHD 

hefur verið skipt niður í þrjá flokka þar sem ofvirkni og/eða hvatvísi eru ráðandi einkenni, 

athyglisbrestur sem ráðandi einkenni og loks öll þrjú einkennin ráðandi. Mismunandi er 

hvernig birtingamynd og einkenni ADHD koma fram hjá börnum en algengt er að börn 

eigi í erfiðleikum með að vera kyrr, vinna úr, vista og að endurheimta upplýsingar ásamt 

því að framkvæma hluti án umhugsunar (American Psychiatric Association, 2013). Einnig 

er algengt að börnin eigi í erfiðleikum í samskiptum og að viðhalda vinskap við jafnaldra 

og að halda einbeitingu við tiltekin viðfangsefni svo eitthvað sé nefnt. Öll einkenni ADHD 

miðast við að þau séu viðvarandi og samræmist ekki aldri og þroska barnsins (Barkley, 

2015; American Psychiatric Association, 2013). Við greiningu á ADHD þurfa ákveðin mörg 

einkenni athyglisbrest og/eða ofvirkni og hvatvísi að vera til staðar hjá börnum svo þau 

uppfylli greiningarskilmerki samkvæmt DSM-5 og ICD 10 greiningarkerfunum (Barkley, 

2015; American Psychiatric Association, 2013). 

 ADHD getur valdið börnum og unglingum ýmsum vandkvæðum í daglegu lífi og hafa 

rannsóknir sýnt fram á að um 30-60% þeirra sem greinast með ADHD sem börn sýni 

einkenni allt fram á fullorðinsár (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013; Harpin, 2005). Hér áður fyrr 

var því haldið fram að uppeldi barna væri megin ástæða þess að börn sýndu 

frávikshegðun á borð við ADHD (Málfríður Lorange og Ingibjörg Karlsdóttir, 2008; Barkley, 

2015). Rannsóknir í dag sýna fram á að ekki er hægt að kenna uppeldisaðferðum foreldra 
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alfarið um hegðun barnanna því helsta orsök ADHD er líffræðileg og er hún mun sterkari 

en í flestum öðrum hegðunar- og þroskaröskunum (Barkley, 2015; Málfríður Lorange og 

Ingibjörg Karlsdóttir, 2008). ADHD má rekja til ójafnvægis í miðtaugakerfi sem kemur út í 

ofvirkni, hvatvísi og athyglisbresti (Newcorn og Ivanov, 2007).  

2.1.1 Ofvirkni og hvatvísi 

Barn sem er með ADHD skortir getu til þess að stjórna virkni sinni (ofvirkni) sem brýst 

þannig út að barnið er stöðugt á ferðinni, hleypur og/eða prílar óhóflega mikið, á erfitt 

með að hafa hljóð, sitja kyrr í sæti sínu þegar ætlast er til og slaka á (American Psychiatric 

Association, 2013; Gísli Baldursson, Páll Magnússon og H. Magnús Haraldsson, 2012). 

Einnig hefur ADHD áhrif á getu barnsins til þess að stöðva hegðun sína (hvatvísi) og talar 

barnið því oft óhóflega mikið, svarar spurningum áður en viðmælandi nær að klára 

spurninguna, á í erfiðleikum með að bíða eftir að röðin komi að sér og oft ryðst barnið inn 

í og truflar önnur börn við leik (American Psychiatric Association, 2013; Gísli Baldursson, 

Páll Magnússon og H. Magnús Haraldsson, 2012). 

Ofvirkni getur verið áberandi á yngri árum barna og eru þau oft óróleg og eiga í 

erfiðleikum með að slaka á (Grétar Sigurbergsson, e.d.; Barkley, 2010; American 

Psychiatric Association, 2013). Eitt helsta einkenni hvatvísi er óþolinmæði þar sem börnin 

eiga oft erfitt með að bíða eftir að röðin komi að þeim. Börnin eiga í erfiðleikum með að 

halda aftur af hegðun sinni og oft eru þau barnaleg og óviðeigandi í samskiptum. Algengt 

er að börn sem sýna hvatvísa hegðun ryðjist inn í leik og samtöl annarra barna án 

umhugsunar þar sem þau hugsa oft á tíðum ekki út í afleiðingar gjörða sinna og bitnar 

þessi hegðun því oft á félagslegum samskiptum þeirra við jafnaldra og jafnframt þeirri 

getu til þess að eignast vini og að viðhalda vinskap (Gísli Baldursson, Páll Magnússon og 

H. Magnús Haraldsson, 2012; Barkley, 2015; American Psychiatric Association, 2013). 

2.1.2 Athyglisbrestur 

Barn sem sýnir einkenni athyglisbrests gerir gjarnan fljótfærnisvillur, veitir verkefnum ekki 

athygli, yfirsést mikilvægar upplýsingar, vinnur óskipulega, truflast auðveldlega, er 

gleymið og týnir oft eigum sínum. Barnið á einnig erfitt með að halda einbeitingu við 

verkefni eða leik til dæmis í fyrirlestrum, samtölum eða lestri. Oft virðist barnið ekki hlusta 

þegar talað er við það og virðist barnið oft vera annars hugar eða áhugalaust í samtali. 

Erfiðleikar með að fylgja leiðbeiningum er einnig einkenni athyglisbrests og algengt er að 
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barnið nái ekki að klára verkefni í skóla eða heima þar sem barnið missir fljótt athygli eða 

verður fyrir truflun á leið sinni að ljúka því verkefni sem það er byrjað á. Barn með 

athyglisbrest á einnig oft í erfiðleikum með skipulagningu verkefna og er tímastjórnun oft 

léleg í verkefnum (Gísli Baldursson, Páll Magnússon og H. Magnús Haraldsson, 2012; 

Barkley, 2015; American Psychiatric Association, 2013).  

Börn með athyglisbrest eru oft dagdreymin og virðast oft utangátta, fjarlægð og 

áhugalaus í samræðum (Gísli Baldursson, Páll Magnússon og H. Magnús Haraldsson, 

2012). Börnin eiga einnig erfitt með að einbeita sér að ákveðnum hlut eða verkefni í 

langan tíma sem hefur áhrif á getu þeirra til að ljúka við og skipuleggja ýmis verkefni og 

athafnir sem leiðir til þess að þau forðast verkefni sem þarfnast mikillar einbeitingar. Samt 

sem áður geta börnin sokkið ofan í viðfangsefni sem eru þeim spennandi og samræmist 

áhugamálum þeirra. Börnin eru einnig gjörn á að týna eða gleyma til dæmis mikilvægum 

námsgögnum, heimaverkefnum eða öðrum eigum (Gísli Baldursson, Páll Magnússon og 

H. Magnús Haraldsson, 2012; Barkley, 2015).  

Athyglisbrestur getur haft mikil áhrif á námsgetu barna þá sérstaklega á unglinga 

þar sem kröfur í námi og áhersla á sjálfstæð vinnubrögð eykst til muna. Börn með 

athyglisbrest eru líklegri til þess að hljóta ekki greiningu miðað við börn sem einnig eru 

með einkenni ofvirkni og hvatvísi. Ástæða þess er sú að börn með athyglisbrest eru ekki 

eins fyrirferðamikil og börn sem hafa einnig ofvirkni og hvatvísi (Grétar Sigurbergsson, 

e.d.; Gísli Baldursson, Páll Magnússon og H. Magnús Haraldsson, 2012; Barkley, 2015). 

2.2 Tíðni, orsök og alþjóðleg greiningarskilmerki ADHD  

Munur hefur verið á tíðni ADHD á alþjóðavísu sem hægt er að rekja til mismunandi 

menningar- og þjóðfélagsþátta milli landa og mismunandi rannsóknaraðferða (Barkley, 

2016; Polanczyk, Lima, Horta, Biederman og Rohde, 2007; Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2008). Í eldri rannsóknum á tíðni ADHD meðal barna var 

almennt álitið að um 3-6% barna væru með röskunina (Barkley, 2015). Nýlegar rannsóknir 

hafa sýnt fram að tíðni ADHD sé mun hærri eða um 5-10% og um 30-70% þeirra barna 

sem greinast með ADHD í æsku hafa veruleg hamlandi einkenni ADHD allt fram á 

fullorðinsár (Gísli Baldursson, Páll Magnússon og H. Magnús Haraldsson, 2012; Badeleh, 

2013; Embætti landlækni, 2012). Á heimasíðu ADHD - samtakanna kemur fram að á 

Íslandi er gert ráð fyrir að um 7,5% barna, 18 ára og yngri, eða um 6000 börn séu með 
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röskunina á hverjum tíma og greinast drengir fremur en stúlkur með ADHD og eru 

hlutföllin þrír drengir á móti einni stúlku (ADHD-samtökin, e.d.). 

Orsök ADHD hefur ekki verið fundin en talið hefur verið að líffræðilegi þátturinn sé 

stærsti orsakaþátturinn eða í um 70-90% tilfella. Taugafræðilegar rannsóknir hafa sýnt 

fram á að nokkur mismunandi svæði heilans eru minni hjá börnum með ADHD miðað við 

samanburðarhópa (Newcorn og Ivanov, 2007). Aðrir orsakaþættir ADHD hafa verið 

nefndir og er talið að neysla þungaðra kvenna á tóbaki, áfengi og vímuefnum geti aukið 

líkur á ADHD meðal barna. Jafnframt er talið að áföll sem þungaðar konur verða fyrir 

annað hvort á meðgöngu og/eða í fæðingu geti jafnframt ýtt undir auknar líkur á að barnið 

greinist með ADHD (Gísli Baldursson, Páll Magnússon og H. Magnús Haraldsson, 2012). 

Fjölmargir fræðimenn hafa á undanförnum áratugum leitast við að rannsaka orsök 

ADHD. Umhverfisþættir hafa á undanförnum árum verið mikið rannsakaðir og hafa 

rannsakendur sýnt fram á að ýmis efni sem finna má í þeim matvælum sem þungaðar 

konur neyta á meðgöngu geti aukið líkur þess að barn greinist með ADHD. Talið hefur 

verið að efni líkt og kvikasilfur og önnur efni sem notuð eru til þess að úða á ávexti og 

grænmeti, svo sem skordýraeitur eða önnur vaxtaörvandi efni, geti einnig aukið líkur á að 

börn greinist með ADHD (Grandjean og Landrigan, 2014).  

Þrátt fyrir að rannsóknir hafi sýnt fram á að erfða- og umhverfisþættir séu 

veigamestu þættirnir þegar ADHD er greint má ekki líta fram hjá þeirri staðreynd að um 

10-25% þeirra barna sem sýna einkenni ADHD geti orsakast vegna annarra raskana 

og/eða sjúkdóma. Einbeitingarskortur er vel þekkt einkenni hjá þeim sem eru með kvíða 

og/eða þunglyndi. Að því sögðu er mikilvægt að greina vandlega þau börn sem sýna 

einkenni ADHD og athuga þá einnig hvort að börnin hafi upplifað einhverskonar áfall líkt 

og skilnað og/eða atvinnumissi foreldra, missi eða jafnvel andlát einhvers nákomins sem 

getur haft áhrif á líðan og hegðun barnanna (Attention deficit hyperactivity disorder, 

2009). 

2.2.1 Alþjóðleg greiningarskilmerki 

Alþjóðleg greiningarskilmerki ADHD er að finna í tveimur greiningarkerfum. Hér á landi er 

fyrst og fremst stuðst við greiningarskilmerki Greiningar- og tölfræðihandbók geðraskana 

(Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders) sem er kallað DSM 

greiningarkerfið. Jafnframt hefur verið notast við 10. útgáfu Alþjóðlegu tölfræðiflokkun 
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sjúkdóma og skyldra heilbrigðisvandamála (International Classification of Diseases) oft 

kallað ICD-10 til þess að skrá allar þær greiningar sem gerðar eru (Embætti Landlæknis, 

2014; Gísli Baldursson, Páll Magnússon og H. Magnús Haraldsson, 2012). Hér að neðan 

verður gerð grein fyrir þeim greiningarkerfum sem notuð er við greiningar á ADHD. 

DSM-5 

Við greiningu á ADHD hér á landi hafa læknavísindin meðal annars stuðst við DSM 

greiningarkerfið. Bandaríska geðlæknafélagið (American Psychiatric Association) sér um 

útgáfu kerfisins og hefur það verið í stöðugri þróun frá upphafi. Markmið 

greiningarkerfisins er að þróa ákveðið verkfæri ísem nýtist fagfólki þegar kemur að 

greiningu á hinum ýmsu röskunum og sjúkdómum. Með slíku verkfæri er vonast til þess 

að ákveðin samfella og samþætting sé til staðar á alþjóðavísu (Embætti Landlæknis, 2014; 

Gísli Baldursson, Páll Magnússon og H. Magnús Haraldsson, 2012).  

Nýjasta útgáfa DSM greiningarkerfisins er DSM-V (DSM-5) sem kom út árið 2013. 

Í DSM-5 er ADHD skipt niður í þrjá undirflokka þar sem einkenni röskunarinnar eru flokkuð 

eftir 1) ADHD-blönduð gerð 2) ADHD-ráðandi einkenni athyglisbrests og 3) ADHD-ráðandi 

einkenni ofvirkni/hvatvísi (American Psychiatric Association, 2013; Gísli Baldursson, Páll 

Magnússon og H. Magnús Haraldsson, 2012). Við greiningu á ADHD samkvæmt DSM-5 

kemur fram að barn þarf að sýna einkenni ADHD fyrir 12 ára aldur og að minnsta kosti 6 

af 9 einkennum ADHD hafi verið til staðar hjá barninu síðustu sex mánuði fyrir greiningu. 

Einkennin þurfa jafnframt að vera hamlandi fyrir barnið á tveimur eða fleiri mismunandi 

stöðum svo sem heima, í skóla eða þegar kemur að félagsstöðu barns (Ghanizadeh, 2012; 

Embætti landlæknis, 2014; American Psychiatric Association, 2013). 

Með tilkomu DSM-5 hefur verið lögð aukin áhersla á að taka þurfi tillit til 

umhverfisþátta og aðstæðna barna sem geta haft áhrif á greiningu ADHD. Þroski barns, 

aðstæður og umhverfi geta haft veruleg áhrif á líðan og ýtt undir einkenni ADHD (Embætti 

landlæknis, 2014; American Psychiatric Association, 2013). Nauðsynlegt er að útiloka að 

um aðra röskun eða sjúkdóm sé að ræða þegar greina á ADHD hjá börnum. Kvíði- og/eða 

þroskaröskun, þunglyndi, hegðunarraskanir, geðklofi eða aðrir geðrofssjúkdómar geta 

sýnt svipuð einkenni og ADHD en samt sem áður er meginmunur á milli þeirra sem ekki 

verður rakið hér. En vegna þeirra svipuðu einkenna sem geta verið milli sjúkdóma og 

raskana er brýnt að kanna með áreiðanlegum greiningarkerfum, líkt og DSM-5, hvort barn 
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sé með ADHD eða ekki. Ef framkvæmd greiningarinnar er nákvæm og áreiðanleg í upphafi 

eykur það líkur á að viðeigandi úrræði finnist og henti barninu (American Psychiatric 

Association, 2013; Gísli Baldursson, Páll Magnússon og H. Magnús Haraldsson, 2012). 

Ásamt DSM greiningarkerfinu hafa fagaðilar notast við annað greiningarkerfi samhliða 

DSM en það ICD-10 greiningarkerfið (Gísli Baldursson, Páll Magnússon og H. Magnús 

Haraldsson, 2012).  

ICD-10 

Greiningarkerfið ICD-10 var fyrst gefið út af Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO) 

árið 1994 en reglulega hafa verið gefnar út uppfærslur og er greiningarkerfið í stöðugri 

þróun líkt og DSM-5. ICD-10 greiningarkerfið hefur verið notaður samhliða DSM-5 

greiningarkerfinu hér á landi en með áherslu á skráningu allra sjúkdóma og raskana sem 

greinast hér á landi. Með notkun ICD-10 er fyrst og fremst leitast við að halda utan um 

skráningar og tíðni sjúkdóma eða raskana. Því hefur aðallega verið stuðst við DSM 

greiningarkerfið hér á landi og er megin ástæðan sú að greiningarskilmerki innan DSM 

kerfisins eru hagnýtari þegar kemur að ákvörðunartöku um meðferð einstaklinga (Gísli 

Baldursson, Páll Magnússon og H. Magnús Haraldsson, 2012). 

ICD-10 er að mörgu leyti svipað DSM-5 greiningarkerfinu en samt sem áður er 

áherslu munur á milli kerfanna. Í ICD-10 greiningarkerfinu er gerð krafa um að einkenni 

ADHD verði að vera til staðar fyrir sjö ára aldur. Annað sem aðgreinir kerfin er að ICD-10 

kerfið gerir kröfu um að einstaklingur sýni einkenni allra undirfliokka ADHD sem skipt 

hefur verið niður í þrjá flokka innan ICD-10 greiningarkerfisins: ofvirkni, hvatvísi og 

athyglisbrestur. Slík krafa er ekki gerð í DSM-5 og er ástæðan sú að undirflokkarnir, 

ofvirkni og hvatvísi, eru flokkaðir saman innan DSM-5. Hinsvegar er sú krafa gerð í báðum 

greiningarkerfunum að einkenni ADHD þurfa að hafa staðið í að minnsta kosti 6 mánuði 

fyrir greiningu og þurfa einkennin að vera hamlandi fyrir barnið á tveimur eða fleiri 

mismunandi stöðum líkt og í DSM-5 greiningarkerfinu (Gísli Baldursson, Páll Magnússon 

og H. Magnús Haraldsson, 2012).  

2.3 Fylgiraskanir ADHD 

Fylgiraskanir ADHD hjá börnum eru margar og algengt er að börn greinist með eina eða 

fleiri fylgiraskanir samhliða greiningu á ADHD sem getur flækt greiningarferlið (Ingibjörg 

Karlsdóttir, 2013). Fylgiraskanir barna með ADHD eru til að mynda 
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mótþróaþrjóskuröskun, sértæk þroskaröskun á hreyfisamhæfingu, sértækir 

námsörðuleikar, hegðunar- og kvíðaraskanir, þunglyndi, svefnerfiðleikar, léleg 

félagsfærni, áráttu- og þráhyggjuröskun og um 7% barna með ADHD hafa Tourette 

heilkennið sem einkennist af margskonar snöggum kippum í líkamanum og hljóðkækjum 

(Newcorn og Ivanov, 2007; Ingibjörg Karlsdóttir, 2013). 

Mótþróaþrjóskuröskun, sértæk þroskaröskun á hreyfisamhæfingu og sértækir 

námsörðuleikar eru meðal algengustu fylgiraskana meðal barna með ADHD. Rannsóknir 

hafa sýnt fram á að um 40-65% barna greinast með mótþróaþrjóskuröskun, 50% með 

sértæka þroskaröskun á hreyfisamhæfingu og um 50-60% greinast með sértæka 

námsörðuleika (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013). Barn sem sýnir einkenni 

mótþróaþrjóskuröskunar á oft erfitt með að hafa stjórn á skapi sínu og er þrætugjarnt. 

Barnið neitar að fara eftir þeim reglum sem settar eru og oft sýnir barnið reiði og reynir 

að ónáða aðra viljandi. Barnið er hefnigjarnt og illkvitt, reynir að móðga aðra og kenna 

öðrum um sínar gjörðir. Með sértækri þroskaröskun á hreyfisamhæfingu er átt við röskun 

á samhæfingu hreyfinga og oft á tíðum eru börnin klunnaleg sem stundum þarf að 

meðhöndla með iðju- eða sjúkraþjálfun (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013).  

Sértækir námsörðuleikar er ein af algengustu fylgiröskunum barna með ADHD en 

talið er að helmingur barnanna greinist einnig með sértæka námsörðuleika. Sértækir 

námsörðuleikar hafa ekkert með greind barnanna að gera og eru þau meðalgreind eða 

þar yfir. Samt sem áður eiga þau í erfiðleikum með nám, til dæmis í stærðfræði, lestri, 

stafsetningu eða skrift (Jónas G. Halldórsson, e.d). Einkenni sértækra námsörðuleika, svo 

sem veikleikar við skynjun og úrvinnslu sjónrænna upplýsinga, hljóðgreiningar, 

einbeitingu og minni í sambland við einkenni ADHD hafa gríðarleg áhrif á frammistöðu 

barns í námi. Jafnframt geta erfiðleikarnir haft áhrif á hegðun þeirra og aðlögun þegar 

kemur að félagslegum þáttum og á gæði fjölskyldulífs heima við. Þetta getur leitt af sér 

kvíða, vanlíðan og lítið sjálfstraust hjá barninu sem getur þóast út í að barnið fari að sýna 

ýmiss konar áhættuhegðun (Jónas G. Halldórsson, e.d.). Því er gríðarlega mikilvægt að 

börn með sértæka námsörðuleika og ADHD fái viðeigandi stuðning að heiman og í skóla 

(Ingibjörg Karlsdóttir, 2013). 

Kvíði og eða þunglyndi greinist hjá um 10-30% barna með ADHD. Kvíði er algengari 

meðal barnanna og sýna um 25-30% þeirra einkenni kvíða en 10-30% finna fyrir 
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einkennum þunglyndis. Barn sem sýnir einkenni kvíða er oft pirrað, áhyggjufullt, stressað 

og glímir oft við svefnerfiðleika. Erfitt getur verið að greina kvíða hjá börnum og hafa 

rannsóknir sýnt að foreldrar vita ekki af eða taka ekki eftir vanlíðan barna sinna í 50% 

tilvika. Innan skólastofnana er börnum með kvíðaeinkenni síður vísað til greiningar þar 

sem þau valda ekki truflun innan skólastofunnar því oft á tíðum eru þau hæg og 

framtakslaus (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013).  

Viðvarandi þunglyndi og veik félagsleg staða barna með ADHD helst oft í hendur. 

Með viðvarandi þunglyndi er átt við að barn finni fyrir áhugaleysi, sefur mikið eða á í 

svefnerfiðleikum, það einangrar sig og verður mjög sjálfsgagnrýnið, missir matarlist og 

talar jafnvel um að það vilji deyja. Ástæðu þunglyndis og kvíða má rekja til einkenna ADHD 

þar sem einkennin skapa oft á tíðum mikla erfiðleika við félagsleg samskipti við önnur 

börn. Þetta getur leitt til þess að börnin verða útundan og fá ekki boð um að leika við 

jafnaldra, taka þátt í íþróttum eða öðrum félagslegum athöfnum. Þessir þættir geta dregið 

verulega úr sjálfstrausti barnsins og aukið upplifun þess á að það tilheyri ekki og jafnframt 

að það geti aldrei gert neitt rétt og þar af leiðandi verða ósigrarnir fyrirferðameiri í augum 

barnsins en sigrar (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013). 

Fylgiraskanir ADHD geta skert lífsgæði barna verulega og því lengur sem röskunin er 

ómeðhöndluð því meiri áhrif getur það haft á líf þeirra og hættan á að þau leiðist út í 

vímuefni og afbrot er töluverð (Grtar Sigurbergsson, e.d.). Mikil áskorun er því fyrir börn 

og ekki síst fjölskyldu og skóla að takast á við og skilja röskunina sem annars getur haft 

töluverð neikvæð áhrif á daglegt líf barnanna. ADHD röskunin hefur ekki aðeins áhrif á 

börnin sjálf því jafnframt getur röskunin einnig haft mikil áhrif á líf foreldra og systkini og 

valdið miklum fjölskylduerfiðleikum. Vegna þeirra neikvæðu áhrifa sem röskunin getur 

haft á barnið og fjölskyldu þess er talið æskilegt að beita snemmtækri íhlutun og kanna 

hvort um ADHD sé að ræða en þannig er hægt að vinna með barnið og fjölskyldu þess á 

jákvæðan og uppbyggjandi hátt. Mikilvægt er að grípa snemma inn í hegðunar, náms og 

félagsvanda barna svo hægt sé að ná sem bestum árangri á öllum sviðum (Badeleh, 2013; 

Ingibjörg Karlsdóttir, 2013). 

2.4 Félagsfærni og börn með ADHD 

Hugtakið félagsfærni hefur verið skilgreint út frá mismunandi sjónarhornum (Suresh og 

Sandhu, 2012). Félagsfærni er lærð hegðun sem lærist smátt og smátt í gegnum samskipti 
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milli einstaklinga. Félagsleg færni er mikilvægur þáttur í lífi allra og nauðsynlegt er að búa 

yfir góðri félagsfærni. Með félagsfærni er átt við þá hegðun sem einstaklingar sýna og 

tengist getu einstaklings til þess að leysa úr ágreiningi og félagslegum vandamálum, hrósa, 

setja sig í spor annarra, lesa í hegðun annarra barna við leik, deila, hjálpa og þiggja hjálp 

frá öðrum ásamt getu einstaklingsins til þess að eignast og viðhalda vinum. Börn sem búa 

yfir góðri félagsfærni eru líklegri til þess að sýna frumkvæði í samskiptum og að halda 

góðum samskiptum við önnur börn (Elliott, Malecki og Demaray, 2001; Suresh og Sandhu, 

2012). 

Samskipti er stór þáttur í leik og starfi barna. Börn eiga meðal annars í samskiptum 

sín á milli til þess að tjá langanir og hugmyndir við leik og starf (Frost, Wortham, og Reifel, 

2012). Því skiptir miklu máli að börn búi yfir góðri félags- og samskiptahæfni svo þau geti 

tjáð sig með jákvæðum hætti og leyst úr þeim vandamálum sem upp koma (Barkley, 

2015). Grundvöllur góðra samskipta er samkennd og er hún megin forsenda þess þegar 

leitast er við að halda samskiptum góðum. Með samkennd eykst umburðarlyndi 

einstaklinga gagnvart öðrum ásamt því að getan til þess að hlusta, virða skoðanir og 

tilfinningar og að setja sig í spor annarra eykst einnig (Erla Kristjánsdóttir, Jóhann I. 

Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, 2004).  

Börn með ADHD eru oft með slaka félagsfærni sem gerir það að verkum að þau eiga 

í erfiðleikum með að leysa úr ágreiningi, setja sig í spor annarra og eignast og viðhalda 

vinum. Allt eru þetta þættir sem börn þurfa að búa yfir svo þau geti átt innihaldsrík og 

góð samskipti við önnur börn og fullorðna (DuPaul, Morgan, Farkas, Hillemeier og 

Maczuga, 2016). Fylgiraskanir og einkenni ADHD (svo sem ofvirkni, hvatvísi og 

athyglisbrestur) geta valdið því að barnið nær ekki að einbeita sér í samskiptum og virðist 

því utangátta eða áhugalaust í samræðum.  

Börn geta upplifað það að barn með ADHD vilji ekki hlusta eða tala við sig þar sem 

að börn með ofvirkni og hvatvísi geta átt það til að fara í burtu í miðjum samræðum eða 

hreyfa sig óhóflega mikið. Þetta getur valdið því að önnur börn upplifi áhugaleysi í sinn 

garð. Hvatvísi er jafnframt hvimleið hegðun þegar kemur að samskiptum. Barn sem er 

hvatvíst á það til að grípa fram í samtöl annarra með því að svara spurningu áður en hún 

er spurð og jafnframt eru börnin gjörn á að grípa fram í sögur annarra með því að koma 

sinni upplifun eða svipaðri reynslu á framfæri (Barkley, 2015; Ingibjörg Karlsdóttir, 2013). 
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2.5 Rannsóknir á félagsfærni barna með ADHD 

Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi þess að börn standi vel félagslega (Hoza, 

2007). Fræðimenn hafa verið að rannsaka þá þætti sem geta haft neikvæð áhrif á 

félagsfærni barna og hafa niðurstöður sýnt fram á að barn sem sýnir hegðunarvanda, 

skortir samkennd, samúð og sjálfsstjórn sé líklegri til þess að eiga í félagslegum 

erfiðleikum. Jafnframt hafa félagsleg vandamál barna verið tengd við skerta stýrifærni en 

með skertri stýrifærni er átt við að börn með ADHD eigi í erfiðleikum með skipulagningu, 

ákvörðunartöku, vinnsluminni, áætlanagerð, rökhugsun og stjórn á viðbrögðum (Barkley, 

2015). 

Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á mikilvægi þess að einstaklingar upplifi og finni að 

þau tilheyri ákveðnum hóp, hvort sem það er innan skólans, bekkjarins eða á 

íþróttaæfingum svo dæmi sé tekið (Gerrard og Billington, 2014). Jafnframt hafa 

rannsóknir sýnt fram á betri námsárangur hjá þeim börnum sem eru félagslega sterk 

(Kofler, Rapport, Bolden, Sarver, Raiker, og Alderson, 2011). Því er nauðsynlegt að skólar, 

foreldrar, þjálfarar og aðrir sem koma að málefnum barnsins vinni náið saman og vinni 

markvisst að aukinni félagsfærni barns (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013).  

Rannsókn sem gerð var af Hay, Hudson og Liang (2010) kannaði tengsl milli 

hegðunarvanda barna og einkenna ADHD á færni leikskólabarna til þess að aðstoða önnur 

börn með því að rétta þeim hjálparhönd og sýna þeim samkennd og samúð þegar þörf 

var á. Niðurstöður rannóknar sýndu að börn sem voru með einhverskonar hegðunarvanda 

og/eða greind með ADHD voru ólíklegri en önnur börn að sýna af sér jákvæð viðbrögð og 

brugðust sjaldnar við velferð og þörfum annarra barna (Hay, Hudson og Liang, 2010).  

Í rannsókn sem kannaði félagsfærni bara og hvernig vináttu barna með ADHD er 

háttað sýndu niðurstöður fram á að börn með ADHD sækja frekar í félagsskap annarra 

barna sem einnig eru með ADHD eða einkenni röskunarinnar. Einnig sýndu niðurstöður 

rannsóknarinnar fram á að algengara var að vinasambönd barnanna innihéldu mun frekar 

neikvæða þætti en jákvæða sem tengist skorti á tilfinningastjórn, að fylgja reglum í leik 

og stjórnsemi þeirra í leik. Því er algengt að vinasambönd barna með ADHD einkennist af 

árekstrum við jafnaldra í leik og starfi (Hoza, 2007).  

Rannsóknir hafa fundið sterk tengsl milli jákvæðra samskipta við aðra og þess að vera 

félagslega sterkur og að eiga við lítil sálræn vandamál (Suresh og Sandhu, 2012). Þá hafa 
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rannsóknir einnig sýnt fram á að slök félagsfærni barna á yngri árum geti haft alvarlegar 

afleiðingar og aukið líkur á sálrænum vanda svo sem þunglyndi, einmanaleika, 

áfengisvanda, félagsfælni og erfiðleikum í hjónabandi á fullorðinsárum. Fræðimenn hafa 

reynt að rannsaka þá þætti sem geta haft áhrif á félagsfærni barna. Þeir þættir sem 

nefndir hafa verið og rannsóknir hafa sýnt fram á að geti haft áhrif á getu barna í 

félagslegum athöfum eru þættir sem tengdir hafa verið við neikvæða hegðun barnanna 

og hafa einkenni ADHD meðal annars verið nefnt sem áhættuþættir slakrar félagsfærni 

barna (Kofler o.fl., 2011; Kauffman og Kinnealey, 2015; Barkley, 2015). 

Griswold and Townsend (2012) sýndu fram á í rannsókn sinni að félagsfærni barna 

var mun slakari hjá þeim börnum sem voru með ADHD eða aðrar raskanir (Kauffman og 

Kinnealey, 2015). Jafnframt hefur verið sýnt fram á að slök félagsfærni barna megi rekja 

til málörðugleika en niðurstöður rannsóknar sýndi að um 40% þeirra barna sem áttu við 

málörðugleika að stríða áttu einnig í erfiðleikum með félagsleg samskipti og nám 

(Kauffman og Kinnealey, 2015). Önnur rannsókn sýndi enn fremur fram á að um 75% 

þeirra barna sem áttu við námsörðuleika að stríða voru einnig með slaka félagsfærni 

(Kauffman og Kinnealey, 2015).  

Ef tíðni félagslegra vandamála barna er skoðuð má sjá að rannsóknir hafa sýnt fram á 

að um 52 - 82% barna með ADHD eiga við félagslegan vanda að stríða og er mun algengara 

að börn með ADHD eigi færri vini og eiga í meiri erfiðleikum með að falla inn í nýjan hóp 

af börnum (Kofler, Rapport, Bolden, Sarver, Raiker, og Alderson, 2011; Hoza, 2007). 

Rannsókn sem gerð var á getu barna með ADHD til þess að falla inn í nýjan hóp barna í 

sumarbúðum sýndi fram á að eftir aðeins einn dag í sumarbúðunum var börnum með 

ADHD marktækt oftar hafnað en börnum án ADHD. Einnig sýndi önnur rannsókn fram á 

að börn sem ekki voru greind með ADHD voru farin að kvarta undan hegðun barna með 

ADHD eftir aðeins nokkrar mínútur (Hoza, 2007). 

Fræðimenn hafa á síðustu árum farið að rannsaka þá þætti sem snúa að sjálfstjórn 

barna og áhrif þess á félagsfærni þeirra. Rannsóknir hafa sýnt að börn sem skorta stjórn 

á tilfinningum og neikvæðri hegðun sinni eru líklegri til þess að eiga í erfiðleikum með 

félagsleg samskipti (Bunford, Evans, Becker og Langberg, 2015). Mikilvægt er að horft sé 

til þeirra þátta sem snúa að sjálfstjórn og getu þeirra til þess að halda aftur af hegðun 
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sinni í átt að þeim markmiðum sem börnin leitast við að ná í leik og starfi (Bunford, Evans, 

Becker og Langberg, 2015). 

Russell A. Barkley er einn helsti fræðimaður á sviði ADHD síðustu áratuga. Á síðustu 

árum hefur hann einblínt á og rannsakað þá þætti í fari barna með ADHD sem gera það 

að verkum að þau eiga í erfiðleikum með að mynda félagsleg tengsl og að þeim sé oftar 

hafnað af jafnöldrum. Barkley heldur því fram að þau börn sem eiga erfitt með sjálfsstjórn 

(e. self-regulation), það er að segja að þau breðast harkalega við áreitum svo sem með 

reiði, yfirgangi eða annarri neikvæðri hegðun getur haft gríðarleg áhrif á getu þeirra til 

dæmis að eignast og viðhalda vinskap (Barkley, 2015).  

Geta til sjálfsstjórnar hefur verið flokkuð sem tilfinningastjórnun (e. emotional 

self-regulation) og vitræn sjálfstjórn (e. cognitive self-regulation). Með tilfinningastjórn er 

átt við það hversu auðveldlega einstaklingum tekst að hafa stjórn á tilfinningum og 

löngunum (Steinunn Gestsdóttir, 2012). Stjórnun á athygli og hegðun fellur einnig undir 

tilfinningastjórn en einungis ef um er að ræða viðbragð við áreiti sem framkallar sterkar 

tilfinningar líkt og reiði. Vitræn sjálfstjórn hefur hins vegar verið tengd við sjórnun á 

athygli, minni, áætlanagerð, ákvarðanatöku og getuna til þess að leysa vandamál sem upp 

koma með viðeigandi hætti en allt eru þetta þættir sem tengja má við einkenni ADHD 

(Steinunn Gestsdóttir, 2012; Ingibjörg karlsdóttir, 2013). Fyrirhafnarmikil stjórnun (e. 

effortful control) er einn af undirþáttum vitrænnar sjálfstjórnunar og er þá átt við þá getu 

til þess að einstaklingur hagi sér á rökrænan hátt í aðstæðum sem sjálkrafa framkallar 

reiði (Steinunn Gestsdóttir, 2012).  

Börn með ADHD lenda oft í aðstæðum þar sem þau missa stjórn á skapi sínu, 

upplifa sig klaufaleg og jafnvel misheppnuð í samskiptum við vini og félaga (Kofler, 

Rapport, Bolden, Sarver, Raiker og Alderson, 2011). Barkley heldur því fram að ástæða 

þess að börn með ADHD bregðist harkalegar við áreitum en önnur börn sé meðal annars 

sú að þau bregðist mun fyrr við áreitum og þar af leiðandi fá börnin ekki nægan tíma til 

þess að hugsa á milli þess sem sem þau verða fyrir áreitinu og framkvæmdar á 

viðbrögðum (Barkley, 2010). Sjálfstjórn tilfinninga, hugsana og hegðunar eru þættir sem 

talið er að geti haft mikil áhrif á og spáð fyrir um getu einstaklinga hvað varðar 

námsárangur og félagsfærni og að einstaklingur sé félagslega samþykktur (Steinunn 

Gestsdóttir, 2012; Barkley, 2010). Barkley nefndi einnig að það taki börn aðeins nokkrar 

mínútur að skynja og lesa neikvæða og undarlega hegðun barna með ADHD og eru þau 
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fljót að hafna þeim. Þegar félagsfærni barna er slök getur það farið að hafa áhrif á aðra 

þætti sem tengjast barninu í daglegu lífi (Barkley, 2010). 

Að vera félagslega samþykktur er mikilvægur þáttur í því að börn finni fyrir þeirri 

tilfinningu að tilheyra hóp eða samfélagi og líði vel í þeim hóp. Börn sem ekki eru 

félagslega samþykkt af jafnöldrum eða skólafélögum upplifa sig oft á tíðum utangarðs og 

að þau tilheyri ekki hópnum líkt og jafnaldrar þeirra. Sú tilfinning að barni finnist það ekki 

tilheyra getur ýtt undir tilfinningalega vanlíðan sem oft á tíðum getur þróast getur út í 

alvarlegt þunglyndi og kvíðaraskanir með þeim afleiðingum að barn fer að draga sig í hlé 

frá ýmsum daglegum athöfnum, námsárangur verður verri og félagsleg þátttaka barnsins 

minnkar verulega (Kitayama og Cohen, 2007). 

Hér að ofan hefur verið rætt um félagsfærni barna og hvernig slök félagsfærni barna 

með ADHD birtist. Einnig var fjallað um þá þætti í fari barna sem geta haft áhrif á að þeim 

sé hafnað af jafnöldrum og upplifi síður að þau tilheyri hópnum. Í næsta kafla verða 

skoðaðar kenningar um félagþroska barna og getu þeirra til þess að setja sig í spor 

annarra. Einnig verður vistfræðikenningin skoðuð með tilliti til mikilvægi þess að samstarf 

sé á milli heimilis og skóla. 
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3 Kenningar um félagsþroska barna  

Í þessum kafla verður fjallað um félagsþroska og félagsfærni barna út frá kenningarlegum 

sjónarhornum. Urie Bronfenbrenner, sálfræðingur og frumkvöðull, þróaði vistfræði-

kenninguna þar sem hann meðal annars skoðaði hegðun barna í sínu nær- og fjær 

umhverfi og mikilvægi þess að börn upplifi það að tilheyra og fái að vera með 

(Bronfenbrenner, 1979). Einnig hafa Lawrance Kohlberg og Robert L. Selman verið hvað 

þekktastir fyrir rannsóknir sínar og kenningar um siðferðisþroska barna og getu þeirra til 

þess að setja sig í spor annarra (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

3.1 Vistfræðikerfiskenning 

Vistfræðikenning Bronfenbrenner hefur verið mikið notuð innan félagsráðgjafar en hann 

byggði kenningu sína upp sem ákveðið lag kerfa sem líkt hefur verið við rússneskar 

babúskur þar sem hver dúkka passar ofan í hvora aðra (Bronfenbrenner, 1979). 

Bronfenbrenner skoðaði hvernig samverkan áhættuþátta og verndandi þátta mótar flókin 

tengsl einstaklings- og unhverfisþátta. Vistfræðilíkaninu skipti hann niður í fjögur 

mismunandi kerfi sem nefnist nærkerfi (e. micro), miðkerfi (e. meso), stofnanakerfi (e.exo) 

og heildarkerfi (e. macro). Undir hverju kerfi má finna ákveðna þætti sem tengjast 

einstaklingnum sjálfum eins og sjá má á myndinni hér fyrir neðan (Bronfenbrenner, 1979). 

 

Mynd 1 Líkan Urie Bronfenbrenner af sálfélagslegum þroska 



23 

Í nærkerfinu er nánasta umhverfi barnsins svo sem einstaklingurinn sjálfur, 

foreldrar, systkini, vinir og kennarar. Til að gagnkvæm samskipti innan nærkerfa stuðli að 

jákvæðri aðlögun í þroska þurfa þau að einkennast af góðum tengslum, hlýju, hvatningu 

og leiðsögn. Samskipti innan nærkerfisins mynda næsta lag sem nefnist miðkerfi og er 

lögð mikil áhersla á að þau tengist vel og vinni saman (Bronfenbrenner, 1979). Í 

miðkerfinu er talið nauðsynlegt að samstarf sé á milli skóla, foreldra og vina barnsins, en 

einnig er lögð áhersla á að tengsl barnsins við vini og umhverfi sitt sé gott.  

Samskipti innan miðkerfisins myndar næsta lag sem nefnist stofnanakerfi. Þar er 

að finna til að mynda vinnustaði foreldra og aðrar stofnanir og fyrirtæki samfélagsins sem 

barnið sjálft hefur ekki bein áhrif á. Samt sem áður hefur stofnanakerfið áhrif á barnið 

sjálft, það er að segja til dæmis kröfur vinnustaðar foreldris, breytingar innan 

skólakerfisins eða annað sem barnið stjórnar ekki sjálft en hefur samt sem áður bein áhrif 

á það (Bronfenbrenner, 1979). Bronfenbrenner taldi að nær- og fjærkerfin skiptu barnið 

hvað mestu máli og hélt hann því fram að ef samskipti milli þessa tveggja kerfa væri gott 

myndi það gefa barninu mestan ávinning og þroska. Ysta kerfi kenningar 

Bronfenbrenner‘s er það sem er kallað heildarkerfi en þar má finna þá þætti sem snúa að 

menningar- og þjóðfélagsþáttum landsins þar sem barnið býr svo sem lög og reglugerðir, 

gildi og efnahagur samfélagsins (Bronfenbrenner, 1979). 

Hugmyndin á bakvið kenningu Bronfenbrenner er sú að sérhvert kerfi innan 

kenningarinnar sé eitt heildarkerfi sem virki eins og órói og leggur áherslu á að jafvægi sé 

á milli áhættu- og verndandi þátta í lífi barns. Ef einhver atburður verður í lífi þess, þá 

sérstaklega innan nær- og miðkerfanna, getur það komið óróanum af stað og gert það að 

verkum að ýmislegt breytist í lífi barnsins. Þegar eðli og magn áhættuþátta fara umfram 

eðli og magn verndandi þátta þá hefur það áhrif á styrk og færni barns í daglegu lífi 

(Bronfenbrenner, 1979). 

Með færni og styrk í þessu sambandi er átt við félagslega- og tilfinningalega þætti í 

félagsfærni og persónulegum viðbrögðum við álagi. Slík færni og viðbrögð byggist á þeim 

skilningi að öll börn verði fyrir félagslegu- og tilfinningalegu álagi í uppvexti, en áhrifin af 

atburðum daglegs lífs ráðist annars vegar af því hversu alvarlegir og viðvarandi 

streituþættir eru í umhverfinu og hinsvegar af færni einstaklings til að takast á við 

neikvæðar afleiðingar streitu og mótlætis (Guðrún Kristinsdóttir, 2000). Því getur 



24 

samvinna milli kerfa skipt miklu máli fyrir þroska og velferð barnsins (Bronfenbrenner, 

1979). 

3.2  Kenning um siðgæðisþroska 

Lawrance Kohlberg þróaði kenningu um þróun siðferðisþroskans og byggði hann 

kenningu sína á kenningu Piagets en kenningar þeirra hafa verið tengdar við 

formgerðarstefnuna. Sú stefna leggur áherslu á að einstaklingurinn sé í stöðugri mótun á 

efnis- og félagsþáttum sínum í takt við umhverfi sitt. Hugtakið aðlögun er mikilvægt innan 

stefnunnar en með aðlögun er átt við þá færni sem einstaklingur býr yfir til þess að 

samlaga nýja reynslu við fyrri hugmyndir og loks aðhæft nýju hugmyndirnar að nýjum 

aðstæðum (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007).  

Kohlberg skipti siðgæðisþroskanum í sex þrep og flokkaði hann þrepin niður í þrjú 

skeið, forskeið hefðbundins siðgæðismats, hefðbundið siðgæðismat og sjálfstætt 

siðgæðismat sem hvert og eitt inniheldur tvö stig (Kail og Cavanaugh, 2010). Kohlberg 

gerði ráð fyrir því að allir einstaklingar færu í gegnum sömu þroskastig og gerði ekki 

greinarmun á milli þróunar siðgæðisþroska einstaklinga út frá mismunandi menningu 

þeirra. Hann taldi að það tæki hvern og einn einstakling langan tíma að ná fullum 

siðgæðisþroska en í sumum tilfellum gætu einstaklingar verið fljótari að fara frá einu 

þroskastigi til þess næsta (Kail og Cavanaugh, 2010; Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét 

Jónsdóttir, 2008). 

Samkvæmt Kohlberg er fyrsta skeið siðgæðisþroska barna nefnt forskeið 

hefðbundins siðgæðismats. Á fyrsta stigi þessa skeiðs má segja að einstaklingurinn eða 

barnið hlýði reglum einungis til þess að forðast refsingu. Hér eru afleiðingar athafna, bæði 

líkamlegar- og efnislegar, mikilvægar en samskiptaskilningur einstaklings er takmarkaður 

(Kail og Cavanaugh, 2010). Einnig gerir einstaklingurinn sér ekki grein fyrir því að aðrir geti 

haft annað sjónarmið og hugsanir en hann sjálfur og er hann aðeins meðvitaður um þær 

líkamlegu afleiðingar athafna eða hegðunar. Með líkamlegum afleiðingum athafna er átt 

við að einstaklingurinn er meðvitaður um það að ef hann brýtur þær reglur sem settar eru 

eru afleiðingarnar ákveðin refsing. Annað stigið í þessu fyrsta skeiði kallaði Kohlberg 

eiginhagsmunahyggja og taldi hann að börn hlýddu reglum sem þeim eru settar einungis 

til þess að fá verðlaun. Einstaklingurinn vill jöfn skipti og hugsun hans er bundin við og 

snýst um eiginhagsmuni en jafnframt er einstaklingurinn tilbúinn að svara í sömu mynt. 
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Barnið sýnir öðrum góðmennsku vegna þess að hann býst við sömu hegðun til baka það 

er að segja ég er góð/ur við þig þá áttu að vera góð/ur við mig. Hér er einstaklingurinn 

orðinn meðvitaður um að aðrir búi yfir mismunandi skoðunum og jafnvel eru þær ólíkar 

hans eigin. Á þessu skeiði hefur einstaklingurinn náð þeim þroska að átta sig á því að aðrir 

geti einnig framkvæmt sömu athafnir eða hluti og hann sjálfur (Kail og Cavanaugh, 2010). 

Annað skeiðið sem Kohlberg talaði um er hefðbundið siðgæðismat. Þetta skeið 

hefur að geyma þriðja og fjórða stig kenningarinnar. Kohlberg talaði um að á þriðja stiginu 

fari börn að vilja þóknast öðrum og meta gjörðir í samhengi við álit annara. Með þessu 

átti Kohlberg við að þroski einstaklingsins þróast í átt til meiri persónulegra samskipta þar 

sem fjölskylda og vinir fara að spila stærra hlutverk í lífi hans (Kail og Cavanaugh, 2010). 

Á þessu stigi má sjá að einstaklingurinn er farinn að þróast í þá átt að því að geta sett sig 

í spor annarra. Á fjórða stiginu er einstaklingurinn farinn að þroska með sér aukna 

samfélagslega ábyrgð og færist áhersla hans frá því að einblína aðeins á samskipti við 

fjölskyldu og vini til aukinna samskipti við aðra einstaklinga. Á þessu stigi telur Kohlberg 

að einstaklingurinn fari að hlýða lögum og reglum samfélagsins til þess að forðast 

sektartilfinningu sem hlýst af óhlýðni og upplifir einstaklingurinn að það sé skylda sín 

gagnvart samfélaginu að sýna hlýðni (Kail og Cavanaugh, 2010). 

Í þriðja, og jafnframt lokaskeiði kenningarinnar, er að finna fimmta og sjötta stigið 

sem hefur verið kalla sjálfstætt siðgæðismat. Á fimmta stigi siðgæðisþroska 

einstaklingsins hefur hann þroskað með sér þann skilning að hegðun er rétt ef hún er 

samfélagslega samþykkt og einnig áttar hann sig á nauðsyn löghlýðni borgaranna til 

verndunar þeirra. Á sjötta stiginu sem er stig eigin sannfæringar um algild siðalögmál, og 

að mati Kohlberg ofar öllum öðrum lögum, eru siðferðisleg gildi einstaklingsins í forgrunni 

og telur Kohlberg að einstaklingar á þessu stigi greini á milli þess sem er rétt og rangt út 

frá sínum eigin siðferðislegum gildum (Kail og Cavanaugh, 2010).  

Kohlberg gerir ráð fyrir að einstaklingar fari alltaf í gegnum öll sex stigin án 

undantekningar. Hann taldi að þeir einstaklingar sem væru á fyrsta og öðru stigi  

siðgæðisþroskans væru ung börn. Á stigi þrjú og fjögur eru einstaklingar sem náð hafa 

unglings og fullorðinsárum en mjög fáir einstaklingar ná stigum fimm og sex (Kail og 

Cavanaugh, 2010). 
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3.3 Félags- og samskiptakenning  

Robert L. Selman hefur rannsakað hvernig skilningur barna þroskast í mannlegum 

samskiptum og sýndi fram á að grundvöllur samskiptaskilnings barna og unglinga væri sú 

geta að setja sig í spor annarra, samhæfa og bera saman sjónarmið annarra barna við sín 

eigin (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007; Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 

2008). Hann þróaði kenningu sína með því að tala við börn og unglinga með það að 

markmiði að draga fram skilning og viðhorf þeirra til ákveðinna þátta sem snúa að 

sjálfsvitund, vináttu, jafningjum og viðhorfi til sambands milli foreldra og barna. Selman 

flokkaði félags- og samskiptaskilning barna og unglinga eftir þroskastigi og merkti frá 

skalanum 0 til 5 (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2008; Selman og Byrne, 

1974).  

Stig 0 eða frumstig eins Selman kallaði það kemur fram að hugsun barna á þessu 

stigi einkennist af því að börnin hafi ekki getu eða færni til þess að greina á milli líkamlegra 

og andlegra eiginleika einstaklinga. Til að setja þetta stig í samhengi er hægt að skoða 

samtöl barna þar sem barn er til að mynda spurt hver það telji að sé besti vinur sinn. 

Barnið svarar einhverju tilteknu nafni og í framhaldi er barnið spurt hvort það teysti vini 

sínum og barnið svarar því játandi. Þegar það er svo spurt hvað það merkir að treysta vini 

sínum, þá tengir hann traust við það að hann geti treyst því að vinurinn skemmi ekki 

leikfang sitt og segir barnið ástæðuna vera þá að vinurinn sé ekki nógu líkamlega sterkur 

(Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2008; Selman og Byrne, 1974).  

Selman talar jafnframt um að á fyrsta stigi í félagsþroska barna sé grunneinkennið 

eigingjörn vinátta. Börn á þessu þroskastigi líta á vináttu sem nauðsyn til þess að fara í 

leiki sem krefst þess að fleira en eitt barn taki þátt (Kail og Cavanaugh, 2010; Guðrún 

Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2008; Selman og Byrne, 1974). Færni barnanna er 

takmörkuð þegar kemur að aðgreiningu sjónarhorna þeirra sjálfra og annarra barna því 

barn á þessu stigi er ófært um að skilja að aðrir hafi önnur sjónarmið en þau sjálf og eiga 

þau því í erfiðleikum með að leysa úr ágreiningi eða öðrum félagslegum samskiptum 

(Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2008; Selman og Byrne, 1974). Þetta sést 

best á því þegar börn á þessu stigi verða ósammála um hvaða leik skal leika eða hvert skal 

fara og ósætti kemur upp og hvorugt barnið skilur sjónarmið eða langanir hvors annars. 

Börn skilja samt sem áður að þau sjálf og aðrir geta haft mismunandi skoðanir og 

tilfinningar, en rugla þessu tvennu oft saman og skilja ekki hvers vegna leikfélagi þeirra 
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vilji ekki gera það sama og þau sjálf vilja (Kail og Cavanaugh, 2010; Guðrún Friðgeirsdóttir 

og Margrét Jónsdóttir, 2008; Selman og Byrne, 1974).  

Á öðru stig félagsþroska barna, samkvæmt kenningunni, þroskast félagsþroski 

barna frá eigingjarnri vináttu yfir í að barnið fer að huga að þörfum vina (Guðrún 

Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2008). Barnið hefur hinsvegar ekki sagt algjörlega 

skilið við eigingjarna vináttu því í augum barnsins er það þeirra eigin hagsmunum til góða 

að taka tillit til þarfa vinarins við leik og halda leikfélaga sínum ánægðum en þannig telur 

barnið að það nái sínum vilja fram í leik (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 

2008; Selman og Byrne, 1974). Á þessu stigi öðlast barnið færni til þess að setja sig í spor 

annarra og jafnframt er barnið meðvitað um að aðrir geti það einnig (Kail og Cavanaugh, 

2010). 

Einkenni þriðja stigs er trúnaður. Börn á þessu þroskaskeiði líta á nána vináttu sem 

langtímasamband sem byggist á gagnkvæmum og nánum stuðningi. Á þessu stigi fara 

börn að kynnast hvort öðru betur og er trúnaður og traust grundvallarhugtök barna á 

þessu stigi þar sem þau fara að deila leyndarmálum á milli sín og börn fara að reyna að 

vernda vinasamband sitt með öllum ráðum því börnin líta svo á að það er það sem góðir 

vinir gera (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2008; Selman og Byrne, 1974). Á 

þessu stigi þróa börn með sér þá færni að geta séð sig og aðra út frá mismunandi 

sjónarhornum (Kail og Cavanaugh, 2010). 

Á fjórða stigi er talað um vináttu og sjálfsmynd barnanna. Á þessu stigi fer barnið að 

gera sér grein fyrir því að vináttan er ekki eitthvað eitt fast form sem taki engum 

breytingum heldur þvert á móti fer barnið að átta sig á því að vináttusambönd eru opin 

samskipti sem geta þróast og breyst á sama hátt og þau sjálf. Sjálfsmynd barna er nefnd 

á þessu stigi og telur Selman að vinátta og vinir ýti undir það að börn þrói með sér 

heildstæðari sjálfsmynd. Börnin fara að skilgreina sig sjálf út frá vinum og líta börnin svo 

á að góður vinur sé sá einstaklingur sem samræmist persónuleika barnsins (Guðrún 

Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2008; Selman og Byrne, 1974). 

Á fimmta stigi er hugtakið frelsi vináttunnar í fyrirrúmi. Á þessu stigi hafa börn þróað 

með sér gagnkvæman skilning á þörfum sínum og annarra og er þá átt við þá þörf til þess 

að geta treyst á vináttuböndin og jafnframt að geta treyst því að hljóta frelsi til þess að 

byggja upp ný og sjálfstæð vináttusambönd (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét 
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Jónsdóttir, 2008; Selman og Byrne, 1974). Jafnframt gera börnin sér grein fyrir því að 

sjónarhorn annarra byggist á breiðara sjónarhorni en bara ég vil og þú vilt því barn á þessu 

stigi er farið að verða fyrir áhrifum frá persónulegum, félagslegum og menningarlegum 

sjónarhornum (Kail og Cavanaugh, 2010). Selman taldi, líkt og Kohlberg, að börn færu í 

gegnum þroskastigin hans fimm en sum börn myndu þroska skilning sinn hraðar á sumum 

hugtökunum en önnur í mannlegum samskiptum (Kail og Cavanaugh, 2010; Guðrún 

Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2008).  

Hér að ofan hefur verið rætt um hvernig börn þroska með sér félags- og 

samskiptaskilning út frá kenningum Kohlberg og Selman. Jafnframt hefur verið fjallað um 

hvernig umhverfi barnsins, þá aðallega fjölskylda og skóli, geti haft áhrif á félagsþroska 

barnsins. Í næsta kafla verður fjallað um hvernig hægt er að efla félagsfærni og hvert 

hlutverk grunnskóla og foreldra er í að efla félagsfærni barnsins. 
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4 Efling félagfærni barna  

Í þessum kafla verður fjallað um það hvert hlutverk grunnskóla og foreldra er í 

félagsfærniþjálfun barna og verða því nokkrar aðferðir til þess að auka félagsfærni barna 

innan grunnskóla. Einnig verður kenning Diönu Bumrind skoðuð með tilliti til þess að 

skoða hvaða áhrif uppeldishættir foreldra getur haft á félagsfærni barna. 

4.1 Aðkoma grunnskóla  

Í upphafi grunnskólagöngu barna taka við miklar breytingar. Þau yfirgefa sitt annað 

heimili, sem er leikskólinn, og halda á vit ævintýranna glöð og spennt tilbúin til þess að 

takast á við kröfur grunnskólans. Þegar hlustað er á barn sem er að ljúka leikskólagöngu 

sinni er ekki óalgengt að barnið segist hlakka rosalega til að byrja í skóla. Þegar dagurinn 

rennur upp og fyrsti skóladagurinn er rétt handan við hornið streymir fjöldinn allur af 

litlum börnum inn í skólastofnuna. En eru öll börn jafn spennt fyrir þessum fyrsta degi? 

Börn eru misjöfn eins og þau eru mörg og má gera ráð fyrir því að einhver börn kvíði fyrir 

þessum breytingum. Kennarar hér á landi telja að um 70% barna sem eru að byrja sitt 

fyrsta ár í grunnskóla eigi ekki í neinum erfiðleikum (Nanna Kristín Christiansen, 2011). 

Hinsvegar er ekki hjá því komist að velta fyrir sér hvað er þá með þessi 30% barna sem 

uppá vantar? Hvað er það sem veldur því að þau eiga í erfiðleikum strax í upphafi 

grunnskólagöngu sinnar?  

Grunnskólum er skylt að mennta, þroska og að mæta þörfum allra barna á 

árangursríkan hátt (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Grunnskólum er jafnframt skylt að 

meta reglulega þarfir nemenda, samkvæmt 6. gr. reglugerðar um nemendur með sérþarfir 

nr. 585/2010, og hvort nauðsyn sé á sérstökum stuðningi til þess að nemandi nái 

framförum í námi eða þátttöku og virkni í námssamfélagi námshópsins eða skólans. 

 Ef barn sýnir einkenni námsörðugleika verður að skoða nauðsyn þess að barnið hljóti 

stuðning, bæði náms- og félagslega. Samkvæmt 17. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008 

eiga nemendur sem eiga erfitt með nám sökum sértækra námsörðugleika, 

tilfinningalegra- eða félagslegra örðugleika og fötlunar, nemendur með leshömlun og 

langveikir nemendur rétt á sérstökum stuðningi í námi í samræmi við metnar sérþarfir. 

Grunnskólum er skylt að gera mat á þörfum nemenda fyrir sérstakan stuðning og kemur 

fram í 2. og 17. gr. laga nr. 91/2008 um grunnskóla að nám í grunnskóla skuli vera á 

forsendum hvers og eins nemanda og skal því skólastarfið og kennsla grundvallast á því. 
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Skólar skulu ávallt leita leiða til þess að aðlaga nám og kennslu að þörfum nemanda með 

sértæka námsörðugleika þannig að hann nái að þroska hæfileika sína, taki framförum í 

námi þannig að hann verði virkur þátttakandi í námssamfélaginu. Sá stuðningur sem 

nemendum er veitt skal ávallt leita leiða til þess að hann fari fram innan bekkjarins og í 

samræmi við styrkleika og þarfir nemandans og umhverfi hans. 

Í grein sem birt var árið 2007 var fjallað um íslenska rannsókn sem gerð var á 

unglingum með ADHD á árunum 2002-2004. Þar kemur í ljós meðal annars sú mikla 

óánægja hjá unglingum gagnvart sinni grunnskólagöngu. Flestir sögðust hafa fundið fyrir 

mikilli höfnun og ekki fengið nægilegan skilning innan skólastarfsins. Einnig kom fram að 

ekki væri tekið mið að þörfum hvers barns þrátt fyrir að stefna um skóla án aðgreiningar 

væri grundvallar stefna allra grunnskóla á landinu. Þeir unglingar sem tóku þátt í 

rannsókninni upplifðu að þeir hafi ekki fengið sömu tækifæri innan skólans eins og önnur 

börn (Ágústa Elín Ingþórsdóttir, 2007). 

Gretar L. Marinósson (2003) dósent í sérkennslufræðum rannsakaði stefnuna skóli 

án aðgreiningar en markmið stefnunnar er að skólinn sé fyrir öll börn. Gretar heldur því 

fram að kennarar og aðrir starfsmenn skólans þurfi að kynnast nemendum betur til þess 

að skilja hegðun þeirra þannig að þeir geti sett sig í spor nemandans. Hann telur það brýnt 

að leggja frekar áherslu á styrkleika einstaklingsins, laða fram það jákvæða í hverju og 

einu barni en horfa fram hjá veikleikum. Einnig segir Gretar að heimili barnsins sé 

grundvallaratriði svo að mestur árangur náist. Foreldrar, kennarar og skólastarfsmenn 

hafa gríðarlega margt að segja um framvindu barns í námi og verða því foreldrar eins og 

aðrir að bera virðingu fyrir skólastarfinu og leggja sitt af mörkum (Gretar L. Marinósson, 

2003). Einnig er mikilvægt að fræða kennara um einkenni ADHD og jafnframt þarf að bæta 

aðstöðu barna með ADHD (Bergljót B. Guðmundsdóttir, e.d.). 

Ef við lítum aftur á niðurstöður rannsókna sem rætt var um í rannsóknarkaflanum 

má sjá að hluti af þessum 30% barna sem eiga við náms- og/eða félagslegan vanda að 

stríða eru börn með ADHD. Börn sem eiga í erfiðleikum með að fara eftir fyrirmælum, 

hópavinnu og sjálfstæð vinnubrögð eru talin vera stór hluti af þeim hópi sem lendir strax 

í erfiðleikum við upphaf skólagöngu og einnig vegna þeirra erfiðleika við að aðlagast þessu 

nýja og framandi umhverfi sem grunnskólinn er. Á þessum tímapunkti eru börnin að 

yfirgefa leikskólann þar sem umhverfið þeirra hefur verið gríðarlega verndað og 

samfélagið mun minna en gerist að jafnaði í grunnskólum. Væntingar til barnanna til 
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sjálfstæðis verður mun meira og þá er átt við bæði í námi og í félagslegum aðstæðum. 

Starfsfólk grunnskólanna eiga erfiðara með að ná þeirri heildarsýn sem leikskólarnir búa 

yfir og því lenda börn oft undir, sérstaklega ef lítið fer fyrir þeim eða vegna úrræðaleysis 

skólayfirvalda á vanda barnsins. En hvað getur skólinn gert til þess að fyrirbyggja að þessi 

börn nái að þróa með sér óviðeigandi hegðun með þeim afleiðingum að vandamál þeirra 

verður stærra og stærra með hverju skólaárinu sem líður og erfiðara verður að vinna á 

vandanum? Niðurstöður þessa rannsókna sýna að þörf er á að koma betur til móts við 

nemendur með ADHD. Í því sambandi má benda á mikilvægi snemmtækrar íhlutunar. 

Snemmtæk íhlutun 

Lögð hefur verið áhersla á hugtakið snemmtæka íhlutun undanfarin ár þegar velferð 

barna hefur verið rædd. Þegar talað er um snemmtæka íhlutun er átt við það hvernig 

farsælast sé að grípa fljótt og vel inn í náms-, félags- og sálrænan vanda barns (Þorsteinn 

Hjartarson, Helgi Viborg, Hákon Sigursteinsson, Una Björg Bjarnadóttir, S. Ingibjörg 

Jósefsdóttir, Auður Árný Stefánsdóttir, Íris Eik Ólafsdóttir, 2011). Þegar opinber gögn eru 

skoðuð með áherslu á snemmtæka íhlutun er til að mynda ekki minnst á hugtakið í lögum 

um grunnskóla nr. 91/2008 og ekki heldur í lögum um leikskóla nr. 90/2008. Hinsvegar 

kemur hugtakið fyrir í 3. gr reglugerð nr. 584/2010 um sérfræðiþjónustu við leik- og 

grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum. Í aðalnámskrá grunnskóla er samt sem 

áður minnst á snemmtæka íhlutun í umfjöllun um sérfræðiþjónustu. Þar kemur fram að 

forvarnir og snemmtækt mat á stöðu nemenda sé mikilvægt svo hægt sé að bregðast við 

og veita nauðsynlega þjónustu til þeirra barna sem eiga í námslegum, félagslegum og 

sálrænum vanda (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Hinsvegar þegar aðalnámskrá leikskóla 

er skoðuð má sjá að hvergi er minnst á snemmtæka íhlutun (Aðalnámskrá leikskóla, 2011) 

sem brýtur í bága við þá þekkingu sem orðið hefur á mikilvægi þess að gripið sé inn í vanda 

barna eins fljótt og auðið er og hafa rannsóknir sýnt fram á að best sé að beita 

snemmtækri íhlutun um þriggja ára aldur en gagnist þó sex ára gömlum börnum einnig.  

Barkley heldur því fram að ef barn fær að þróa með sér hegðunarröskun, vegna ADHD 

til dæmis, og ekkert er að gert fyrr en um átta til níu ára aldur þegar vandamálin eru orðin 

veruleg getur það reynst þrautinni þyngra að vinna með vandamálið. Hann vildi meina að 

þegar barn hefur átt við hegðunarvanda, hver sú sem ástæða vandans sé, frá fjögurra ára 

aldri til jafnvel níu ára aldurs þá hefur barnið lært hegðunina með sér og erfiðara er að 
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leiðrétta slíka hegðun en í upphafi þegar barnið var fjögurra ára (Belsky, 2010). Mikilvægi 

þess að grunnskólinn og ekki síður foreldrar grípi strax inn í ef vart verður við vanda barns 

er því gríðarlegur þannig að hægt sé að koma í veg fyrir að barnið nái að þróa með sér 

slíka hegðun. 

4.1.1 Aðferðir til að efla félagsfærni 

Stig af stigi 

Stig af stigi er aðferð sem þróuð hefur verið til þess að auka félags- og tilfinningaþroska 

barna. Megin markmið þessa aðferðar er að þjálfa börnin til þess að nota félagsfærni sína 

til þess að leysa úr ágreiningi og setja sig í spor annarra. Einnig er lögð áhersla á að börn 

læri að stjórna tilfinningum sínum og sýni öðrum samkennd. Miðað er við að þjálfunin 

henti 4-10 ára börnum og er námsefninu skipt niður í þrjá flokka þar sem flokkur eitt er 

ætlaður börnum á aldrinum 4-6 ára eða þeim börnum sem eru í leikskóla og í fyrsta bekk 

grunnskóla. Í þeim flokki er unnið með innlifunaræfingar þar sem börnin æfa sig í að setja 

sig í spor annarra og jafnframt að fá börnin í að átta sig á því að aðrir geti haft annars 

konar tilfinningar en það sjálft. Flokkur númer tvö er ætlaður börnum á aldrinum sjö til 

átta ára en í þeim flokki er börnin þjálfuð í að leysa vandamál og stjórna hvatvísi sinni en 

það er gert með því að þjálfa börnin til þess að stoppa og hugsa áður en framkvæmt er. 

Þriðji flokkurinn er fyrir níu til tíu ára börn en hér hefst þjálfun í sjálfsstjórn og þeim kennt 

aðferðir til þess að losa um reiði sína á jákvæðan og viðurkenndan hátt (Erna 

Magnúsdóttir og Sæunn Elfa Karlsdóttir, 2007).  

Rannsóknir hafa verið gerðar í nokkrum löndum á árangri af Stig af stigi. Niðurstöður 

rannsóknar sem gerð var í Bandaríkjunum á efninu sýndi fram á það að börn, á aldrinum 

4- 6 ára, sem hlutu þjálfun á efninu sýndu aukna færni í að sjá hlutina út frá ólíkum 

sjónarhornum og jafnframt sýndu börn í fyrstu bekkjum grunnskóla aukna færni í að beita 

jákvæðri hegðun og gripu síður til ofbeldis en önnur börn (Erna Magnúsdóttir og Sæunn 

Elfa Karlsdóttir, 2007). Einnig hlaut aðferðin hæstu einkunn frá sérfræðinganefnd innan 

U.S. Department of Education vegna framsetningar á efninu þar sem nefndin taldi að efnið 

væri sett fram á skýran og greinar góðan hátt (Reykjavíkurborg, 2012).  

Vinir zippýs 

Vinir Zippýs er leið til þess að aðstoða börn við að auka jákvæða hegðun sem leitt getur 

til aukinnar félagsfærni. Vinir Zippýs er alþjóðlegt forvarnarverkefni sem styrkt var af 
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Lýðheilsustöð og var verkefnið sett á laggirnar hér á landi árið 2007 og er ætlað börnum 

á aldrinum 5-7 ára. (Lýðheilsustöð, e.d.). Markmið verkefnisins er að auðvelda ungum 

börnum að efla færni sína í að bjarga sér sjálf og takast á við þau vandamál og aðstæður 

sem upp koma í daglegu lífi og auka þannig líkurnar á því að börnin eigi auðveldara með 

að kljást við vandamál sem upp geta komið á unglingsárunum (Sigrún Daníelsdóttir, 

2013). Námsefnið sem notast er við er í megindráttum byggt á sex sögum sem snúa að 

atriðum eins og vináttu, samskiptum, einmanaleika, ástvinamissi, einelti og að takast á 

við breyttar aðstæður. Þessir þættir eru ræddir inni í kennslustundum en til þess að skapa 

grundvöll fyrir samræður á efninu er notast við hjálp frá söguhetjunni Zippý. Endurtekning 

er mjög mikilvæg í námsferlinu og því er ávallt byrjað á því að rifja upp efni tímans á 

undan. Rannóknir á heildarmati á efninu Vinir Zippýs bæði í Litháen og Danmörku hefur 

sýnt að árangur verkefnisins er greinilegur. Börn, bæði stúlkur og drengir, sem hlutu 

kennslu í Vinir Zippýs sýndu miklar framfarir í félagsfærni og getu til þess að bjarga sér 

sjálf. Jafnframt sýndi rannsókn sem gerð var ári eftir að börnin hlutu kennsluna að þau 

mundu vel eftir því sem fram fór í kennslustundum (Lýðheilsustöð, e.d.). 

ART þjálfun 

ART þjálfun var í upphafi þróað fyrir unglinga með hegðunarvanda og sögu af afbrotum. Í 

dag nær þjálfunin til barna, unglinga og fullorðinna og er þetta notað sem 

stuðningsúrræði innan grunnskóla og hafa fjölmörg lönd svo sem Bandaríkin, Kanada, 

Noregur og Svíþjóð og víðar í Evrópu innleytt þjálfunina inn í skólastarfið. Þjálfunin miðast 

að því að unnið er með börn og unglinga í 10 vikur og í litlum hópum. Félagsfærni þeirra 

er þjálfuð undir stjórn tveggja sérhæfðra einstaklinga sem þjálfa þau með 

hlutverkaleikjum og þeim sýnt hvernig rétt hegðun í félagslegum aðstæðum er. Færnin er 

æfð endurtekið ásamt því þurfa börnin einnig að vinna heimavinnu eftir hvern tíma. Þeir 

þættir sem unnið er með í ART þjálfuninni er meðal annars þjálfun í 

sjálfstjórn/reiðistjórnun og félagsfærni. Gefist hefur vel að fá foreldra einnig á ART 

námskeið til þess að styðja við börn sín í að ná góðum tökum á félagsfærni (Halldór 

Hauksson, e.d.). 

4.2 Aðkoma foreldra 

Foreldrar eru mikilvægustu aðilarnir í lífi hvers barns og frá upphafi treysta börnin 

algjörlega á umönnunaraðila sína (Knopf og Swick, 2007). Því er mikilvægt að foreldrar 
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taki virkan þátt í að efla félagsfærni barnsins í samvinnu við skóla barnsins. Ekki er nóg að 

skólastofnanir sjái alfarið um að efla félagsfærni barna því helsti ókostur 

félagsfærniþjálfunar er sá að ekki er tryggt að sú þjálfunin sem börn hljóta í félagsfærni 

innan skólans yfirfærist yfir á aðrar aðstæður eins og á milli skóla og heimilis (Ingibjörg 

Karlsdóttir, 2013). Hlutverk foreldra getur því verið gríðarlega mikilvægt og hafa 

rannsóknir á tengslum milli uppeldishátta foreldra og hegðunar barns sýnt fram á að 

tengsl milli þessa þátta er greinilegt (Berns, 2007). Í kenningu Diönu Baumrind um 

uppeldisþætti foreldra (e. Parenting styles) er skoðaði hvaða aðferðir foreldrar nota til 

þess að hafa áhrif á líðan og hegðun barnsins (Baumrind, 1966). Baumrind skipti 

uppeldisháttum foreldra í þrennt en það eru leiðandi foreldrar (e. Authoritative), skipandi 

foreldrar (e. authoritorian) og eftirlátssamir foreldrar (e. permissive) (Baumrind, 1971). 

Foreldrar sem notast við leiðandi (e. Authoritative) uppeldishætti eru þeir 

foreldrar sem eru meðvitaðir um þarfir barnsnins, eru stjórnsamir, kröfuharðir, sýna 

börnum sínum uppörvun og hafa væntingar um ábyrga hegðun. Þeir eru líklegir til þess 

að beita miklum en sanngjörnum aga en eru jafnframt meðvitaðir um, viðurkenna og 

virða barnið sem sjálfstæðan einstakling en takmarkist samt sem áður við rétt þeirra sem 

foreldri og eru þeir meðvitaðir um þennan rétt sinn. Leiðandi foreldrar horfa á kosti 

barnsins og reyna þannig að ýta undir það að barnið nýti kosti sína að fullu með tilliti til 

getu barnsins. Börn leiðandi foreldra eru hvött til þess að segja skoðanir sínar og 

sjónarmið og leggja þeir áherslu á umræður innan fjölskyldunnar með því markmiði að 

tekið sé tillit til og borin virðing fyrir sjónarmiðum allra í fjölskyldunni (Baumrind, 1996; 

Baumrind, 1971; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Baumrind hélt því fram út frá niðurstöðum rannsókna sinna, að leiðandi 

uppeldishættir foreldra væru líklegastir til að leiða af sér ábyrga, hæfa og sjálfstæða 

einstaklinga. Börn leiðandi foreldra sýndu frekar sjálfsstjórn, sjálfsöryggi og að þau væru 

almennt ánægðari en í öðrum uppeldis háttum foreldra. Jafnframt sýndu börn leiðandi 

foreldra mikla hæfni til samvinnu ásamt því að sýna sjálfstæði og sjálfsaga, umhyggjusemi 

og athygli í samskiptum. Tengsl þeirra við vini var sterk og samskipti þeirra við vini voru 

góð (Baumrind, 1971; Santrock, 2007).  

Segja má að uppeldishættir foreldra sem nota skipandi (e. authoritorian) og svo 

þeir foreldrar sem nota eftirlátssama (e. permissive) uppeldishætti séu mjög ólíkir. Þeir 

foreldrar sem eru skipandi eru þeir sem taka sjaldan tillit til þarfa barnsins og einnig eru 
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þeir mjög kröfuharðir og því reyna þeir að móta, stjórna hegðun barnsins og mikil áhersla 

er lögð á að barnið hlýði og beri virðingu fyrir þeim sem stjórna eða eru yfir barninu. 

Jafnframt hika skipandi foreldrar ekki við að beita refsingu og þvingandi aðferðum til þess 

að koma vilja sínum fram ef skoðanir barnsins samræmast ekki skoðunum foreldris og líta 

foreldrarnir á að barnið eigi einfaldlega að hlýða og eigi ekki að láta skoðanir sínar í ljós. 

Þessi aðferð stuðlar því að einhliða samskiptum og ekki er ætlast til þátttöku barnsins á 

neinn hátt. Börn skipandi foreldra sýndu frekar einkenni kvíða og slakrar félagsfærni, auk 

þess áttu börnin í hegðunarvanda, sýndu fjandsamlega hegðun og voru ósjálfstæð sem 

Baumrind taldi að væri vegna þeirra refsinga sem foreldrar beittu börn sín. Jafnframt hélt 

hún því fram að skipandi foreldrar myndu draga úr getu barnanna til þess að læra nýja 

hluti (Baumrind, 1996). 

Eftirlátssamir foreldrar eru ekki kröfuharðir, líta á sig sem aðstoðamann og láta 

þeir þarfir barnsins stjórna uppeldisháttum sínum. Þeir setja reglur og útskýra fyrir 

barninu hverja reglurnar eru en aftur á móti vantar upp á eftirfylgni þeirra svo barnið fari 

eftir settum reglum. Ekki eru settar kröfur um að börnin sinni heimilisstörfum eða að þau 

sýni viðeigandi hegðun innan veggja heimilisins. Eftirlátsamir foreldrar vilja ekki stjórna 

barninu og fær barnið því mikið svigrúm til þess að ráða og er það ekki hvatt til þess að 

fara að eftir þeim reglum sem eru innan samfélagsins. Börn sem alast upp við 

uppelsishætti eftirlátsamra foreldra hafa minni sjálfstjórn, bera minni virðingu fyrir 

öðrum, eru eigingjörn og einnig eiga þau erfitt með félagsleg tengsl og lenda frekar í 

árekstrum í samskiptum sínum við aðra ásamt því að standa illa námslega (Baumrind, 

1967).  

Börn afskiptalausra foreldrar (e.Uninvolved) eru oft sjálfala, vanrækt, félagslega 

einangruð og eiga erfitt með að tjá og sýna tilfinningar sínar. Sjálfstraust þeirra er lítið, 

hafa litla sjálfsstjórn og er þroski þeirra ekki í samræmi við jafnaldra. Einkenni 

afskiptalausra foreldra eru að þau setja fáar eða engar reglur og jafnframt gera þau litlar 

kröfur til barna sinna og eru foreldrarnir svo uppteknir af eigin lífi að þau hafa ekki tíma 

fyrir barnið og sýna því lítinn áhuga (Berns, 2007; Santrock, 2007).  

Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal (2001) byggðu rannsókn sína 

„Brotthvarf ungmenna frá námi og uppeldisaðferðir foreldra: Langtímarannsókn á 

kenningu Baumrind. Niðurstöður rannsóknar sýndu fram á að þau börn sem upplifðu 

stuðning og viðurkenningu, en það eru þættir sem falla undir leiðandi uppeldishætti, frá 
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foreldrum sínum voru líklegri en börn skipandi og eftirlátssamra foreldra að ljúka 

framhaldsskólamenntun. Einnig kannaði Sigrún Aðalbjarnardóttir og Leifur G. 

Hafsteinsson hvort að uppeldishættir foreldra hefðu áhrif á það að börn á aldrinum 14-

17 ára hefðu neytt áfengis eða önnur vímuefni. Niðurstöður sýndu fram á ótvíræð tengsl 

milli uppeldishátta foreldra og áfengis og vímuefnanotkunar unglinga. Börn þeirra 

foreldra sem notuðu skipandi eða afskiptalausa uppeldishætti voru mun líklegri til þess 

að hafa prófað áfengi og eða vímuefni (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Leifur G. Hafsteinsson, 

2001).  

Hér að ofan hefur verðir rætt um uppeldishætti foreldra og mikilvægi þess að 

foreldrar noti jákvæða og uppbyggjandi uppeldishætti. Í næsta kafla verða helstu 

niðurstöður ritgerðar ræddar og dregið af þeim ályktun.  
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5 Niðurstöður og umræða

Í þessum kafla eru heildarniðurstöður teknar saman og valin atriði rædd nánar í kenningalegu 

ljósi. Markmið ritgerðarinnar var að skoða hvaða þættir hafa áhrif á félagslega stöðu og 

félagsfærni barna með ADHD. Jafnframt var tilgangurinn að skoða hvert hlutverk grunnskóla 

og foreldra er þegar kemur að eflingu félagsfærni og hvernig hægt er að stuðla að auknum 

félagsþroska barna með ADHD. Leitast var svara við þeim rannsóknaspurningum sem settar 

voru fram í upphafi ritgerðar og eru þær eftirfarandi: Áhrif ADHD á félagsleg samskipti og 

tengsl barna og ungmenna við vini/félaga? Hvert er hlutverk skólastofnana og foreldra 

gagnvart börnum með ADHD svo stuðla megi að aukinni félagsfærni? Og að lokum hafa 

uppeldishættir foreldra áhrif á félagsfærni barna?  

Félagsfærni er hegðun sem er lærð og lærist hún í gegnum samskipti við aðra. Sýnt 

hefur verið fram á að börn með ADHD hafa slakari félagsfærni. Niðurstöður rannsókna hafa 

sýnt fram á að um 52-82% barna með ADHD eigi við félagslegan vanda að stríða. Slíkur vandi 

veldur því að þau eiga í erfiðleikum með að eignast vini og að viðhalda vinasamböndum, setja 

sig í spor annarra, mynda tengsl, viðhalda jákvæðum samskiptum ásamt því að eiga í 

erfiðleikum með að falla inn í nýjan hóp. Þar af leiðandi verða þau oft fyrir ýmisskonar 

hindrunum í samskiptum við jafnaldra. Sjálfsstjórn þeirra er einnig slök og erfitt er fyrir börnin 

að ráða fram úr þeim ágreiningi sem upp kemur í leik og starfi. Mikilvægi þess að hafa góða 

félagsfærni er forsenda þess að börn geti átt innihaldsrík og góð samskipti við jafnaldra sína. 

Því skiptir miklu máli að börn búi yfir góðri samskiptahæfni svo börn geti leyst úr ágreiningi á 

jákvæðan hátt. 

Börn með ADHD sýna oft hegðun sem ekki er í samræmi við aldur þeirra og þroska sem 

getur valdið töluverðum vandræðum í félagslegum samskiptum við jafnaldra og einnig við 

aðrar daglegar athafnir. Sjálfsstjórn barna hefur verið rannsökuð undanfarin ár og hafa 

fræðimenn tengt slaka sjálfsstjórn við slaka félsgsfærni. Áhrif ADHD á félagsleg samskipti og 

tengsl barna við vini og félaga eru því margþætt og flókin. Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt 

fram á að einkenni ADHD og slök sjálfsstjórn barna geti haft ákveðin forspárgildi þegar kemur 

að því að meta þá þætti sem geta haft áhrif á slaka félagsfærni barna. Sjálfsstjórn er talin vera 

forsenda þess að barn sé félagslega samþykkt af öðrum börnum. Mikilvægt er að börn upplifi 

sig samþykkt meðal annarra barna og að þau tilheyri sem er gríðarlega mikilvæg tilfinning fyrir 

börn. Ekki er það síður mikilvæg tilfinning fyrir börn með ADHD þar sem hegðun þeirra 

einkennist oft af hvatvísi, klunnaskap og upplifa þau oft að þau geri ekki neitt rétt. Að því sögðu 
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er því mikilvægt að nærumhverfi barnsins svo sem skóli og heimili vinni saman að því að efla 

félagsfærni þess með viðurkenndum aðferðum og snemmtækri íhlutun. Það er að segja að 

gripið sé eins fljótt og auðið er inn í vandamál barna þar sem rannsóknir hafa sýnt að börn 

með ADHD verða oft fyrir höfnun. Því er nauðsynlegt fyrir velferð barna að gripið sé til 

snemmtækrar íhlutunar og þannig reynt að koma í veg fyrir að félagsvandi hafi áhrif á fleiri 

þætti í lífi barna. 

Mikilvægt er að grunnskólar séu meðvitaðir um þann mikla vanda sem getur fylgt 

ADHD röskuninni svo hægt sé að efla félagsfærni barna. Hinsvegar er ekki nóg að grunnskólar 

sjái alfarið um félagsfærniþjálfun því einnig er nauðsynlegt að foreldrar taki þátt í slíkri þjálfun 

og beiti uppbyggilegum uppeldisháttum. Styrkjandi uppeldisaðferðir foreldra geta haft mikla 

þýðingu fyrir börn þegar kemur að félagsþroska þeirra sem getur ýtt undir það að börn þroski 

með sér sterka félagsfærni. Kenning Baumrind kemur einmitt inn á mikilvægi uppeldis og telur 

hún að leiðandi uppeldishættir henti vel til þess að auka félagsfærni barna en þar leitast 

foreldrar við að efla börn sín, kenna þeim jákvæð samskipti og umburðarlyndi. Nauðsynlegt er 

að styðja foreldra í uppeldishlutverki sínu meðal annars vegna þess að hegðun barna með 

ADHD getur verið mjög krefjandi. 

Því er mikilvægt að foreldrum sé veitt fræðsla svo þeir geti tileinkað sér jákvæða og 

uppbyggjandi uppeldishætti. Líkt og kemur fram í kenningu Bronfenbrenner‘s er lögð rík 

áhersla á samskipti milli skóla og heimilis þar sem hann taldi að þessir tveir þættir skipti hvað 

mestu máli fyrir færni og þroska barnsins og hafa rannsóknir einnig sýnt fram á mikilvægi þess 

að skóli og heimili vinni náið saman svo hægt sé að efla og styrkja barnið bæði félagslega- og 

námslega. Því þurfa þau kerfi sem standa barninu næst að vinna í sameiningu og með 

markvissum hætti að félagsfærniþjálfun barnsins og styrkja þannig stöðu þess meðal jafnaldra. 

Kohlberg leggur einnig áherslu á í kenningu sinni að einstaklingurinn sé í stöðugri mótun á 

efnis- og félagsþáttum sínum í takt við umhverfi sitt og ýtir það enn frekar undir þá staðreynd 

um mikilvægi samstarfs skóla og heimila.  

Selman lagði áherslu á mikilvægi þess að börn geti myndað traust og sett sig í spor 

annara í vinasamböndum. Með auknum félags- og samskipta skilning á geta barnsins til þess 

að beita jákvæðari samskiptahæfni að aukast og tengsl þeirra við vini styrkist. Aftur á móti 

hefur verið sýnt fram á slaka færni barna með ADHD til þess að geta setja sig í spor annarra og 

leysa úr ágreiningi. Að því sögðu er algjört grundvallar atriði út frá kenningarlegum 
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sjónarmiðum, rannsóknar niðurstöðum og lögum um grunnskóla nr. 91/2008 og reglugerðar 

um nemendur með sérfþarfir að bæði heimili og grunnskóli meti þarfir barnsins og veiti því þá 

aðstoð sem til þarf. Þannig má auka félagsfærni og félagsstöðu með tilliti til sértækrar 

íhlutunar þannig hægt sé að bregðast strax við ef bera fer á auknum vanda barns í námi eða 

félagslegri stöðu þess og stuðla þannig að því að barnið þrói síður með sér tilfinningalegan- og 

hegðunarvanda seinna meir á lífsleiðini. 
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