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Ágrip 

Tilgangur verkefnisins er að svara spurningunni um hvað þroskaþjálfar geta gert fyrir 

nemendur með athyglisbrest án ofvirkni (ADD) á mið- og unglingastigi almennra 

grunnskóla á Íslandi. Markmiðið er einnig að benda á mikilvægi framlags þroskaþjálfa til 

nemenda með ADD í almennum grunnskólum hér á landi. Þá verður meðal annars fjallað 

um starfskenningu þroskaþjálfa, þróun sjálfsmyndar, lög, reglugerðir, skólastefnur, úrræði 

og annað sem málinu tengist. Þegar kemur að nemendum með ADD á mið- og 

unglingastigi almennra grunnskóla á Íslandi eru viðeigandi stuðningur og inngrip afar 

mikilvæg og hafa ekki einungis jákvæð áhrif fyrir nemendurna heldur samfélagið í heild. 

Með því að grípa sem fyrst inn í og veita réttan stuðning minnka meðal annars líkurnar á 

að nemendurnir fái lyndisröskun á borð við kvíða og þunglyndi, leiðist út í neyslu og afbrot 

eða sýni aðra óæskilega hegðun. Framlag þroskaþjálfa til almennra grunnskóla og 

nemenda með ADD eykur líkurnar á því að nemendurnir öðlist jákvæðari sjálfsmynd, meiri 

seiglu, betri félagsfærni og gangi betur í námi og félagslífi. Niðurstaðan í hnotskurn er sú 

að fagmenntun þroskaþjálfa gerir þá tilvalda til að veita nemendum með ADD viðeigandi 

og fjölbreyttan stuðning í námi, samskiptum og fjölmörgu öðru í þeirra daglega lífi.    
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Inngangur 

Athyglisbrestur er röskun á taugaþroska einstaklings sem veldur honum meðal annars 

erfiðleikum í námi, skipulagi og samskiptum við aðra. Samkvæmt Salamanca yfirlýsingunni 

(1994), samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992 og reglugerð um 

nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr. 585/2010 ber Íslandi að uppfylla ólíkar þarfir 

nemenda í almennum grunnskólum, án allrar mismununar þannig að þeir fái sem best 

notið sín á eigin forsendum. Það er jafnframt skylda almennra grunnskóla að undirbúa 

hvern nemanda fyrir að vera þátttakandi og þegn í lýðræðisþjóðfélagi, en svo segir meðal 

annars aðalnámskrá grunnskóla (2011). Nemendur með AD(H)D ná oft ekki að sýna hvað í 

þeim býr fái þeir ekki réttan stuðning og sveigjanleika, en algengt er að erfiðleikar 

nemenda með ADD séu lítt áberandi og þeir fái því seint eða aldrei viðeigandi stuðning 

eða greiningu. Ef ekki er brugðist tímanlega við þörfum þessara nemenda er hætt við 

ýmsum neikvæðum afleiðingum hjá þeim, til að mynda fylgiröskunum á borð við 

þunglyndi og kvíða, slæmu sjálfstrausti og ýmiss konar óæskilegri hegðun. Þetta eru 

nemendur sem oft vilja gleymast og því eru þroskaþjálfar tilvaldir til að koma auga á þá og 

veita þeim og öðrum tengdum viðeigandi fræðslu, ráðgjöf, stuðning og þjálfun. 

Samkvæmt starfskenningu og siðareglum þroskaþjálfa ber þeim jafnframt skylda til að 

veita einstaklingum með sérþarfir viðeigandi stuðning þar sem þeir eru staddir, ekki síst í 

almennum grunnskólum. Í aðalnámskrá grunnskóla (2011) er hvergi minnst á mikilvægi og 

hlutverk þroskaþjálfa í almennum grunnskólum hér á landi þrátt fyrir að unnið hafi verið 

að innleiðingu stefnu um skóla án aðgreiningar frá árinu 2008.    

Í þessari ritgerð verður fjallað um nemendur með athyglisbrest án ofvirkni á mið- og 

unglingastigi í almennum grunnskólum á Íslandi, viðeigandi aðstoð þeim til handa og 

skyldur þroskaþjálfa í þeim efnum. Megininntak verkefnisins er því annars vegar umfjöllun 

um röskunina og neikvæðar afleiðingar þess að bregðast ekki við og veita nemendunum 

viðeigandi stuðning og hins vegar hvernig mögulegt er að efla þá á ýmsan hátt með 

aðstoð þroskaþjálfa. Þannig er vakin athygli á hvernig þroskaþjálfar og aðrir geta komið 

auga á og mætt þörfum þessara nemenda. Markmið umfjöllunarinnar er að hvetja 

þroskaþjálfa og starfsfólk almennra grunnskóla til að gera hvað þau geta til að bæta stöðu 

og líðan nemenda með athyglisbrest án ofvirkni. Rannsóknarspurningin er því: hvernig 

geta þroskaþjálfar eflt og stutt nemendur með athyglisbrest án ofvirkni á mið- og 

unglingastigi almennra grunnskóla á Íslandi? Til hagræðingar verður almennt notuð 

skammstöfunin ADD um athyglisbrest án ofvirkni (e. primarily inattentive attention deficit 
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disorder), ADHD um athyglisbrest með ofvirkni (e. attention deficit hyperactivity disorder) 

og AD(H)D þegar talað er um bæði afbrigði röskunarinnar.    

Í fyrsta kafla verður fjallað um athyglisbrest almennt, með áherslu  á athyglisbrest án 

ofvirkni. Þá verður meðal annars fjallað um helstu einkenni, tíðni, orsakir, styrkleika og 

veikleika hjá einstaklingum með röskunina. Í kafla tvö verður greint frá kenningum 

Sigmund Freud, Erik H. Erikson, Albert Bandura og George Herbert Mead um þróun 

sjálfsmyndar og persónuleika. Þá verður fjallað um hvernig sjálfsmynd (e. self-image/self-

portrait) einstaklings og þróun hennar hefur áhrif á líf hans, til að mynda viðbrögð hans 

við streituvaldandi aðstæðum og krefjandi viðfangsefnum. Í framhaldinu verður fjallað um 

mikilvægi góðrar sjálfsmyndar fyrir geðheilsu og framtíð einstaklinga, en algengt er að fólk 

með AD(H)D hafi slæma sjálfsmynd og getur það haft neikvæð áhrif á líf þeirra. Kafli þrjú 

tekur fyrir hlutverk og ábyrgð þroskaþjálfa á Íslandi, bæði almennt og í grunnskólum, með 

tilliti til starfskenningar þeirra og siðareglna. Markmið kaflans er að sýna fram á skyldu 

þroskaþjálfa og almennra grunnskóla til að vinna saman að því að mæta þörfum nemenda 

með AD(H)D á mið- og unglingastigi grunnskóla. Tilgangur fjórða kafla er að skoða 

hugmyndafræði og stefnu skóla án aðgreiningar og innleiðingu hennar hér á landi og í 

Bandaríkjunum. Fjallað verður um kosti og galla skólastefnunnar og hvort mögulega megi 

nýta kenningar Howard Gardner um fjölgreindir í skólastofunni til að komast nær því 

markmiði að bjóða upp á nám fyrir alla. Þá verður meðal annars greint frá velgengni New 

City skólans í Bandaríkjunum sem starfar eftir hugmyndafræði Gardner um fjölgreindir. Í 

kafla fimm verður fjallað um mikilvægi þess að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda 

með athyglisbrest á mið- og unglingastigi grunnskóla. Í framhaldinu verður bent á ýmis 

úrræði fyrir nemendur með AD(H)D í almennum grunnskólum og gagnsemi þroskaþjálfa 

við fræðslu og ráðgjöf fyrir nemendur, foreldra, kennara og aðra. Einnig verður fjallað um 

þann fjölbreytta stuðning og færniþjálfun sem þroskaþjálfar geta veitt nemendum með 

AD(H)D, til dæmis í námstækni, streitustjórnun og félagsfærni. Í lok ritgerðar verður 

dregið saman og rætt um helstu niðurstöður út frá efninu og rannsóknarspurningunni og 

endað á lokaorðum höfunda.  

 



8 

1 Athyglisbrestur án ofvirkni, dulin en áhrifamikil röskun  

Í þessum kafla verður fjallað um athyglisbrest almennt, sögu hans og helstu einkenni, með 

sérstakri áherslu á athyglisbrest án ofvirkni. Fjallað verður um tíðni athyglisbrests og 

mögulegar orsakir og talið upp nokkra algenga styrkleika og veikleika tengda athyglisbresti 

með eða án ofvirkni. Þá verða jafnframt nefndar nokkrar þekktar persónur sem talið er að 

hafi verið með eða eru með athyglisbrest.   

1.1  Athyglisbrestur og sagan 

Athyglisbrestur er ákveðin tegund af röskun á taugaþroska (e. neurodevelopmental 

disorder) sem hefur áhrif á hegðun og virkni einstaklings, óháð greind. Hún hefur áhrif á 

samskipti og samvinnu við aðra einstaklinga, til að mynda samskipti við fjölskyldu, vini og 

skólafélaga/vinnufélaga (ADHD samtökin, e.d.-a; Barkley, 2006). 

Fyrstu sögulegu skráðu vísbendingarnar um einkenni athyglisbrests eru sennilega um 

2500 ára gamlar. Hér er átt við athuganir gríska hugsuðarins og læknisins Hippocrates á 

ákveðinni hegðun sem hann gerði að umfjöllunarefni í einu riti sínu. Það heitir á 

frummálinu „Aphorisms“ en Orðskviðir í íslenskri þýðingu. Í riti þessu segir hann meðal 

annars að hluti manna bregðist miklu hraðar við skynreynslu en aðrir, en staldri jafnramt 

styttra við hana. Hann telur þetta stafa af því að önnur áreiti séu fljót að grípa athygli 

þeirra og leiða frá fyrri skynreynslu. Þarna virðist hann lýsa algengum einkennum ofvirkni 

og hvatvísi (Kristín Lilliendahl, 2008). 

Árið 1845 var röskuninni lýst af lækninum og ljóðskáldinu Heinrich Hoffman. Hann 

hafði átt í erfiðleikum með að finna bækur sem haldið gátu athygli sonar síns í meira en 

skamma stund og ákvað þar með að semja þær sjálfur. Ein af bókunum sem hann samdi 

heitir á frummálinu The Story of Fidgety Philip og virðist einmitt lýsa einkennum sem eru 

dæmigerð í hegðun barna með athyglisbrest og ofvirkni (Barkley, 2006; Kristín Lilliendahl, 

2008). 

Breski læknirinn George Still vakti árið 1902 athygli á efni rannsókna sinna um hegðun 

hjá börnum. Þar lýsir hann meðal annars ákveðnum einkennum hjá hópi barna sem passa 

mjög við lýsingar á einkennum AD(H)D. Still taldi jafnframt að mun fleiri drengir væru með 

umrædd einkenni en stúlkur (Barkley, 2006; Kristín Lilliendahl, 2008). 

Árið 1980 var röskunin loks rannsökuð og skilgreind með vísindalegum hætti, en það 

var gert jafnt innan félagsvísindanna og læknisfræðinnar. Vitneskjan sem þá varð til um 

röskunina er jafnframt sú sem byggt er á í dag. Með frekari rannsóknum hefur síðan 
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komið í ljós að athyglisbrestur virðist mjög útbreiddur í heiminum (Barkley, 2006; Kristín 

Lilliendahl, 2008).  

1.2 Helstu einkenni   

Einkenni AD(H)D hjá einstaklingi geta haft mikil áhrif á líf hans og afleiðingarnar verið 

neikvæðar. Dæmi um neikvæð áhrif tengd AD(H)D eru brotin eða léleg sjálfsmynd, lítið 

sjálfstraust, svefntruflanir, áhættuhegðun, afbrot, vímuefnaneysla og fylgiraskanir á borð 

við kvíða og/eða þunglyndi (ADHD samtökin, e.d.-a; Barkley, 2006; Kristín Lilliendahl, 

2008). Mikilvægt er því að veita einstaklingnum sem fyrst viðeigandi fræðslu og stuðning, 

en þá er jafnframt áríðandi að vera vakandi fyrir þeim einkennum athyglisbrests sem eru 

minna áberandi. Einstaklingar með ADD eiga til dæmis erfitt með að yfirfæra lærða 

hegðun eða færni á nýjar aðstæður eða verkefni (Barkley, 2006; Rief, 2005). Þeir eru oft 

rólyndari en aðrir, hljóðir, dreymnir, annars hugar og virðast oft draga sig í hlé frekar en 

að leitast eftir félagsskap jafnaldra sinna eða takast á við krefjandi verkefni (Kristín 

Lilliendahl, 2008). Einkenni athyglisbrests eru almennt fjölbreytt, en samkvæmt National 

lnstitute of Mental Health (e.d.) eru helstu einkenni hjá börnum og unglingum að þau: 

● Truflast auðveldlega, missa af smáatriðum, skipta oft milli athafna og gleyma 

hlutum 

● Eiga erfitt með að einbeita sér að einu í einu 

● Missa fljótt áhugann á verkefnum, nema þau hafi yndi af þeim 

● Eiga erfitt með að beina athyglinni að einhverju ákveðnu þegar þess er krafist, 

skipuleggja og ljúka verkefnum eða læra eitthvað nýtt 

● Eiga í erfiðleikum við að ljúka og skila heimavinnuverkefnum 

● Týna gjarnan hlutum (t.d. skriffærum, leikföngum, verkefnum) sem þarf til að ljúka 

verkefnum eða athöfnum 

● Virðast í mörgum tilfellum ekki hlusta á þann sem er að tala við þau 

● Eru dagdreymin, verða auðveldlega óviss eða ringluð og hreyfa sig hægt 

● Eiga í erfiðleikum með að vinna úr upplýsingum eins hratt og nákvæmt og aðrir 

● Eiga í erfiðleikum með að fylgja leiðbeiningum 
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Fræðimaðurinn Sandra Rief (2005) hefur jafnframt bætt við nokkrum algengum ein-

kennum athyglisbrests og virðast þessi einkenni sérstaklega vera algeng hjá einstaklingum 

með athyglisbrest án ofvirkni. Einkennin eru eftirfarandi: 

● Finnst oft aðstæður eða verkefni óyfirstíganleg og yfirþyrmandi 

● Erfiðleikar með að byrja á verkefnum og sýna frumkvæði 

● Forðast verkefni sem krefjast mikils álags og vinnu, til dæmis heimavinnu 

● Erfiðleikar með að vinna sjálfstætt 

● Viðhafa stundum slakar námsvenjur 

● Gera gjarnan fljótfærnisvillur 

● Mistæk milli daga. Geta í dag en ekki á morgun 

● Oft óskipulögð í vinnubrögðum 

● Erfiðleikar tengdir tímaskyni og tímastjórnun. Skynja illa hvaða tíma verkefni taka 

● Frestunarárátta algeng, til dæmis þegar kemur að heimavinnu og húsverkum   

Einkenni AD(H)D geta verið ólík, mörg og mis alvarleg eftir einstaklingum (Pentecost, 

2000). Munur getur einnig verið á einkennum eftir afbrigði röskunarinnar, svo sem hvort 

athyglisbrestinum fylgir ofvirkni og hvatvísi eða hvort um er að ræða athyglisbrest án 

ofvirkni (Barkley, 2006; Pentecost, 2000). Algeng einkenni ofvirkni hjá börnum og 

unglingum birtast meðal annars í hreyfióróleika sem veldur því að einstaklingurinn á erfitt 

með að sitja kyrr, hann iðar gjarnan í sætinu, fiktar mikið og er á stöðugri ferð og flugi. 

Ofvirkum einstaklingum liggur oft hátt rómur og þeir tala mikið, en einkenni tengd 

ofvirkni eru yfirleitt mest áberandi á yngri árum einstaklingsins (ADHD samtökin, e.d.-a; 

Barkley, 2006; Pentecost, 2000). Einkenni hvatvísi birtast til dæmis í því að einstakling-

urinn á erfitt með að bíða, hefur tilhneigingu til að grípa fram í fyrir öðrum, ryðst inn í 

samræður annarra og leiki. Hvatvísi veldur því jafnframt að einstaklingurinn er líklegri til 

að gera eitthvað án þess að hugsa um afleiðingar gerða sinna og getur þannig lent í 

vandræðum og hættu í vissum aðstæðum (ADHD samtökin, e.d.-a; Barkley, 2006). 

Athyglisbrestur án ofvirkni er oft minna áberandi en ADHD þar sem hann hefur síður 

truflandi áhrif á aðra (ADHD samtökin, e.d.-a; Kristín Lilliendahl, 2008). Þetta gæti útskýrt 

hvers vegna margir af þeim fyrrnefndu koma seint eða aldrei í greiningu, eða fá ranga 

greiningu og úrræði. Einstaklingur með ADD er því oft í verri stöðu þegar kemur að 

skilningi, aðstoð og úrræðum í samfélaginu (Kristín Lilliendahl, 2008). Hann virkar gjarnan 

hægvirkari og rólegri en aðrir jafnaldrar og því er jafnvel talað um vanvirkni hjá 
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viðkomandi sem andstæðu við ofvirkni (ADHD samtökin, e.d.-a; American Psychiatric 

Association, 2013; Kristín Lilliendahl, 2008).  

Til að fá greiningu á AD(H)D þurfa minnst sex af níu einkennum í þremur flokkum á 

matslista DSM-5 að koma fram hjá einstaklingnum fyrir 12 ára aldur, bæði í heimilislífi 

hans og skóla (American Psychiatric Association, 2013), eða fyrir 7 ára aldur samkvæmt 

ICD-10-CM (World Health Organization, 2016). Einkennin þurfa einnig að hafa varað í 

lágmark sex mánuði (Hallowell og Ratey, 1995; Barkley, 2006; National Institute of Mental 

Health, e.d.). Einstaklingur með 6 eða fleiri einkenni athyglisbrests fær greininguna ADD, 

en ADHD ef hann hefur að auki 6 eða fleiri einkenni ofvirkni og/eða hvatvísi (ADHD 

samtökin, e.d.-a). 

1.3 Tíðni og mögulegar orsakir 

Erfitt er að segja fyrir víst hver tíðni AD(H)D er þar sem algengt er að fólk með ADD komi 

seint eða aldrei í greiningu (ADHD samtökin, e.d.-a; Kristín Lilliendahl, 2008). Mögulega 

stafar þetta af því að einkenni ADD eru ekki eins sýnileg og hafa síður truflandi áhrif á 

aðra. Eins getur einstaklingur með athyglisbrest verið með fleiri skyldar raskanir samhliða 

sem hafa sameiginleg eða svipuð einkenni, til dæmis röskun á einhverfurófinu. Þar af 

leiðandi verður greiningarferlið flóknara og einhverjir fá ranga greiningu sem óvíst er 

hvort verði nokkurn tímann leiðrétt (Hallowell og Ratey, 1995; Kristín Lilliendahl, 2008).  

Tíðni AD(H)D er nokkuð umdeild þar sem fjöldi greininga getur verið mismunandi eftir 

hvaða greiningarviðmiðum er farið í hverju landi (Tomas, Sanders, Doust, Beller og 

Glasziou, 2015). Samkvæmt bandarískri rannsókn á 2-5 ára börnum með ADHD er tíðnin 

allt að 11% (Visser o.fl., 2016), en á heimasíðu ADHD samtakanna (e.d.-a) kemur fram að 

um 5-10% barna og unglinga séu með ADHD. Ef marka má niðurstöður bandarískrar 

rannsóknar á tíðni ADHD á fullorðinsárum má jafnframt ætla að allt að 4,4% fullorðinna 

séu með röskunina (Faraone og Biederman, 2005). Þessar tölur eru aðeins vísbending um 

raunverulegan fjölda og hafa ber í huga að börn geta haft vægari einkenni en mælikvarðar 

listanna gera ráð fyrir. Í sumum tilvikum eru einkennin ekki heldur nægilega áberandi til 

að vert þyki að skoða það nánar. Þá benda rannsóknir einnig til að fleiri stúlkur séu með 

AD(H)D en komi í greiningu (ADHD samtökin, e.d.-a; Kristín Lillendahl, 2008). Möguleg 

skýring á þessu er sú að stúlkur komi síður í greiningu þar sem einkennin hjá þeim eru oft 

minna áberandi og truflandi fyrir aðra en algengt er hjá strákum sem eru gjarnan með 

ADHD (Kristín Lilliendahl, 2008).  

Þegar litið er til mögulegra orsaka þarf að skoða bæði áhrif erfða og umhverfis (ADHD 

samtökin, e.d.-a). Rannsóknir benda meðal annars til að orsökin sé oft líffræðilegs eðlis og 

stafi af truflun í boðefnakerfi í heila á þeim stöðum sem gegna lykilhlutverki í stjórnun 
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hegðunar. Þá er jafnframt talið að erfðir útskýri allt að 75-79% AD(H)D einkenna. Eins 

virðist AD(H)D geta þróast í kjölfar sjúkdóms eða slyss, til dæmis höfuðáverka eða áfalla 

sem einstaklingur verður fyrir í móðurkviði, en slíkum áföllum fylgja oft að auki aðrar 

truflanir í þroska. Ekki er hægt að segja fyrir víst að óöryggi í æsku eða slæmar 

uppeldisaðstæður auki líkurnar á AD(H)D í þeim tilvikum sem ekki er hægt að rekja 

einkennin til líffræðilegra orsaka. Þrátt fyrir þetta er talið víst að samspil einstaklingsins og 

umhverfisins hafi áhrif á það hvernig röskunin og einkenni hennar þróast með tímanum. 

1.4 Greining, meðferð og úrræði 

Greining á AD(H)D er almennt gerð á einstaklingum á aldrinum 4-18 ára. Algeng regla er 

að AD(H)D greining sé ekki gerð á barni fyrr en það hefur náð 4 ára aldri, þar sem erfitt er 

að meta eðlilegan þroska og hegðun hjá ungum börnum sem þroskast hratt fram að þeim 

tíma (American Academy of Pediatrics, 2011). Lengi var talið að AD(H)D væri röskun sem 

afmarkaðist við bernsku og unglingsár einstaklinga, en upp úr 1980 var einnig farið að 

greina AD(H)D hjá fullorðnum (Grétar Sigurbergsson, e.d.). Ástæðan var sú að niðurstöður 

rannsókna á afdrifum uppkominna barna með AD(H)D, leiddu í ljós að sum einkenni 

röskunarinnar voru viðvarandi á fullorðinsárunum. Greiningarviðmiðum fyrir AD(H)D hjá 

fullorðnum var þar af leiðandi bætt inn í bandarísku sjúkdómagreiningaskrána eða DSM 

(e. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) eins og hún kallast. 

Almennt er AD(H)D greining framkvæmd af sálfræðingi og geðlæknir tekur svo 

gjarnan við eftir það (Grétar Sigurbergsson, e.d.). Á heimasíðu ADHD samtakanna má 

meðal annars finna ábendingar og upplýsingar um fagmenn eða stofnanir sem fram-

kvæma greiningar á börnum og unglingum hér á landi, en samtökin geta einnig aðstoðað 

fólk við að komast í greiningu (ADHD samtökin, e.d.-a). AD(H)D er ekki sjúkdómur og 

engin lækning til við því. Þrátt fyrir það er ýmislegt í boði sem nýst getur einstaklingum 

með AD(H)D. Lyf geta dregið að hluta til úr einkennum margra einstaklinga en önnur 

meðferðarúrræði eru til dæmis viðtalsmeðferðir hjá sálfræðing eða geðlækni, kvíða-

meðferðir, námsráðgjöf, sjálfstyrkingarnámskeið, önnur gagnleg námskeið og fræðsla. Á 

heimasíðu ADHD samtakanna á Íslandi er bent á ýmis úrræði fyrir einstaklinga með ADHD, 

og aðstandendur þeirra eftir því sem við á. Þar má nálgast fræðsluefni um ADHD, 

námskeið, rannsóknir, greinar og aðstoð handleiðara. Meðal fræðsluefnis á vefsíðunni er 

umfjöllun um lyf við athyglisbresti, kosti þeirra og galla, og bent á að lyfjagjöf ein og sér er 

sjaldnast nógu árangursrík. 
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1.5 Algengir styrkleikar og veikleikar 

Einstaklingar með AD(H)D eru eins fjölbreytilegir og þeir eru margir, en virðast jafnframt 

hafa ýmsa sameiginlega styrkleika og veikleika. Algengir styrkleikar þessara einstaklinga 

eru ofureinbeiting á því sem vekur áhuga þeirra, listrænir hæfileikar, skapandi og 

heimspekileg hugsun. Þeir eru gjarnan úrræðagóðir, frumlegir og sjá lausnir sem aðrir sjá 

ekki, hjálpsamir, hógværir, hafa mörg áhugamál, víðsýnir og hafa mikla samkennd. Margir 

einstaklingar með AD(H)D hafa góðan húmor og seiglu, eru forvitnir, námsfúsir og 

áreiðanlegir í erfiðum aðstæðum (Hallowell og Ratey, 2006; Quily, 2003-2015; ADHD 

samtökin, e.d.-b). Algengir veikleikar hjá einstaklingum með AD(H)D eru frestunarárátta, 

lélegt tímaskyn, ósjálfstæði, gleymska, óskipulag, léleg umgengni og þá skortir oft 

nauðsynlega færni í félagslegum samskiptum (Kristín Lilliendahl, 2008; National Institute 

of Mental Health, e.d.).  

Gegnum tíðina hafa margir einstaklingar með AD(H)D orðið afreksmenn eða komist 

langt í lífinu, en Jón Gnarr fyrrverandi borgarstjóri Reykjavíkur og einn af stofnendum 

Besta flokksins er einn þeirra (Sigríður Jónsdóttir, 2005). Í hópi afreksfólks með AD(H)D er 

einnig markvörður íslenska karlalandsliðsins í handbolta Björgvin Páll Gústavsson 

(Björgvin Páll á geðdeild í sex vikur í æsku, 2013). Margir aðrir frægir einstaklingar eru 

með AD(H)D og má þá meðal annars nefna Bill Gates (ADD/ADHD Treatments, 2007-

2013), Channing Tatum og Justin Timberlake (Ritstjórar, 1998-2016). Þá hafa jafnframt 

margir haldið því fram að frægir einstaklingar á borð við Albert Einstein, Henry Ford, 

Wolfgang Amadeus Mozart, Emily Dickenson og Vincent Van Gogh hafi verið með AD(H)D 

(ADD/ADHD Treatments, 2007-2013). Það er því óhætt að segja að hægt er að afreka 

margt þrátt fyrir AD(H)D og sumir nefna að ákveðin einkenni hafi komið þeim að gagni og 

orðið til þess að þeir náðu langt í lífinu (Archer, 2014). 

 

AD(H)D er áhrifamikil röskun í lífi fjölda einstaklinga vítt og breytt um heiminn. Margir 

mæta hindrunum og fordómum í samfélaginu vegna einkenna röskunarinnar og 

afleiðingar þess geta orðið mjög alvarlegar. Því er mikilvægt að veita sem fyrst viðeigandi 

og góðan stuðning og vera vakandi fyrir, mis áberandi, einkennum þess. Þá er einnig 

mikilvægt að muna að margir sameiginlegir styrkleikar einkenna einstaklinga með AD(H)D, 

óháð aldri þeirra og kyni. Röskunin virðist hafa fylgt manninum lengi í gegnum mannkyns-

söguna, en tiltölulega stutt er síðan farið var að greina hana hjá fullorðnum. Mörg úrræði 

eru í boði fyrir einstaklinga með AD(H)D sem of fáir vita um. Afleiðing þess að veita ekki 

viðeigandi fræðslu og stuðning getur meðal annars verið þróun neikvæðrar sjálfsmyndar 
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hjá einstaklingum með AD(H)D og því verður sjálfsmyndin og þróun hennar umfjöllunar-

efni næsta kafla. 
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2 Mikilvægi góðrar sjálfsmyndar 

Sjálfsmynd (e. self-image/self-portrait) einstaklings hefur mikil áhrif á líf hans og þá 

sérstaklega hvernig hann tekst á við streituvaldandi aðstæður og krefjandi viðfangsefni. 

Einstaklingur með góða sjálfsmynd er líklegri til að hafa góða geðheilsu og komast langt í 

lífinu, en slæm sjálfsmynd getur haft þveröfug og skaðleg áhrif, bæði andlega og 

líkamlega. Algengt virðist að einstaklingar með AD(H)D hafi fremur slæma sjálfsmynd og 

séu líklegri til að verða afvegaleiddir í lífinu ef þeir fá ekki viðeigandi skilning og stuðning. Í 

þessum kafla verður fjallað um sjálfsmynd almennt, kenningar um hana og aldurstengda 

þróun hennar. 

2.1 Sjálfsmyndin og aldurstengd þróun hennar 

Sjálfsmyndin og þróun hennar hefur mikil áhrif á líf einstaklings og ræður miklu um 

hvernig hann tekst á við andlegt álag, krefjandi aðstæður og viðfangsefni (Berger, 2007). 

Hún samanstendur af nokkrum mismunandi persónuleikaþáttum, það er sjálfstrausti (e. 

self-esteem), sjálfslýsingu (e. self-description) og sjálfsmati (e. self-concept) einstaklings 

(Snowman og Biehler, 2006). Sjálfstraust er byggt á heildarmati einstaklings á eigin verð-

leikum og er gefið í skyn með fullyrðingum á borð við „ég er mikils virði“ og „ég er nokkuð 

ánægður með sjálfan mig“. Sjálfslýsing er leið einstaklings til að lýsa sjálfum sér fyrir 

öðrum. Sjálfsmat byggir svo á því hvernig einstaklingur metur eða dæmir sjálfan sig út frá 

frammistöðu sinni eða eiginleikum á ákveðnum sviðum, til dæmis í íþróttum, náms-

greinum, félagslegum samskiptum og út frá útliti sínu. Sjálfsmat er meðal annars gefið í 

skyn með fullyrðingum á borð við „ég er góður í stærðfræði“, „ég er með ljótt nef“ eða 

„mér gengur illa að eignast vini“ (Berger, 2007). 

Kenningar um sjálfsmyndina og þróun hennar eru margar og mismunandi, en 

Sigmund Freud, faðir sálgreiningar, hélt því fram að börn hefðu meðfædda kyn- og 

eðlishvöt og færu í gegnum ákveðin stig í þroska (McLeod, 2013). Hann taldi að öll 

þroskastigin snérust fyrst og fremst um leið einstaklingsins til að svala aldurstengdum 

hvötum sínum, það er að segja að finna til vellíðunar með mismunandi hlutum eða 

hegðun. Ef ekki tekst að ljúka einhverju ákveðnu þroskastigi leiðir það oft til geðræns 

vanda hjá einstaklingnum. Þetta birtist meðal annars í því að hann fær þráhyggju fyrir að 

svala hvötum þessa stigs sem tókst ekki að ljúka með ásættanlegum hætti. Dæmi um það 

er einstaklingur á munnstigi (e. oral stage) sem fær ekki að sjúga þumalinn sinn til að róa 

sig sem barn og fer að reykja þegar hann er eldri. George H. Mead hélt því hins vegar fram 
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að einstaklingurinn lærði og þroskaðist í gegnum félagsleg samskipti við aðra   (Berger, 

2007; Gestur Guðmundsson, 2008; McLeod, 2013). Hann taldi þó líkt og Freud, Erikson og 

fleiri að persónuleiki einstaklings væri samsettur úr nokkrum ólíkum þáttum. 

Samkvæmt Mead mótast persónuleiki eða sjálfsmynd einstaklings af viðbrögðum og 

atlæti móður hans, eða annars uppalanda, allt frá fyrstu samskiptum þeirra og verður 

hluti af sjálfi (e. self) hans (Gestur Guðmundsson, 2008). Sjálfið samanstendur af 

sjálfsvitund, óskum og vilja einstaklingsins. Í fyrstu gerir hann ekki greinarmun á frum-

uppalanda og sjálfum sér en lærir það með tímanum. Eftir það verður frumuppalandinn 

að „hinum“ (e. the other), en jafnframt fyrirmynd einstaklingsins og grundvöllur viðhorfa 

hans til annarra einstaklinga síðar á ævinni. Snemma í barnæsku gerir nýr hluti sjálfsins 

vart við sig, en hann kallast „ég“ (e. I) og kemur úr innri hluta persónuleikans. Frá 6-12 ára 

aldri (miðbernsku) þróast ytri hluti sjálfsins sem kallast „mitt“ (e. me), en það tengist 

fremur viðbrögðum einstaklingsins, væntingum og gagnrýni af hálfu samfélagsins. Ytra 

sjálfið gerir einstaklingnum kleift að tjá sig um ýmis mál án þess að láta uppi innstu óskir 

sínar og tilfinningar. Dæmi um það er þegar einhver segir „maður reynir“ eða „maður 

segir nú bara svona“. Tjáningin virkar þannig hlutlausari en orð eins og „mér finnst“ eða 

„ég vil“ sem tjá frekar óskir og líðan „ég“ sjálfsins. Mead taldi mikilvægt fyrir heilbrigða 

persónuleikaþróun að þessar tvær hliðar sjálfsins ynnu náið saman og í jafnvægi við hvora 

aðra, en væru jafnframt aðgreinanlegar. Þannig áttar einstaklingurinn sig frekar á 

mishljómi þeirra á milli, til dæmis þegar munur milli sjálfsmyndar hans og myndar annarra 

af honum veldur togstreitu í samskiptum. 

Freud taldi að átök eða ósamræmi milli ólíkra þátta í persónuleika einstaklings hefðu 

neikvæð áhrif á þroska hans og sjálfsmynd (Berger, 2007; McLeod, 2013). Hann hélt því 

fram að persónuleiki einstaklings væri þrískiptur og stjórnaði hegðun hans. Persónuleika-

þættina þrjá kallaði hann „það“ (e. id), „sjálf“ (e. ego) og „yfirsjálf“ (e. superego). 

Samkvæmt Freud stjórnar „það“ hvötum einstaklingsins (lífshvöt og dauðahvöt), sjálfið er 

meðvitund hans og yfirsjálfið er siðgæðisvörður hugans. Í frumbernsku þróast „sjálf“ út 

frá „það“ og leitast við að uppfylla kröfur hins síðar nefnda á samfélagslega samþykktan 

hátt. Snemma í æsku hefst þróun yfirsjálfsins sem ber ábyrgð á siðferðiskennd 

einstaklingsins og hvetur hann til að haga sér á ábyrgan og viðeigandi hátt. Þannig getur 

yfirsjálfið til dæmis valdið því að einstaklingurinn finnur til sektarkenndar ef hann fylgir 

ekki settum reglum. Ef markmið þaðsins og yfirsjálfsins fara ekki saman verður sjálfið að 

gerast málamiðlari og finna ásættanlega lausn. Sjálfið getur þá gripið til svokallaðra 

varnarhátta (e. defense mechanisms) til að koma í veg fyrir að vandinn verði yfirþyrmandi 

fyrir einstaklinginn eða valdi honum kvíða (McLeod, 2013). 
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Samkvæmt Freud eru til nokkrar gerðir varnarhátta, til að mynda bæling, afneitun, 

frávarp, tilfærsla, afturhvarf og göfgun, sem ýmist vernda einstaklinginn eða valda honum 

og jafnvel öðrum skaða (McLeod, 2013). Dæmi um jákvæðan varnarhátt að mati Freud er 

svo kölluð göfgun, en með henni fær einstaklingurinn til dæmis útrás fyrir kynferðislegar 

eða árásargjarnar eðlishvatir með samfélagslega viðurkenndum hætti í formi íþrótta-

iðkunar, ljóðagerðar eða annarrar listsköpunar. Samkvæmt Freud er tilfærsla dæmi um 

neikvæðan varnarhátt, en með henni beinast tilfinningar og viðhorf einstaklingsins að 

einhverjum staðgengli fyrir þann sem þær tengjast, til dæmis getur einstaklingur látið 

reiði sína yfir viðbrögðum maka bitna á samstarfsmanni sínum með því að vera 

hranalegur við hann. Mikilvægt er að þekkja einkenni slíkra varnarhátta, sérstaklega þegar 

kemur að félagsfærni og samskiptum einstaklinga með ADD. Samkvæmt Sari Solden 

(1995), sem skrifaði bókina Women with attention deficit disorder: Embracing 

disorganisation at home and in the workplace, er til dæmis algengt að konur með ADD 

grípi til varnarhátta vegna ótta við að vera dæmdar af öðrum sökum röskunar sinnar. 

Varnarhættir þeirra geta oft virkað fráhrindandi og hegðunin gjarnan misskilin, til dæmis 

sýnast þær áhugalausar og ókurteisar ef einn af varnarháttum þeirra er að yfirgefa 

skyndilega samræður sem þær ráða illa við. Ef ekkert er að gert til að efla félags- og 

samskiptafærni einstaklinga sem nota neikvæða eða skaðlega varnarhætti eru auknar 

líkur á að þeir einangrist og fái slæma sjálfsmynd (Kristín Lilliendahl, 2008). 

Þróun sjálfsmyndar hefur löngum verið talin löng og flókin en það var í raun fyrst með 

kenningum Erik H. Erikson sem farið var að líta á þróunina sem ævilangt ferli (Gestur 

Guðmundsson, 2008). Erikson var að mörgu leyti undir áhrifum kenninga Freuds. Hann var 

til dæmis sammála Freud um að þroski einstaklinga væri stigskipt ferli og útkoman á 

hverju stigi hefði áhrif á sjálfsmynd hans og næstu þroskastig. Þannig gæti til dæmis 

kreppa eða átök á einhverju stigi skapað vandamál hjá einstaklingnum síðar á ævinni. Það 

sem er ólíkt með kenningunum er hins vegar áhersla Erikson á sálfélagslegan þroska 

fremur en ráðandi kyn- og eðlishvatir. Samkvæmt Erikson gengur einstaklingur gegnum 

ákveðin sálfræðileg átök eða kreppu á hverju þroskastigi, en þau eru mismunandi eftir 

aldri viðkomandi. Þroskastigin eru átta talsins og móta sjálfsvitund einstaklingsins með 

samspili hans og umhverfisins (Berger, 2007). Þroskastigin eru eftirfarandi:  

1. Traust – vantraust (0-1 árs) 

2. Sjálfstæði - ósjálfstæði (1-3 ára) 

3. Frumkvæði - sektarkennd (3-6 ára) 

4. Iðjusemi - minnimáttarkennd (6-12 ára) 
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5. Sjálfsmynd - hlutverkaruglingur (12-20 ára) 

6. Nálægð - einangrun (20-40 ára) 

7. Umhyggja – eigingirni (40-65 ára) 

8. Sátt - örvænting (65 ára og eldri) 

                                                     (Berger, 2007:36) 

Þrátt fyrir að nokkur samhljómur sé með kenningum Freud og Erikson um 

þroskastigin, sérstaklega hvað varðar fyrstu fimm stigin og vandamál þeim tengd á 

fullorðinsárum, gengur Erikson lengra í kenningu sinni (Berger, 2007). Hann telur að 

einstaklingur geti nýtt sér samskipti sín við umhverfið til að vinna úr erfiðleikunum á 

hverju þroskastigi. Hann nýtir þá meðal annars fjölskyldu sína og menningu til að finna 

lausn á þeim vanda sem hann glímir við. Þannig getur til dæmis 3-6 ára barn staðið á 

tímamótum í þroska sínum, sem verða annað hvort til þess að það fær aukið frumkvæði 

eða sektarkennd. Veltur þá á barninu, umhverfinu og menningunni hver útkoman verður. 

Dæmi um áhrif umhverfis á ólíkum stigum í þroska einstaklings eru viðbrögð foreldra, 

kröfur samfélagsins og hvernig hann ber sig eftir sjálfstæði sínu, en menning hans hefur 

áhrif á hvað þykir við hæfi. Erikson var þó ekki einn um að skoða áhrif fjölskyldu og 

umhverfis á þroska og sjálfsmynd einstaklings, en það var meðal annars viðfangsefni 

Albert Bandura í kenningum hans um nám og þroska. 

Bandura hélt því fram að maðurinn væri vitsmunavera sem hugsaði um afleiðingar 

gerða sinna (Berger, 2007). Einstaklingur þroskaðist og lærði af öðrum gegnum svo kallað 

herminám (e. modeling) og aðrir einstaklingar væru þannig fyrirmyndir hans á þroska-

ferlinu. Samkvæmt kenningum Bandura þróast sjálfstraust einstaklings, það er álit hans 

eða trú á eigin færni og getu (e. self-efficacy), út frá því sem hann sér aðra upplifa en 

upplifir ekki endilega sjálfur. Þessa þróun kallaði hann virka skilyrðingu. Bandura taldi að 

virk skilyrðing gæti til dæmis komið til ef einstaklingi sem var refsað í æsku fyrir að vera 

ákveðinn og standa með sjálfum sér fengi slæma sjálfsmynd og tæki upp svipaðar 

uppeldisaðferðir við eigin börn. 

Samkvæmt kenningum Bandura hafa lærð hegðun, uppeldi og fyrirmyndir mikil áhrif á 

þróun sjálfsmyndar hjá einstaklingi, en Erik H. Erikson taldi að félagslegur samanburður 

væri í því sambandi einnig áhrifamikill þáttur (Berger, 2007). Erikson taldi að þegar kæmi 

að miðbernsku gengi einstaklingur í gegnum fjórðu sálfræðilegu átökin sem skæru úr um 

hvort hann yrði vinnusamur eða vanmáttugur. Á þessum tímamótum í þroska gæti 

myndast spenna milli þess að einstaklingurinn telji sig ýmist afkastamikinn eða gagns-

lausan. Þetta er sá tími sem börn læra lestur, skrift og reikning og dæma sig út frá 
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frammistöðu sinni í þeim viðfangsefnum, ýmist sem sigurvegara eða þá sem tapa og svo 

framvegis. Samkvæmt Erikson getur góð frammistaða í námi skipt sköpum fyrir sjálfs-

traust og sjálfsálit einstaklings. Hún minnkar meðal annars líkurnar á ýmsum tilfinninga-

legum vandamálum síðar meir. Þetta þarf að hafa í huga þar sem algengt er að 

einstaklingar með AD(H)D glími við ýmiss konar námserfiðleika (Kristín Lilliendahl, 2008). 

Í miðbernsku er félagslegur samanburður algengur og felst í samanburði einstaklings á 

sjálfum sér, jafnöldrum og öðrum, til dæmis varðandi frammistöðu, útlit, hæfileika og 

getu (Berger, 2007). Niðurstaða félagslegs samanburðar hefur svo áhrif á það hvort 

sjálfsmynd einstaklings verði jákvæðari eða neikvæðari. Það er þó ekki fyrr en á kyn-

þroskaskeiðinu sem leit hans af sjálfsmynd sinni hefst fyrir alvöru. Þetta ferli er oft kallað 

sjálfsmyndarkrísa (e. identity crisis) og felst í því að einstaklingur reynir að finna út hver 

hann er sem persóna, en margir eru í þeirri krísu fram á fullorðinsár. Þar sem einstaklingar 

með AD(H)D eru líklegri til að hafa slæma sjálfsmynd á þessum tíma og finnast þeir 

utangarðs í samfélaginu er mikilvægt að vera vakandi fyrir líðan þeirra (Kristín Lilliendahl, 

2008). Það gæti þurft að beina þeim sem hafa villst af leið á þá braut sem styrkir sjálfs-

mynd þeirra.  

2.2 Neikvæð og jákvæð sjálfsmynd 

Erik H. Erikson taldi að börn í minnihlutahópum, sem skera sig úr eða koma illa út í 

samanburði við aðra, væru í aukinni hættu á að vera hafnað af samfélaginu, sérstaklega 

jafnöldrum (Berger, 2007). Dæmi um slíka höfnun er þegar einstaklingur er skilinn út 

undan, hunsaður, strítt eða lagður í einelti. Um leið og sjálfs- og félagsvitund einstaklings 

eykst gerist hið sama við sjálfsgagnrýni sem fer vaxandi frá 6-11 ára aldri. Þetta er því tími 

þar sem sjálfstraust einstaklings er nokkuð brothætt, sem gerir hann viðkvæmari fyrir 

gagnrýni annarra og skoðunum sem samræmast ekki hans eigin. Samkvæmt Albert 

Bandura er einstaklingur með óraunhæft sjálfstraust, hvort sem það er of lítið eða mikið, 

einnig í aukinni hættu á að sýna yfirgangssemi, árásarhneigð og lakari árangur á ýmsum 

sviðum, til dæmis í námi. 

Upphaf grunnskólagöngu reynist oft einstaklingum með AD(H)D erfitt, en þar mæta 

þeim viðfangsefni sem reyna á þá með öðrum hætti en leikskólinn og krefjast aukins 

skipulags, ábyrgðar og sjálfstæðis (Nadeau, Littman og Quinn, 2006). Á sama tíma er meiri 

krafa um stjórn á eigin hegðun og fjölbreyttari félagsfærni. Þessar nýju kröfur geta reynt 

mjög á einstakling með AD(H)D, meðal annars vegna erfiðleika hans við athyglisstjórnun, 

skipulag og að átta sig á óyrtum skilaboðum. Í kjölfarið er algengt að hann fari smám 

saman að átta sig betur á því að hann sé frábrugðinn öðrum. Algengt er að einstaklingur 

með AD(H)D skilji til dæmis illa umhverfi sitt og eigi erfitt með að fylgja eftir jafnöldrum 
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sínum í félagsþroska og námi. Þetta veldur honum gjarnan kvíða, getur dregið úr 

sjálfstrausti hans og haft slæm áhrif á sjálfsmyndina. Samkvæmt Kathleen Nadeau, Ellen 

B. Littman og Patricia Quinn á þetta ekki síst við um stúlkur með ADD, en allt frá því 

skólaganga þeirra hefst koma meðal annars erfiðleikar þeirra við að fylgja fyrirmælum og 

ljúka settum verkefnum sífellt betur í ljós.  

Stúlkur með ADD reyna margar að leyna vanda sínum og leggja sig óeðlilega mikið 

fram til að uppfylla væntingar í sama mæli og aðrir nemendur (Nadeau o.fl., 2006). Þetta 

ofurálag veldur þeim gjarnan vanlíðan og kvíða sem stigmagnast eftir því sem líður á 

skólagönguna og leiðir jafnvel til sjálfsvígshugsana. Þegar þær nálgast kynþroskaskeið 

verða breytingar á hormónastarfsemi líkamans og á sama tíma eru gerðar sífellt meiri 

kröfur til þeirra, bæði námslega og félagslega. Þetta virðist aðeins auka á einkenni ADD 

hjá þeim og hamla þeim enn frekar í námi og félagslífi, sem hefur neikvæð áhrif á 

sjálfsmynd þeirra og geðheilsu. 

Eins og áður hefur komið fram taldi Erikson að í miðbernsku væri aukin hætta á 

brotinni sjálfsmynd ef einstaklingurinn kæmi illa út í félagslegum samanburði við aðra 

(Berger, 2007). Þetta á ekki síst við um einstaklinga með AD(H)D sem samkvæmt Kristínu 

Lilliendahl (2008) fá síður fulla viðurkenningu annarra í samfélaginu samanborið við 

jafnaldra sína. 

Erikson taldi að mikilvægt væri að fyrirbyggja skaðleg áhrif félagslegs samanburðar á 

sjálfsmynd einstaklings (Berger, 2007). Í því sambandi getur skipt sköpum hvað hann tekur 

sér fyrir hendur eftir skóla, því vissar tómstundir geta hjálpað til við að byggja upp gott 

sjálfstraust. Þetta á til dæmis við um íþróttir, ekki síst hópíþróttir sem jafnframt æfa 

einstaklinginn í samvinnu og félagslegum samskiptum. Erikson benti jafnframt á að 

foreldrar yrðu að veita barni sínu svigrúm til að eignast góða vini þar sem vinátta er 

hverjum einstaklingi nauðsynleg, það er að segja að vera vinur, eiga vini og að vera 

samþykktur af félögum sínum. Vinirnir aðstoða einstaklinginn við að skilgreina sjálfsmynd 

sína. Góðir vinir geta gert skammarstrik eins og aðrir, en þeir læra yfirleitt fljótt af þeim og 

hvetja frekar hvern annan til uppbyggilegra athafna eins og að spila íþróttir, læra undir 

próf og hafna tóbaksreykingum. Slæmur félagsskapur getur þó haft neikvæð áhrif á 

einstaklinginn, en það á helst við í upphafi unglingsáranna þegar einstaklingurinn finnur 

fyrir miklum hópþrýstingi og fer að gera hluti sem hann hefði annars látið ógert. 

Mótþrói og óæskileg hegðun einstaklings á unglingsárum getur haft mikil áhrif á 

þróun sjálfsmyndar hans og þær leiðir sem hann fer í lífinu (Berger, 2007). Erikson telur 

mikilvægt að foreldrar og aðrir í nærumhverfi einstaklingsins bregðist rétt við óæskilegri 

hegðun hans og hafi þannig jákvæð áhrif á þróunina. Samkvæmt Kathleen S. Berger 
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(2007) benda niðurstöður úr rannsókn á áhrifum eftirfylgdar foreldra í Hong Kong og 

Chicago, sem gerð var á börnum á aldrinum 11-14 ára, til að áhrifaríkast sé að notast við 

uppeldisaðferð sem felur í sér minnkandi stjórnun. Með þeim hætti veitir foreldrið 

einstaklingnum smám saman aukið vald til að taka eigin ákvarðanir með tilliti til aldurs 

hans og þroska. Samkvæmt rannsókninni hefur stigvaxandi sjálfstæði einstaklings, sem 

fær slíkt uppeldi, jákvæð áhrif á geðheilsu hans og sjálfsmynd. Einstaklingur sem finnur að 

hann er metinn af samfélaginu og hefur traust og stuðning foreldra, kennara og annarra 

fullorðinna er ólíklegri til brottfalls úr skóla, lögbrota, skjálfskaða, ofbeldis, misnotkunar á 

fíkniefnum og annarar óæskilegrar hegðunar. 

Á seinni hluta miðstigs í grunnskóla eru stúlkur með ADD, einkum þær sem fá ekki 

viðeigandi stuðning, líklegri til óæskilegrar hegðunar, svo sem misnotkunar ávanabindandi 

efna, tölvu-, net- eða spilafíknar, óhófi í kynlífshegðun, átraskana eða búðarhnupls. Það er 

því ekki síst mikilvægt að fylgjast með þessum stúlkum og grípa inn í ef þörf er á, þar sem 

óæskileg hegðun getur haft skaðleg og langvarandi áhrif á sjálfsmynd þeirra og árangur á 

ýmsum sviðum (Nadeau o.fl., 2006). Öll inngrip í líf einstaklinga með ADD á miðstigi 

grunnskóla þurfa jafnframt að stuðla að valdeflingu, sem styrkir meðal annars aðlögunar-

færni þeirra og sjálfsmynd, auk þess að hvetja þá til sjálfstæðis (Kristín Lilliendahl, 2008).  

Misjafnt er eftir einstaklingum hvernig þeir bregðast við erfiðum aðstæðum eða 

tilfinningum og þrátt fyrir að einhverjir berjist fyrir auknu sjálfstæði halda aðrir fast í það 

sem þeir þekkja (Kristín Lilliendahl, 2008). Þróun sjálfsmyndar getur því verið erfitt ferli 

fyrir einstakling en Erikson taldi að seigla (e. resilience) væri mikilvægur eiginleiki í því 

ferli. Seigla geri einstaklingnum betur kleift að sýna sveigjanleika og aðlaga sig þannig að 

erfiðum eða breyttum aðstæðum. Þannig verður hann síður bugaður og nær betur að 

verja sig gegn og vinna úr áhrifum mótbyrs og streitu sem geta skaðað sjálfsmynd hans 

(Berger, 2007), en algengt er að sjálfstraust stúlkna með ADD sé lítið og valdi því að þær 

hafa lág þolmörk fyrir streitu og breytingum (Kristín Lilliendahl, 2008). Margt hefur áhrif á 

hversu mikla seiglu einstaklingur hefur, til dæmis er talið að menning, uppeldi og 

sambönd innan og utan fjölskyldu hafi mikil áhrif á seiglu. Ýmsar leiðir eru til að þjálfa 

seiglu einstaklings þó það sé persónubundið hvað virkar best fyrir hvern og einn, en ástrík 

og traust sambönd eru til dæmis talin líklegri til að efla seiglu. Einstaklingur sem lærir að 

setja sér raunhæf markmið, takast á við breytingar, hugsa jákvætt og styrkja sjálfsmynd 

sína er einnig líklegri til að öðlast meiri seiglu (American Psychological Association, 2016).  

 

Sjálfsmyndin er flókinn og áhrifamikill hluti af lífi hvers einstaklings. Ýmsar kenningar 

eru um þróun hennar gegnum ævina, áhrifaþætti í mótun hennar og hvað valdi neikvæðri 



22 

eða jákvæðri sjálfsmynd. Erikson og Freud töldu að einstaklingur gengi í gegnum ákveðin 

stig í þroska sem hefðu áhrif á geðheilsu hans og sjálfsmynd síðar meir. Bandura, Freud og 

Erikson töldu að persónuleikinn væri samsettur úr nokkrum ólíkum þáttum sem hefðu 

meðal annars áhrif á þróun sjálfsmyndarinnar. Þeir töldu jafnframt, auk Mead, að 

fyrirmyndir, félagstengsl og umhverfi væru stór áhrifaþáttur í þroska einstaklings og þróun 

sjálfsmyndar hans. Erikson taldi að í þeirri þróun væri seigla einstaklingsins einnig mikil-

vægur eiginleiki og gerði hann betur í stakk búinn fyrir ýmsar streituvaldandi aðstæður. 

Algengt er að sjálfsmynd einstaklinga með AD(H)D sé slæm, en það er meðal annars 

talið stafa af þekkingar- og skilningsleysi annarra á röskuninni, einkennum hennar og 

afleiðingum. Þetta veldur skorti á viðeigandi inngripi og stuðningi fyrir þá og hefur slæm 

áhrif á sjálfsmynd þeirra. Einstaklingar með AD(H)D eru gjarnan hvatvísir, hafa oft lág 

þolmörk fyrir álagi, eiga í vandræðum með að stjórna athygli sinni og hafa oft lakari 

félagsfærni en jafnaldrar þeirra. Þeir eru þar af leiðandi útsettari fyrir einelti, höfnun og 

félagslegri einangrun, en það eykur meðal annars líkurnar á óæskilegri hegðun, kvíða og 

þunglyndi.  
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3 Hlutverk þroskaþjálfa í grunnskólum 

Hlutverk þroskaþjálfa á Íslandi eru afar fjölbreytt og að mörgu leyti krefjandi, en 

hugmyndafræðin sem þeir starfa eftir hefur áhrif á alla þeirra vinnu, ekki síst í 

grunnskólum hér á landi. Hér verður fjallað um helstu hlutverk og ábyrgð þroskaþjálfa 

bæði almennt og í grunnskólum, með tilliti til starfskenninga þeirra og siðareglna. 

Markmið þess er að sýna fram á skyldu þroskaþjálfa til að koma til móts við þarfir 

nemenda með félags- og námserfiðleika, ekki síst einstaklinga með AD(H)D á mið- og 

unglingastigi grunnskóla. Þá verður einnig fjallað um skyldur hins almenna grunnskóla við 

nemendur með sérþarfir og mikilvægi þroskaþjálfa í því sambandi. 

3.1 Almenn hlutverk og ábyrgð þroskaþjálfa  

Starfskenning þroskaþjálfa segir til um hlutverk og ábyrgð þroskaþjálfa í störfum þeirra 

(Þroskaþjálfafélag Íslands, 2007). Þar segir meðal annars að þroskaþjálfar eru fagstétt með 

sérmenntun til að veita fólki á öllum aldri, óháð fötlun eða annars konar skerðingu, 

ráðgjöf og stuðning. Starfskenning þroskaþjálfa er sérstök að því leyti að hún er ekki 

einungis fagleg heldur einnig persónuleg. Fagmenntunin, hugmyndafræðin og siða-

reglurnar sem hún byggir á gera hana faglega, en persónulegi hlutinn kemur með 

viðhorfum, gildismati og reynslu stéttarinnar. Þá ber jafnframt hverjum þroskaþjálfa að 

þróa eigin starfskenningu út frá þeirri hugmyndafræði og gildum sem stéttin í heild 

stendur fyrir og birtist í sameiginlegri starfskenningu þeirra. Þroskaþjálfar hafa mikla 

sérstöðu vegna þess hve víðtæka og hagnýta þekkingu þeir hafa á sviði skipulags, 

stefnumótunar og framkvæmda á heildrænni þjónustu. Einnig veitir það þeim sérstöðu 

hve einstaklingsmiðaða þjónustu þeir veita, óháð aðstæðum og aldri notenda. Samkvæmt 

rannsókn Kristínar Björnsdóttur og Lilju Össurardóttur (2015) á lögsögu þroskaþjálfa er 

jafnframt merkilegt hve stórt hlutfall þátttakenda starfar á öllum skólastigum innan 

skólakerfisins, eða allt að fjörutíu og tvö prósent þátttakenda. 

Rætur þroskaþjálfafræða má meðal annars rekja til uppeldis-, heilbrigðis-, félags-, sið- 

og sálarfræða (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2007). Þroskaþjálfastéttin tileinkar sér því 

hugmyndafræði byggða á víðum grunni fræða og reynslu, en hún starfar jafnframt eftir 

ákveðnum lögum, reglugerðum og siðareglum, sem leggja áherslu á réttindagæslu og 

bann við allri mismunun. Gengið er út frá því að hver manneskja sé einstök og eigi rétt á 

að taka fullan þátt í samfélaginu á eigin forsendum. Út frá þessum sjónarmiðum hafa 

þroskaþjálfar lagt sitt af mörkum við mótun þeirrar þjónustu sem boðið er upp á og rutt 
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úr vegi ýmsum hindrunum í samfélaginu. Þeir miðla þekkingu sinni til þjónustunotenda, 

samstarfsfólks og annarra í samfélaginu og hafa þannig jákvæð áhrif á viðhorf og orðræðu 

er varðar þjónustunotendur. Markmið þess er að bæta lífsgæði og lífsskilyrði fatlaðs fólks 

og annarra sem búa við skerðingar sem hamla því í daglegu lífi. Þroskaþjálfar vinna bæði á 

fræðilegan og skipulagðan hátt í samvinnu við þjónustunotendur, samstarfsmenn og ýmsa 

sérfræðinga. Þeir leggja sig fram við að efla færni þjónustunotenda og auka skilning fólks á 

aðstæðum þeirra, auk þess að veita sérfræðiráðgjöf á opinberum vettvangi, um 

stefnumótun og innleiðingu nýjunga í þjónustu. Öll slík ráðgjöf skal jafnframt byggð á 

viðurkenndum rannsóknum og stefnum sem hafa hagsmuni þjónustunotenda í fyrirrúmi. 

Flestar starfsstéttir sem vinna með öðru fólki hafa sett sér leiðbeinandi siðareglur sem 

þær nýta meðal annars til að taka ákvarðanir um siðferðileg álitamál. Siðareglur segja 

einnig til um hvernig stéttinni ber að koma fram við þá sem hún starfar með. 

Þroskaþjálfastéttin er í hópi þeirra fagstétta sem fylgja sínum eigin siðareglum 

(Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d.). Í nýlega uppfærðum siðareglum þroskaþjálfa, frá maí 

2016, kemur ýmislegt fram sem tengja má við skyldur þeirra gagnvart nemendum með 

AD(H)D. Þar segir meðal annars að störf þeirra grundvallist á virðingu fyrir sjálfræði og 

mannlegri reisn hvers einstaklings, ekki síst sjálfsákvörðunarrétti hans. Með heildræna sýn 

að leiðarljósi eiga þroskaþjálfar að beita sér fyrir því að einstaklingsbundnar þarfir 

þjónustunotenda þeirra séu uppfylltar. Þannig auðvelda þeir meðal annars þjónustu-

notendum sínum að taka fullan og virkan þátt í samfélaginu. Einnig er á ábyrgð 

þroskaþjálfa að efla og kynna störf sín til að sem flestir njóti góðs af þeim. 

Þroskaþjálfar eru ávallt bundnir þagnarskyldu við þjónustunotendur sína og er það 

undirstaða trausts og trúnaðar þeirra á milli (Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d.).  

Trúnaðartraust ríki að sama skapi milli þroskaþjálfa og þeir geta því ávallt leitað ráðgjafar 

hjá hverjum öðrum ef upp koma mál sem þeir eru í vafa um hvernig best sé að leysa. Ef 

miðla þarf persónulegum upplýsingum um þjónustunotanda þarf að sækja um sérstakt 

leyfi frá þjónustunotandanum og gæta nafnleyndar sé þess óskað. Eins ber þroskaþjálfum 

að upplýsa þjónustunotendur um öll tækifæri og þjónustu sem þeim stendur til boða, sem 

og lagalegan rétt þeirra. Þroskaþjálfar skulu ávallt gæta hagsmuna hvers þjónustunotanda 

í samskiptum við stjórnkerfi og viðhalda góðum samskiptum og samvinnu við stofnanir, 

sérfræðinga og tengslanet. Komi upp siðferðileg álitamál eða ólíkar skoðanir á málum er 

varða þjónustunotandann ber að ræða þau, að honum viðstöddum, á lýðræðislegan og 

hreinskilinn hátt. Þá er jafnframt mikilvægt að þroskaþjálfar temji sér siðferðilega 

ígrundun og gæði í starfsháttum. Þeir eru ábyrgir fyrir starfi sínu og orðspori, en það 
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merkir meðal annars að þeim er óheimilt að taka þátt í starfsaðferðum sem fara gegn 

siðgæðisvitund þeirra og mannréttindum. 

3.2 Hlutverk og ábyrgð þroskaþjálfa í grunnskólum 

Árið 1994 var undirrituð svo kölluð Salamanca yfirlýsing um nemendur með sérþarfir og 

menntun þeirra (Brynhildur G. Flovenz, 2004). Yfirlýsing þessi var undirrituð af 25 

fulltrúum alþjóðlegra samtaka og 92 ríkjum, að Íslandi meðtöldu. Hún var unnin á 

grundvelli mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna frá 1948 og er ætlað að vera 

leiðbeinandi um nám fyrir nemendur með sérþarfir. Með undirritun Salamanca 

yfirlýsingarinnar hefur Ísland viðurkennt nauðsyn þess að börn og ungmenni með 

sérþarfir hljóti menntun innan almenna skólakerfisins. Ísland er því skuldbundið til að 

bjóða upp á menntun við hæfi allra innan almenna skólakerfisins. Samkvæmt Salamanca 

yfirlýsingunni á kennsla nemenda með sérþarfir að vera einstaklingsmiðuð og námsefnið 

aðlagað að þörfum og getu hvers nemanda. Í núgildandi aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 

segir, að allir nemendur eigi „ ... rétt á að stunda nám við sitt hæfi. Tækifærin eiga að vera 

jöfn óháð atgervi og aðstæðum hvers og eins ...“ (Aðalnámskrá grunnskóla; almennur 

hluti 2011). Þrátt fyrir þessa yfirlýsingu er hvergi minnst beinum orðum á mikilvægi 

þroskaþjálfa í grunnskólum, hlutverk þeirra og skyldur. Því má ætla að margir fari á mis við 

fjölbreytt og sérhæft framlag þeirra á þeim vettvangi. Hlutverk þroskaþjálfa í grunnskólum 

eru þrátt fyrir þetta mörg og mismunandi. Þar hefur þó alltaf forgang að standa vörð um 

réttindi nemenda með sérþarfir og námserfiðleika, sem og að sjá til þess að þeim líði og 

vegni vel í skólanum. Þeir þurfa sérstaklega að gæta þess að skólaumhverfið, námið og 

samfélagið mismuni ekki nemendum og geri þeim erfitt fyrir að taka þátt til jafns við aðra 

(Huldís Franksdóttir Daly, 2007).  

Það er grunnskólum í hag að ráða þroskaþjálfa til starfa þar sem sérfræðiþekking 

þeirra, kunnátta og reynsla er að mörgu leyti gagnleg á þeim vettvangi. Þeir þekkja til 

dæmis vel til ýmiss konar fatlana og frávika í þroska einstaklinga og geta frætt kennara og 

aðra um það. Þekking þroskaþjálfa gerir þá einnig líklegri til að koma auga á nemendur 

sem þarfnast aukins stuðnings, en hafa ekki enn fengið formlega greiningu. Þeir eru því 

ekki aðeins gagnlegir fyrir þá sem hafa fengið greiningu frá viðurkenndum greiningar-

aðilum, heldur líka þeim sem hættir til að falla í skuggann og verða útundan (Huldís 

Franksdóttir Daly, 2007).   

Nemendur með AD(H)D og skyldar raskanir fá ekki alltaf formlega greiningu og þar af 

leiðandi ekki þá aðstoð sem þeir þurfa sökum þess hvernig íslenska skólakerfið er 

uppbyggt (Kristín Lilliendahl, 2008). Nemendur með AD(H)D eiga því oft erfitt með að 

uppfylla þær náms- og félagslegar kröfur sem gerðar eru til þeirra í almennum grunn-
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skólum. Dæmi um það eru erfiðleikar þeirra við athyglisstjórnun og einbeitingu þegar þeir 

eru innan um aðra nemendur í kennslustund. Í almennri kennslustund er oft mikill hávaði 

og áreiti, en röskun á taugaþroska einstaklinga með AD(H)D veldur því að þeir eiga oft 

erfiðara en aðrir með að leiða slíkar truflanir hjá sér. Þetta háir þeim í námi og birtist 

meðal annars í því að þeim gengur illa að klára verkefni, eru stressaðir og trufla jafnvel 

sjálfir kennsluna með einhverjum hætti. Þroskaþjálfar hafa lært ýmislegt sem gagnast 

getur nemendum með sérþarfir, ekki síst nemendum með AD(H)D, og öðrum sem þeim 

tengjast. Þeir hafa meðal annars lært að útbúa einstaklingsnámskrár, vinna í teymum og 

hugsa lausnarmiðað. Þeir búa yfir ýmiss konar gagnlegri þekkingu og hæfni og geta meðal 

annars hjálpað kennurum að finna hentugar lausnir fyrir nemendur með sérþarfir (Huldís 

Franksdóttir Daly, 2007). 

Þroskaþjálfar í grunnskólum vinna ýmist með einum eða fleiri nemendum í einu og 

starfa þá yfirleitt í atferlis-/hegðunarveri, sérkennsluveri eða sjá um deildarstjórnun 

(Huldís Franksdóttir Daly, 2007). Störf þroskaþjálfa í grunnskólum eru háð óskum og 

þörfum nemandans og foreldranna hverju sinni. Þroskaþjálfinn metur þörf nemandans 

fyrir stuðningi og þjónustu, auk þess að veita kennurum og öðrum ráðgjöf í tengslum við 

nám hans og kennslu. Foreldraráðgjöf og fræðsla inn í bekk um raskanir og annað sem 

hamlar nemandanum, til dæmis í námi og samskiptum, er einnig í verkahring hans. Þessi 

fræðsla er mikilvæg þar sem skilningsleysi veldur gjarnan fordómum og skorti á úrræðum 

fyrir nemendur með sérþarfir. Þroskaþjálfinn aðstoðar nemandann sem hann vinnur með, 

eftir því sem við á, í flestu því sem tengist skólanum. Hann sér einnig til þess að umhverfið 

og aðstæður séu við hæfi nemandans og þjálfar úthald hans fyrir ýmsum aðstæðum. 

 Þroskaþjálfi sér um samskipti við fjölskyldur nemenda með sérþarfir og að veita 

starfsfólki skólans nauðsynlegar upplýsingar um þá og þann stuðning sem þeir þarfnast 

(Hildur B. Svavarsdóttir, 2006). Þroskaþjálfi gerir færni-, þroska- og námsmat, í samráði 

við annað fagfólk sem kemur að málum nemandans, auk þess að halda með þeim bæði 

samráðs- og skilafundi. Hann tekur þátt í teymisfundum og teymisvinnu með foreldrum 

nemandans, starfsfólki skólans og því fagfólki er málið varðar. Mikilvægt er að viðhalda 

góðu samstarfi við foreldra nemandans og kynna þeim öll réttindi hans til að hann njóti 

góðs af samstarfinu og fái sem bestan stuðning. 

 

Almenn hlutverk og ábyrgð þroskaþjálfa eru mörg og fjölbreytileg, en þeim ber meðal 

annars að standa vörð um og fræða aðra um réttindi og úrræði fyrir einstaklinga með 

sérþarfir. Nemendur með AD(H)D eru almennt með sérþarfir og námserfiðleika og eiga því 

samkvæmt Salamanca yfirlýsingunni rétt á viðeigandi aðstoð í almennum grunnskóla. 
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Röskun á taugaþroska þessara nemenda veldur þeim meðal annars erfiðleikum í námi og 

samskiptum, en margir fá enga formlega greiningu eða aðstoð. Samkvæmt aðalnámskrá 

grunnskóla frá 2011 ber að veita öllum nemendum viðeigandi stuðning og tækifæri til 

náms á eigin forsendum án mismununar, en ekkert er minnst á þroskaþjálfa í því 

sambandi. Þrátt fyrir þetta eru þeir ef til vill best til þess fallnir að veita nemendum með 

AD(H)D þann stuðning og úrræði sem þeir þarfnast. 
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4 Skóli án aðgreiningar, fjölgreindakenningin og nemendur með AD(H)D 

Nemendur með AD(H)D glíma oft við sértæka námsörðugleika og því er ekki síst mikilvægt 

að skólastefnan bjóði upp á fjölbreytt úrræði, námsefni og sveigjanleika, hvort sem um 

ræðir skóla án aðgreiningar eða aðrar stefnur. Markmið þessa kafla er að skoða 

hugmyndafræði og stefnu skóla án aðgreiningar, innleiðingu hennar, hvort og hvernig hún 

virkar hér á landi og víðar. Í framhaldinu verður fjallað um fjölgreindakenningu Gardner og 

hvort mögulegt sé að nýta hana til að allir fái sem best notið sín í námi á eigin forsendum. 

Þá verður meðal annars fjallað um skóla í Bandaríkjunum sem innleiddi fjölgreinda-

kenninguna í starfi sínu með góðri raun.  

4.1 Skóli án aðgreiningar í orði og verki 

Skóli án aðgreiningar (e. inclusive school) er ákveðin hugmyndafræði eða skólastefna sem 

hefur undanfarin ár haft mikil áhrif víðs vegar um heiminn (Hafdís Guðjónsdóttir og 

Jóhanna Karlsdóttir, 2009). Í stefnunni felst jafnframt nám án aðgreiningar (e. inclusive 

education) en þannig er lögð áhersla á rétt allra nemenda á viðeigandi aðstoð, bæði 

náms- og félagslega, innan hins almenna skólakerfis (Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2015). Skóli án aðgreiningar á, samkvæmt aðalsnámskrá grunnskóla (2011), 

að sjá til þess að allir nemendur fái jöfn tækifæri til náms, á eigin forsendum og í sínum 

heimaskóla. Innan skólans á að ríkja virðing fyrir rétti allra nemenda til að taka þátt í 

námssamfélaginu óháð stöðu þeirra og atgervi. Þá ber jafnframt að undirbúa hvern 

nemanda fyrir að verða þegn í lýðræðisþjóðfélagi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2015).  

 Samkvæmt Dianne L. Ferguson og fleirum (2012) hafa margir skólar í Bandaríkjunum 

og víðar unnið að innleiðingu stefnunnar um skóla án aðgreiningar en margt hefur flækt 

leiðina að því markmiði. Meðal þess sem talið er flækja innleiðingu stefnunnar er vöntun á 

nemendamiðaðri nálgun í skólakerfinu, auk þess sem safna þurfi saman og nýta þá sér-

hæfðu þekkingu sem skapast hefur í ýmsum námsúrræðum. Í framhaldinu þarf svo nýtt og 

sameinað kerfi sem er nógu sveigjanlegt til að uppfylla hinar nýju kröfur skólastefnunnar. 

Þetta er einnig niðurstaða starfshóps um greiningu á framkvæmd stefnu um skóla án 

aðgreiningar innan grunnskólastigsins á Íslandi, sem gefin var út af Mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu árið 2015. Þar kemur meðal annars fram að þrátt fyrir að 

hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar hafi ýmsa kosti hefur reynst erfitt að fram-

fylgja henni að fullu.  
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Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (nr. 18/1992) var fullgildur hér á 

landi árið 1992, en í 29. grein hans kemur fram að „ … menntun á að gefa börnum 

tækifæri til að þroskast á eigin forsendum, rækta hæfileika sína og undirbúa þau til að lifa 

ábyrgu lífi í frjálsu þjóðfélagi ...“. Því hefur frá árinu 2008 verið unnið að því að innleiða 

hugmyndafræði um skóla án aðgreiningar í íslenskum grunnskólum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2015). Hugmyndafræðin og stefnan um skóla án aðgreiningar 

hefur að miklu leyti breytt íslensku skólastarfi þar sem krafist er aukins sveigjanleika, 

fjölbreyttari úrræða, sem og einstaklingsmiðaðra náms og stuðnings. Kröfur stefnunnar 

kalla því á hagræðingu í skólakerfinu, svo sem aukið fjármagn, sveigjanlegri kennslu-

aðferðir og vinnutíma fyrir kennara, aukna sérfræðiþekkingu og faglegan stuðning. Eins er 

talin þörf fyrir meiri umræðu um stefnuna, svo sem um hvaða þýðingu hún hefur og hvað 

þurfi til að innleiða hana til fulls. Þá þurfi meðal annars að efla rannsóknarstarf tengt 

stefnunni, endurskoða starfshætti og auka eftirlit með skólastarfi. Styðja þarf betur við 

kennara og huga sérstaklega að fræðslu- og kennslufræðilegri þjálfun þeirra, auk síðari 

starfsþróunar. Auðvelda þarf aðgengi að sérhæfðum úrræðum, tryggja að vinnubrögð 

sérfræðiþjónustu skóla séu samræmd og að verksvið og samstarf allra aðila séu sett fram 

með skýrum hætti. Einnig segir í skýrslunni að mikilvægt sé að veita nemendum með 

sérþarfir snemmtæka íhlutun, óháð því hvort formleg greining liggur fyrir, til þess að þeir 

fái sem fyrst þann stuðning sem þeir þurfa. Efla þarf fræðslu og ráðgjöf við skóla og skóla-

samfélög á landsvísu um ólíkar þarfir, viðeigandi stuðning og hlutverk sérskóla í því 

sambandi til að stefnumörkuninni sé fylgt eftir og viðmið hennar skýr. 

Í samantekt á lögum og fræðilegu efni um skóla án aðgreiningar kemur fram að 

mótsagnir eru í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 og reglugerð um nemendur með 

sérþarfir í grunnskóla nr. 585/2010 (Menntavísindastofnun Háskóla Íslands, 2014). Þetta á 

meðal annars við um 42. grein í lögum um grunnskóla þar sem fjallað er um möguleika í 

sérúrræðum innan grunnskóla og sérskóla, en það samræmist ekki hugmyndafræði um 

skóla án aðgreiningar. Í reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla er einnig bent 

á að sveitarfélög geti meðal annars stofnað sérskóla ef þau sjá sér ekki fært að koma til 

móts við sérþarfir nemenda. Markmiðið með skóla án aðgreiningar er hins vegar að allir 

nemendur geti stundað nám við hæfi í sínum heimaskóla óháð fötlun, félags- eða sálræns 

vanda, aðstæðum og öðru. Samkvæmt reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunn-

skóla á skóli án aðgreiningar jafnframt að veita nemendum, eða nemendahópum, 

stuðning í margbreytilegu og sveigjanlegu námsumhverfi þar sem kennsluhættir eiga að 

mæta þörfum allra nemenda. Þá þarf meðal annars að skoða hæfileika og getu hvers og 

eins því allir hafa eitthvað fram að færa ef marka má kenningar Gardner um fjöl-

greindirnar. 
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4.2 Fjölgreindakenning Gardner 

Í bók sinni Frames of Mind (ísl. Rammar hugans), frá árinu 1983, greindi Howard Gardner 

frá kenningu sinni um að til væru að minnsta kosti sjö grunngreindir (Armstrong, 2009, 

2011). Kenningin er kölluð fjölgreindakenning Gardner og er frábrugðin mörgum öðrum 

kenningum tengdum námsstíl. Hún skoðar fyrst og fremst hvernig einstaklingurinn nýtir 

greindir sínar til að búa til hluti og leysa ýmis mál. Gardner taldi rangt að meta greind 

einstaklingsins út frá því hvernig hann leysti einangruð, ókunnug og gagnslaus verkefni í 

framandi námsumhverfi. Hann taldi áreiðanlegra að skoða greind út frá hæfileikum 

einstaklingsins til að leysa vandamál eða þrautir og skapa afurðir sem nýtast vel í umhverfi 

hans. Gardner komst síðar að þeirri niðurstöðu að í raun væru til átta grunngreindir, það 

er málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistar-

greind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind. Þrátt fyrir að Gardner 

talaði almennt aðeins um átta grunngreindir hallaðist hann seinna að því að ef til vill væri 

til sú níunda og kallaði hana tilvistargreind. 

Samkvæmt fjölgreindakenningunni býr hver einstaklingur yfir einhverri færni á hverju 

greindarsviði, en greindirnar geta verið mis þróaðar eftir einstaklingum (Armstrong, 2009, 

2011). Almennt er þó mögulegt að þróa enn frekar hverja greind fyrir sig, það er með 

þolinmæði, réttum aðstæðum, áhuga kennarans og stuðningi. Gardner vakti athygli á 

mikilvægi þess að skoða greind einstaklings með það í huga að hann gæti verið greindur á 

mismunandi hátt á hverju greindarsviði. Hann benti auk þess á að engin skýr sönnun sé 

fyrir því að einstaklingur með þróaða greind á ákveðnu sviði sýni fram á hæfni sína á því 

sviði í öllu sem hann gerir. Þannig getur til dæmis einstaklingur verið góður að rata og haft 

góða rýmisgreind, en átt erfitt með að raða hlutum þannig að þeir taki sem minnst pláss.  

Þrátt fyrir að Gardner tali um ólíkar gerðir greinda telur hann jafnframt að í raun sé 

aðeins ein greind, þar sem þær séu háðar samvinnu hverrar annarrar (Armstrong, 2009, 

2011). Þannig notar til dæmis einstaklingur málgreind við að lesa uppskrift við matreiðslu, 

mögulega þarf hann að breyta stærð uppskriftarinnar og notar þá rök- og stærðfræði-

greind. Hann þarf að nota rýmisgreind til að finna passlega stórt ílát fyrir allt hráefnið, 

samskiptagreind til að setja saman máltíð sem hentar öllum í fjölskyldunni og notar að 

auki sjálfsþekkingargreind sína með því að elda eftir eigin smekk. 

4.3 Fjölbreytni og sveigjanleiki í námi fyrir einstaklinga með AD(H)D 

Árið 1988 var byrjað að innleiða hugmyndafræði Gardner um fjölgreindir í New City 

skólanum í St. Louis, Missouri, en skólinn er ætlaður börnum á for- og grunnskólaaldri 

(Hoerr, 2016). Í skólanum er námsefnið til dæmis kennt með mismunandi aðferðum sem 

reyna á ólíkar greindir og örva fleira en eitt skynfæri í einu. Dæmi um það er að börnin eru 
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látin lesa um sögu sinnar þjóðar, horfa á fræðslumyndband, sauma búninga í tengslum við 

efnið, leika leikrit, skrifa ritgerð og teikna myndir. Þetta reynir á mismunandi getu hjá 

þeim og með þessum hætti virðist efnið oft eftirminnilegra fyrir nemendurna og þeir skilja 

það betur. Í skólanum er einnig lögð áhersla á mismunandi form samskipta þar sem nám 

og daglegt líf krefjast oft mikilla samskipta og samspils ólíkra greindarsviða. Rituð orð eru 

aðeins ein af mörgum leiðum fólks til tjáningar. Hún getur einnig farið fram í gegnum 

tónlist, list, leiklist, manngerða hluti og fleira. Það sem gerir New City skólann einnig 

sérstakan er að frekar er horft á persónulega hæfileika og gáfur nemandans en hvað hann 

veit. Þannig þykir til dæmis mikilvægt að nemandinn læri að skilja og þekkja bæði sjálfan 

sig og aðra, læri að hafa seiglu og vera vingjarnlegur og úrræðagóður.  

Margir telja að með því að nota fjölbreyttar aðferðir og ganga meðal annars út frá 

fjölgreindakenningu Gardners, auk þess að þjálfa náms- og félagsfærni, sé betur hægt að 

kenna nemendum að læra og nýta sér námið síðar í lífinu (Hoerr, 2016; Rief, 2005). 

Algengt er að nemendur með AD(H)D eigi í erfiðleikum með hefðbundið akademískt nám 

eins og lestur, stafsetningu, skrifleg verkefni og stærðfræði (Kristín Lilliendahl, 2008; 

Hallowell og Ratey, 1995; Rief, 2005). Ólíkt hefðbundnu akademísku námi býður 

fjölgreindakenning Gardner upp á mikla fjölbreytni og sveigjanleika í námi og gæti því 

hentað betur nemendum með AD(H)D. Hugmyndafræðin er jafnframt í anda stefnunnar 

um skóla án aðgreiningar þar sem hún býður upp á nám sem höfðar til ólíkra nemenda og 

undirbýr þá fyrir þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi.  

 

Allt frá árinu 2008 hefur verið unnið að því að innleiða stefnu um skóla án 

aðgreiningar í almennum grunnskólum hér á landi, en því markmiði hefur enn ekki verið 

náð til fulls. Ýmsar tilgátur eru um hvers vegna innleiðing stefnunnar hefur dregist og 

einhverjar efasemdir eru um hvort hún muni í raun ná að mæta nægilega vel þörfum allra 

nemenda. Stefnan leggur meðal annars áherslu á nám fyrir alla með fjölbreytni og 

sveigjanleika. Þannig á hún nokkurn hljómgrunn með fjölgreindakenningu Gardners sem 

hefur verið farsæl skólastefna New City skólans í Bandaríkjunum til fjölda ára. Í 

fjölgreindakenningunni er jafnframt lögð áhersla á að örva ólík skynfæri á sama tíma til að 

auðvelda nám og gera það eftirminnilegra. Þessi aðferð hefur einnig verið talin tilvalin í 

kennslu fyrir nemendur með AD(H)D sem eiga oft erfitt með hefðbundið akademískt nám 

líkt og það sem tíðkast hefur hér á landi. 
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5 Ýmis úrræði fyrir grunnskólanemendur með AD(H)D 

Einstaklingar með AD(H)D lenda oft í erfiðleikum í námi og félagslegum samskiptum vegna 

áhrifa röskunarinnar og getur það leitt af sér ýmiss konar misskilning og höfnun af hálfu 

annarra. Fái þeir ekki viðeigandi aðstoð er hætt við því að þeim gangi illa í námi og missi 

móðinn og áhugann. Það er einnig líklegra að þeir verði fyrir félagslegri útskúfun eða 

einelti, fái kvíða eða þunglyndi, sýni óæskilega hegðun og leiti í slæman félagsskap. 

Neikvæðar afleiðingar þess að grípa ekki inn í tímanlega hafa slæm áhrif á sjálfsmynd 

þeirra, sambönd, nám, störf og annað í lífi þeirra. Mikilvægt er því að koma til móts við 

þarfir þeirra með fjölþættri íhlutun, kenna þeim og þjálfa hjá þeim félagsfærni, 

námstækni, skipulagsfærni og streitustjórnun. Í þessum kafla verður því bent á ýmis 

úrræði fyrir nemendur með AD(H)D og hluta af þeim stuðningi, fræðslu og ráðgjöf sem 

þroskaþjálfar geta veitt þeim, sem og hvernig þeir geta hjálpað þeim að þjálfa færni sína á 

ýmsum sviðum.  

5.1 Fjölbreytt námstækni og kennsluaðferðir 

Mikilvægt er að nemendur með AD(H)D þori að taka frumkvæði í eigin lífi og bera sig eftir 

björginni (Zeigler Dendy, 2000). Því er brýnt að þeir læri eins mikið og þeir geta um 

athyglisbrest, þannig að þeir viti hvaða áhrif röskunin hefur á líf þeirra og hvaða leiðir eru 

mögulegar til að bæta upp fyrir eða öðlast nauðsynlega getu og færni. Þroskaþjálfar eru 

vel til þess fallnir að aðstoða nemendur með AD(H)D við þessi verkefni, þar sem þeir geta 

bæði veitt uppbyggilega og fjölbreytta fræðslu og ráðgjöf í tengslum við röskunina, auk 

þess að þjálfa færni og getu. Þeir geta meðal annars kennt hverjum nemanda að þekkja 

betur eigin þarfir og óska eftir viðeigandi stuðningi, hagræðingu og sveigjanleika í námi. 

Frumkvæði nemenda í þessum efnum eykur jafnframt líkurnar á að tekið sé tillit til þarfa 

þeirra og að þeir fái meira einstaklingsmiðaðan stuðning. 

Mikilvægt er að vera vakandi fyrir virkni og líðan nemenda með AD(H)D, ekki síst 

þeirra sem minna fer fyrir og eru til dæmis hljóðlátir, dreymnir og halda sig til hlés (Rief, 

2005). Þetta eru mögulega nemendur með ADD sem fá oft ekki tækifæri til, eða þora ekki, 

að sýna hvað í þeim býr. Þroskaþjálfar geta bent kennurum á þá sem þurfa meiri athygli 

og komið þeim á lagið með að virkja þessa nemendur, án þess að vekja á þeim neikvæða 

athygli. Þroskaþjálfi getur einnig bent kennaranum á mikilvægi þess að sýna að hann 

kunni að meta bekkinn í heild og geri ekki síður væntingar til nemenda með AD)H)D en 
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annarra. Það er þó ekki nóg eitt og sér heldur þarf að veita hverjum nemanda viðeigandi 

tækifæri og stuðning til að uppfylla þær væntingar sem gerðar eru til hans. 

Sandra Rief (2005) hefur bent á að nemendur með ADD læri best þegar kennslan og 

umhverfið eru vel skipulögð, efnið áhugavert, fjölbreytilegt, skýrt og hnitmiðað og þau 

vita nákvæmlega til hvers er ætlast af þeim. Kennsla sem gefur tækifæri til umræðu og 

þátttöku er þeim einnig gagnleg þar sem þau þurfa oft hjálp við að vinna úr efninu sökum 

röskunarinnar (Rief, 2005; Zeigler Dendy, 2000). Algengt er að nemendur með AD(H)D eigi 

í erfiðleikum með að muna ýmislegt og rifja upp það sem þau hafa lært þegar þess er 

krafist (Rief, 2003). Þetta veldur þeim gjarnan erfiðleikum í námi, ekki síst þegar kemur að 

prófum og heimanámi. Þroskaþjálfar geta hjálpað kennurum að finna sniðugar lausnir til 

að ná betur til nemenda með AD(H)D, svo sem að skrifa mikilvæga minnispunkta, 

upplýsingar og leiðbeiningar á áberandi stað þar sem nemandinn getur séð þær. Þar sem 

athygli nemenda með AD(H)D reikar oft í kennslustundum getur verið gagnlegt að gera 

mynd- eða hljóðupptöku af tímanum þannig að nemandinn geti, þegar heim er komið, 

rifjað upp það sem fór fram og fyllt inn í eyðurnar (Zeigler Dendy, 2000). 

Nemendur með AD(H)D þurfa oft meiri þjálfun en aðrir nemendur við að finna 

aðalatriði í námsefninu og afmarka sig í efnisvali og svörum (Rief, 2005; Vaughn, Bos og 

Schumm, 2011). Gott getur verið að merkja sérstaklega það sem skiptir mestu máli með 

litum, undirstrika það, stækka letrið og auka línubilið. Nemendur með AD(H)D eiga 

gjarnan í erfiðleikum með að lesa hratt og muna það sem þau lesa og því getur verið 

gagnlegt að kenna þeim góða lestrartækni, til að mynda aðferðir til að efla lestrarhraða og 

skilning, sem og að skima yfir textann til að leita að einhverju ákveðnu. Hljóðbækur eru 

oft gagnlegar í þessum tilgangi, sem og að hvetja foreldra nemandans og aðra aðstand-

endur hans til að lesa með honum, þar sem það þjálfar lestrarfærni hans og flýtir fyrir 

úrvinnslu heilans á orðum textans og samhenginu. Þá getur einnig verið gott að fá hann til 

að ræða um efnið og spyrja spurninga í tengslum við það til að efla lesskilning hans og 

rökhugsun. Þannig má einnig forðast endurtekningar sem dregið geta úr áhuga 

nemandans á efninu. Gott er síðan að efla lestrarfærni nemandans með því að velja efni 

sem höfðar til áhuga hans og þyngja það smám saman eftir því sem færni hans eykst 

(Jones, 1994; Rief, 2005; Zeigler Dendy, 2000). 

Nemendur með AD(H)D eru oft lengur að vinna verkefni og heimavinnu en aðrir 

nemendur og eru oft mjög þreyttir eftir öll áreiti dagsins (Rief, 2005; Zeigler Dendy, 2000). 

Því er mikilvægt að setja þeim ekki of mikla heimavinnu ef hjá því er komist og best er að 

láta þá klára sem mest af henni á skólatíma. Aðlaga þarf ýmis verkefni að þörfum og getu 

nemendanna, sérstaklega skrifleg verkefni og stærðfræði, og kenna þeim góða 
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námstækni. Dæmi um gagnlega námstækni eru glósutækni, uppbygging og skrif ritgerða 

og verkefna, efnisúrvinnsla, forgangsröðun, tjáning á rituðu máli og útilokunaraðferðir. 

Eins er mikilvægt að hjálpa þeim að finna hvar og hvernig þau læra best, auk þess að gefa 

þeim nægan tíma á prófum. Í sumum tilfellum getur reynst nauðsynlegt að leyfa og nota 

óhefðbundnar aðferðir við nám, kennslu og mat á námsframmistöðu. Þá má til dæmis 

hafa munnlegt próf í stað skriflegs, leyfa nemendum að hlusta á tónlist í próftöku eða við 

verkefnavinnu, vinna verkefnin í leskrók í staðinn fyrir skólaborðið, eða skrifa svörin í tölvu 

(Jones, 1994; Rief, 2005; Zeigler Dendy, 2000).  

Nemendur með ADD eiga oft erfitt með að biðja um aðstoð, segja frá eða svara 

spurningum kennara eða annarra, jafnvel þegar þeir vita svarið, þar sem þeir eru hræddir 

við að vekja á sér athygli og verða sér að athlægi (Rief, 2005). Algengt er að nemendur 

með ADD hafi mörg áhugamál og hæfileika, en forðist að sýna hvað í þeim býr. Þetta er 

talið stafa af því að þeir virka ósamkvæmir sjálfum sér hvað varðar hegðun og getu sökum 

röskunarinnar, en það kemur fram í því að þeir geta eitthvað einn daginn en ekki þann 

næsta. Þar af leiðandi líta margir svo á að þeir hafi komið upp um getu sína og þurfi aðeins 

að leggja sig meira fram. Neikvæð viðhorf sem þessi þarf að leiðrétta og það geta 

þroskaþjálfar meðal annars gert með því að fræða nemendur, kennara og aðra um ADD. 

Hjálpa þarf nemendum með ADD að finna styrkleika sína og leiðir til að efla sjálfstraust 

sitt og frumkvæði. 

5.2 Hvatning og félagsleg styrking 

Samkvæmt Rief (2005) er félagsleg styrking, á borð við hrós eða umbun frá kennara, 

jafnöldrum eða öðru starfsfólki skólans, ein af áhrifaríkustu leiðunum til að hvetja 

nemendur til að leggja sig fram. Þetta á ekki síst við um nemendur með AD(H)D sem 

skortir gjarnan þann hvata sem þarf til að framkvæma ýmis verk, sérstaklega ef þau veita 

þeim litla ánægju (Zeigler Dendy, 2000). Skortur á hvata gerir það jafnframt að verkum að 

þau þurfa oft meiri og tíðari hvatningu og endurgjöf en aðrir og eru viðkvæmari fyrir 

neikvæðri gagnrýni. Af þessari ástæðu getur til dæmis verið gott að brjóta óspennandi 

verkefnin niður í smærri einingar og finna leið til að vekja áhuga nemendanna á þeim 

(Rief, 2005; Zeigler Dendy, 2000).  

Hrós eru almennt talin eftirsóknarverð og gagnast sérstaklega vel sem félagsleg 

styrking fyrir nemendur með AD(H)D, þar sem þeir hafa gjarnan tilhneigingu til að leita 

stöðugt eftir samþykki og viðurkenningu annarra (Rief, 2005). Þegar kennarinn notar hrós 

til að hvetja nemandann er einnig líklegra að hann nái athygli hans ef hann er annars 

hugar. Hrós eykur auk þess líkurnar á að nemandinn fái aukna trú á eigin getu, fari út fyrir 

þægindaramma sinn og leggi sig meira fram. Til að hrós virki sem jákvæðast á nemandann 
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þarf það að vera uppbyggilegt og verðskuldað. Hrósið þarf að vera skýrt orðað, munnlega 

eða skriflega, þannig að nemandinn viti nákvæmlega fyrir hvað er hrósað, þar sem 

nemendur með AD(H)D geta átt í erfiðleikum með að skilja óljós eða óyrt skilaboð og 

þegar talað er í kringum hlutina. Dæmi um nákvæmt og skýrt hrós er þegar kennari segir: 

„Ég sé að Helga og Sigrún eru að vinna í verkefninu sínu. Vel gert“ eða „Ég sá að þú réttir 

upp hönd áðan og beiðst þar til röðin kom að þér. Vel gert“. 

5.3 Þjálfun félagsfærni 

Þegar kemur að félagslegum samskiptum virðist sem einstaklingum með AD(H)D skorti 

ýmsa nauðsynlega félagsfærni, en samkvæmt einum helsta sérfræðingi á sviði AD(H)D 

fræða, Russell Barkley (2006), er málið ekki svo einfalt. Hann telur að einstaklinga með 

AD(H)D skorti almennt ekki félagsfærni heldur felist vandi þeirra fremur í að nota hana 

þegar aðstæður krefja. Með öðrum orðum þá vita þeir oft hvað á að gera og hvers konar 

félagsfærni er viðeigandi hverju sinni, en tekst ekki að yfirfæra hana og framkalla eftir 

þörfum. Sandra Rief (2005) bendir þó á að bæði geti átt við, það er að þeir búi yfir 

ákveðinni færni sem þeir nái ekki að nýta en þá geti einnig skort ákveðna færni í 

samskiptum og nefnir sem dæmi einstaklinga með ADD.  

Samkvæmt Rief (2005) hafa einstaklingar með ADD tilhneigingu til að verða óöruggir, 

kvíðnir og draga sig í hlé, auk þess að vera tregir til að taka félagslega áhættu. Kenna þarf 

nemendum með ADD ýmislegt sem aðrir læra sjálfkrafa og er þjálfun í virkri hlustun og 

samræðulist þeim oft gagnleg. Þá má meðal annars kenna þeim hvernig þekkja má ýmis 

óyrt merki um hvenær er við hæfi að koma inn í samræður eða „leggja orð í belg“ og 

hvenær er best að skipta um umræðuefni. Eins getur reynst nauðsynlegt að kenna þeim 

viðeigandi framkomu við ólíka aðila og hvernig best er að hefja samræður við þá, til að 

mynda ókunnuga, kunningja, vini eða aðra nákomnari. Þar sem einstaklingar með ADD 

eiga það til að grípa fram í fyrir öðrum þurfa þeir að læra að vera eins meðvitaðir og þeir 

geta um að forðast það. Þá getur til dæmis verið gott að þjálfa þá í að rétta upp hönd í 

kennslustund og bíða eftir að kennarinn leyfi þeim að tala. Margir nemendur með ADD 

hafa jafnframt minni færni en jafnaldrar þeirra í leikjum og íþróttum og eru því líklegri til 

að vera skildir útundan. Það getur því reynst nauðsynlegt að þjálfa sérstaklega þessa færni 

hjá þeim, bæði til þess að bæta sjálfsmynd þeirra og auka líkurnar á að þau fái að vera 

með öðrum í leikjum og íþróttum. 

Rief (2005) telur að með því að þjálfa félagsfærni og sjálfsaga einstaklinga með ADD 

geti þeir frekar yfirfært og gripið til þeirrar færni sem þeir hafa lengi búið yfir en ekki 

getað notað. Hún telur að mestur árangur náist í félagsfærniþjálfun einstaklinga með ADD 

ef notuð er fjölþætt íhlutun. Þá er meðal annars notað sálfélagslega/hegðunarmiðaða 
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íhlutun, lyfjagjöf (ef svo er metið) og þjálfun í náms-/kennslutækni í samvinnu við 

kennarana, foreldrana og nemandann. Kennarar, foreldrar og aðrir fullorðnir sem koma 

að málum nemenda með ADD þurfa að gefa þeim góð og nákvæm markmið tengd félags-

færni og sjálfsaga svo þeir eigi möguleika á að ná þeim. Til þess að auðvelda nemendum 

enn frekar að ná markmiðum sínum má til dæmis kenna þeim sjálfstyrkingu, hvernig leysa 

má ýmis vandamál og átök, hugsa jákvætt og nota uppbyggilegt sjálfstal (Rief, 2005; 

Zeigler Dendy, 2000). 

Önnur leið til að vinna með félagsfærni nemenda með ADD er að virkja allan skólann 

eða bekkinn til þátttöku, til dæmis með því að byrja hverja viku eða mánuð á því að kenna 

ákveðna færni (Rief, 2005). Dæmi um færni sem hægt er að kenna eru virðing, kurteisi, 

áreiðanleiki, tillitsemi, ábyrgð, samkennd, ákveðni, frumkvæði og vinátta. Til að kenna 

félagsfærni í skólastofunni er hægt að notast við svokallað samvinnunám, en þá vinna 

nemendur saman í pörum eða hópum (Rief, 2005; Zeigler Dendy, 2000). Hópavinna getur 

reynst nemendum með ADD erfið, en sé færni í henni þjálfuð sérstaklega og rétt að farið 

getur hún aukið líkurnar á jákvæðum samskiptum milli nemenda. Þannig getur hún 

jafnframt auðveldað nemendum með ADD að vera samþykktir inn í nemendahópinn og 

gert þeim betur kleift að sjá sjónarhorn annarra. Gott er að huga að því að láta nemendur 

sem skortir félagsfærni vinna með nemendum sem eru sterkir á því sviði, þar sem þeir 

geta sýnt öðrum gott fordæmi um samvinnu. Eins getur verið uppbyggilegt fyrir 

nemendur með ADD að fá að kenna öðrum eitthvað sem þeim gengur vel með.  

5.4 Streitustjórnun 

Nemendur með AD(H)D eru oft undir miklu álagi í daglegu lífi, ekki síst þegar kemur að 

námi og félagslífi (Rief, 2003, 2005). Því er mikilvægt að mynda stuðningsteymi um hvern 

nemanda sem vinnur í sameiningu að því að draga úr álagi á hann og veita honum góðan 

og heildstæðan stuðning. Kenna þarf nemendunum að halda góðri rútínu og skipulagi, auk 

ýmissa aðferða við streitustjórnun. Til að draga enn frekar úr álagi á nemendurna þarf 

meðal annars að hagræða eftir þörfum kennslunni, námsefninu og umhverfinu heima og í 

skóla (Rief, 2003, 2005; Zeigler Dendy, 2000). 

Algengt er að einstaklingar með AD(H)D eigi erfitt með að muna hvernig þeir komast 

best þangað sem þeir þurfa að fara og eigi það til að villast í nýju umhverfi (Jones, 1994). 

Þegar hugað er að umhverfi nemenda með AD(H)D þarf meðal annars að skoða hvernig 

húsgögnum og öðru er raðað (Rief, 2005; Vaughn, Bos og Schumm, 2011). Einnig þarf að 

meta hvar nemandinn þarf að sitja til að hann nái sem best að einbeita sér og hverju má 

hagræða þannig að það mæti betur þörfum hans og virki hvetjandi fyrir hann. Nemendur 

með athyglisbrest læra oft betur ef kennarinn eða sá sem leiðbeinir þeim nær reglulega 
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augnsambandi við þá. Þannig ná þeir betur að einbeita sér að kennaranum og því sem 

hann er að segja. Oft reynist vel að láta nemendurna sitja sem næst kennaranum og að 

sitja með nemendum sem sýna þeim gott fordæmi. Fremst í skólastofunni er einnig minna 

um áreiti sem truflað geta athygli nemenda með AD(H)D og kennarinn getur fylgst betur 

með þeim. Í sumum tilfellum er góð hugmynd að leyfa nemendunum öðru hvoru að 

standa upp og hreyfa sig þar sem það getur hjálpað þeim að róa sig af óróleika eða kvíða 

og ná aftur einbeitingu. 

Þegar kemur að skipulagi og tímastjórnun getur verið hjálplegt að setja upp sjónrænt 

skipulag fyrir viðfangsefni dagsins til að auðvelda nemendunum að finna út hvað er á 

dagskrá og hvar þeir eiga að vera hverju sinni. Þetta er sérstaklega mikilvægt þegar 

nemendur hafa fleiri en einn kennara og þurfa að sækja kennslu á nokkrum stöðum í 

skólanum. Oft eiga nemendur með AD(H)D erfitt með tímastjórnun. Þeir hafa til dæmis 

lélegt tímaskyn fyrir því hve tíminn líður hratt og hversu langan tíma það tekur þá að ljúka 

ákveðnum verkefnum eða aðgerðum. Til að bæta úr þessu þarf að kenna þeim að 

skipuleggja sig fram í tímann og hjálpa þeim að átta sig á hve langan tíma það tekur þá að 

klára ákveðin verkefni (Rief, 2005; Vaughn, Bos og Schumm, 2011). Þroskaþjálfi eða 

kennari getur jafnframt ákveðið einhvers konar merki með hverjum nemanda til að senda 

ákveðin skilaboð, sem truflar ekki aðra. Merkið getur til dæmis verið sjón/hljóðrænt, falist 

í því að þroskaþjálfi/kennari gangi að nemandanum og snerti á honum öxlina, leggi 

eitthvað á borðið hans, eða geri eitthvað annað sem vekur athygli hans eða kennarans og 

hefur skýra merkingu fyrir þeim (Rief, 2005). Þetta samskiptaform getur til dæmis gert 

nemandanum tímanlega viðvart um að kennslustundin sé að verða búin, en nemendur 

með AD(H)D þurfa oft lengri tíma til að ganga frá og skipta milli athafna (Vaughn, Bos og 

Schumm, 2011). 

Þegar unnið er að því að styrkja jákvæða hegðun, koma á rútínu og draga úr álagi er 

mikilvægt að halda ákveðnar reglur og umbunarkerfi sem gilda alltaf, bæði í skólanum og 

heima fyrir (Nadeau, Littmann og Quinn, 2006; Rief, 2005). Einnig þurfa foreldrar að huga 

að skipulaginu heima fyrir til að auðvelda nemandanum heimanámið. Hann þarf að hafa 

einhvern ákveðinn stað í húsinu sem er vel upplýstur, með lítið af truflunum og vel til þess 

fallinn fyrir nemandann að vinna að heimanáminu (Rief, 2005; Zeigler Dendy, 2000). 

Þroskaþjálfi getur að auki bent foreldrunum á hvar þeir geta aflað sér frekari upplýsinga 

um AD(H)D, hvernig best er að aðstoða nemandann með heimanám og fá viðeigandi 

aðstoð, auk þess að setja þau inn í og útskýra mál nemandans eftir því sem við á. 
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Nemendur með AD(H)D þurfa fjölbreyttan stuðning á mið- og unglingastigi grunnskóla 

til þess að efla ýmsa færni og öðlast aukna trú á eigin getu. Margir nemendur fá þó ekki 

þann stuðning sem þeir þurfa og nemendur með ADD eru líklegri en aðrir til að upplifa 

skort í þeim efnum. Þroskaþjálfar eru vel til þess fallnir að koma auga á þá nemendur sem 

öðrum gjarnan yfirsést vegna lítt áberandi einkenna þeirra. Þeir vinna beint með hverjum 

nemanda og í teymi, eða sem ráðgjafar fyrir kennara, foreldra og aðra. Þannig geta 

þroskaþjálfar veitt nemendum með AD(H)D þann stuðning sem þeir þurfa og frætt þá og 

aðra sem þeim tengjast um röskunina og úrræði fyrir þá sem hana hafa. Þeir eru því bæði 

leiðbeinandi og ráðgefandi í starfi sínu og geta stutt nemendur á fjölbreyttan hátt í því að 

efla félagsfærni sína og sjálfstraust, bæta námstækni og vinna gegn og draga úr streitu í 

daglegu lífi. 
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Umræður og niðurstöður 

Athyglisbrestur er röskun á taugaþroska einstaklings sem veldur honum meðal annars 

erfiðleikum í námi og samskiptum. Einkenni röskunarinnar eru þó ekki það eina sem getur 

haft hamlandi áhrif á líf einstaklingsins heldur mæta margir með slíka röskun skilningsleysi 

og fordómum af hálfu annarra. Þannig hefur bæði röskunin og samfélagið gjarnan 

neikvæð áhrif á sjálfsmynd einstaklinga með AD(H)D. Ekki má þó gleyma að röskuninni 

fylgja ekki eingöngu ókostir því margir með AD(H)D eru til dæmis skapandi, úrræðagóðir 

og hjálpsamir. 

Almennt er talið að fjölþætt íhlutun henti best einstaklingum með AD(H)D, til að 

mynda fræðsla og stuðningur, teymisvinna, sálfræðimeðferð og lyfjagjöf. Þar sem 

einkenni einstaklinga með ADD eru oft minna áberandi en einkenni einstaklinga með 

ADHD koma hinir fyrr nefndu síður í greiningu. Af þessum sökum fá margir með ADD ekki 

þann stuðning sem þeir þarfnast til að framtíðarhorfur þeirra verði sem bestar. AD(H)D 

virðist vera algengara hjá drengjum en stúlkum ef marka má tíðni greininga, en einhverjir 

telja það skýrast af því að stúlkur séu frekar með ADD og fari því síður í greiningu. Viðhorf 

samfélagsins hvað varðar staðalímyndir fyrir kynin hafa ef til vill líka eitthvað með það að 

gera að stúlkur með ADD fá síður greiningu og stuðning en drengir með ADHD. Samfélagið 

virðist til dæmis gjarnan líta á ýmislegt sem einkennir einstaklinga með ADD, eins og það 

að vera dreyminn, hljóður og að draga sig í hlé, sem eðlilega og viðeigandi hegðun, 

sérstaklega þegar kemur að stúlkum. Þetta þarf að hafa í huga og ef gripið er sem fyrst inn 

í mál einstaklings með ADD og honum veittur viðeigandi stuðningur þá aukast líkurnar á 

að líf hans og líðan þróist í jákvæða átt. Sé stuðningur ekki veittur aukast líkurnar á 

neikvæðri þróun, til að mynda getur einstaklingurinn öðlast neikvæða sjálfsmynd, tekið 

upp neikvæða varnarhætti, einangrast, sýnt óæskilega hegðun eða fengið lyndisröskun á 

borð við kvíða eða þunglyndi. Einstaklingar á mið- og unglingastigi grunnskóla eru einnig 

sérstaklega viðkvæmir fyrir áhrifum umhverfis á sjálfsmynd þeirra og seiglu þar sem þetta 

er tími félagslegs samanburðar, sjálfsmyndarkrísu, flóknari vinasambanda og örra 

breytinga í andlegum og líkamlegum þroska. 

Einstaklingar með ADD þurfa almennt stuðning í námi, þjálfun í félagsfærni, 

streitustjórnun og skipulagsfærni, auk þess sem styrkja þarf sjálfsmynd þeirra og seiglu. 

Þeir hafa oft gagn af umbunarkerfum og hrósum þar sem þeir eru sérlega viðkvæmir fyrir 

neikvæðri gagnrýni og þurfa gjarnan meiri hvatningu en aðrir. Oft þarf að aðlaga ýmis 

verkefni að þörfum nemenda með ADD þar sem þá skortir nauðsynlegan hvata til að hefja 
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og ljúka óspennandi verkefnum. Þetta eru tilvalin verkefni fyrir þroskaþjálfa sem 

samkvæmt starfskenningu sinni eiga að veita stuðning, ráðgjöf og þjálfun til handa 

einstaklingum með sérþarfir. Samkvæmt starfskenningu þroskaþjálfa ber þeim jafnframt 

að uppfræða aðra til að minnka fordóma gegn einstaklingum með sérþarfir og stuðla 

þannig að jákvæðari viðhorfum og orðræðu gagnvart þeim. Núgildandi lög og reglugerðir 

á Íslandi gera það að verkum að þrátt fyrir að einstaklingar með AD(H)D hafi sérþarfir 

reynist þeim erfitt að fá þá þjónustu sem þeir þurfa. Ef til vill er það jafnvel efni í nýja 

rannsókn að skoða hvort þroskaþjálfar séu að sinna stuðningi fyrir einstaklinga með 

AD(H)D þrátt fyrir að einstaklingarnir heyri ekki undir lögin og skólinn fái þess vegna ekki 

aukið fjármagn með þeim. 

Hefðbundið akademískt nám og þá sérstaklega bóklegt nám eins og tíðkast hefur í 

íslenskum grunnskólum hentar mörgum nemendum illa og á það sérstaklega við um 

einstaklinga með AD(H)D. Þrátt fyrir þetta er oft lítið annað í boði fyrir nemendur og þar 

af leiðandi ná margir þeirra ekki að njóta sín á eigin forsendum. Úr þessu þarf að bæta og 

tími til kominn að gera breytingar á „gamla“ fyrirkomulaginu til að það henti sem flestum. 

Við teljum jafnframt að ef tekið væri upp kennsluaðferðir og fyrirkomulag sem henta 

nemendum með ADD myndu flestir ef ekki allir græða á því. Það hentar til dæmis flestum 

nemendum að kennslan og umhverfið séu vel skipulögð og kennsluefnið fjölbreytilegt, 

áhugavekjandi og örvi nokkur skynfæri í einu. Eins skiptir mjög líklega flesta nemendur 

miklu máli að allt sé skýrt og hnitmiðað þannig að þeir viti nákvæmlega til hvers er ætlast 

af þeim. Kennsla sem gefur tækifæri til umræðu og þátttöku er nemendum með ADD oft 

gagnleg og nýtist að öllum líkindum flestum nemendum vel til að dýpka skilning sinn á 

efninu. Með því að gera breytingar á „gamla“ fyrirkomulaginu þannig að námið henti 

betur nemendum með ADD er einnig líklegt að þeir og fleiri nemendur þurfi ekki eins 

sérhæfðan stuðning og annars. 

Undanfarin ár hefur skóli án aðgreiningar verið sú hugmyndafræði sem íslenskir skólar 

eiga að fylgja, en enn sem komið er hefur það ekki haft þann árangur sem vonast var til 

þar sem innleiðing stefnunnar hefur dregist á langinn. Af þessum sökum eru sérþarfir 

margra nemenda ekki uppfylltar og úr því þarf að bæta. Nemendur með sérþarfir fá ekki 

tækifæri til að blómstra í námi líkt og aðrir nema með viðeigandi stuðning og aðstæðum. 

Nám og kennsla þurfa að vera einstaklingsmiðuð til þess að hver og einn geti lært með 

þeim hætti sem hentar best fyrir hann. Til þess að gera nám einstaklingsmiðaðra væri 

meðal annars hægt að nýta þekkingu og reynslu þroskaþjálfa af gerð einstaklings-

námskráa, auk þess sem þeir eru sérfræðingar í að finna hentugar lausnir handa hverjum 

og einum nemanda með sérþarfir. 
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Til þess að skóli án aðgreiningar verði að veruleika og mæti raunverulega þörfum allra 

nemenda þarf fjölbreytni í aðferðum, námsefni, starfshópum og námsumhverfi. Horfa 

þarf á hæfileika og styrkleika hvers og eins og að okkar mati væri gagnlegt að skoða 

fjölgreindakenningu Gardner, til að skapa sem bestar aðstæður og aðferðir til náms sem 

er áhugavekjandi fyrir ólíka einstaklinga. Til að mæta ólíkum þörfum og bjóða upp á 

fjölbreytni í námi og stuðningi verður þó einnig að koma til aukið fjármagn og 

sveigjanleiki, fjölbreyttari þekking og úrræði, auk lausnarmiðaðrar nálgunar. Þroskaþjálfar 

hafa lært mikilvægi þess að sýna sveigjanleika í störfum sínum, þeir hafa fjölbreytta 

þekkingu, geta bent á og boðið upp á mörg úrræði og kunna lausnarmiðaða nálgun. Þrátt 

fyrir alla þessa kosti þroskaþjálfa og að rannsókn þeirra Kristínar Björnsdóttur og Lilju 

Össurardóttur hafi leitt í ljós að stór hluti þroskaþjálfa starfi innan skólakerfisins, þar með 

talið í grunnskólum, er ekki minnst einu orði á þá í aðalnámskrá grunnskóla. Þar af 

leiðandi er mikilvægi þeirra og virði ekki formlega viðurkennt innan skólakerfisins og 

eflaust fara því einhverjir á mis við gagnsemi þeirra og framlag til nemenda með sérþarfir 

og skólans í heild. 

Önnur afleiðing þess að framlag þroskaþjálfa og mikilvægi er ekki fyllilega viðurkennt 

er hugsanlega sú að fremur er leitað eftir ódýrari starfskrafti sem að öllum líkindum hefur 

þá minni menntun en þroskaþjálfi. Þetta merkir jafnframt að sá sem er ráðinn í stað 

þroskaþjálfans hefur ekki þá sérfræðimenntun sem þroskaþjálfinn hefur hvað varðar 

sérþarfir og viðeigandi stuðning. Þetta verður til þess að nemendur með sérþarfir fá ekki 

allan þann stuðning sem þeir eiga rétt á og þar af leiðandi fá þeir ekki næg tækifæri til að 

blómstra í íslenskum grunnskólum. Nemendur með ADD eru mjög líklega í hópi þeirra sem 

fá ekki þá þjónustu sem þeir þurfa með þessu fyrirkomulagi og það getur haft mjög 

neikvæð áhrif á líf þeirra og sjálfsmynd. Það er ekki nóg að veita einhvern stuðning heldur 

þarf að veita réttan stuðning og nægan stuðning af hálfu einstaklings með fagmenntun á 

sviðinu. Nemendur með athyglisbrest eiga rétt á og þurfa stuðning af hálfu fagmanns á 

sviði sérþarfa og það merkir að okkar mati stuðning af hálfu þroskaþjálfa. 

Niðurstaða okkar er sú að þroskaþjálfar geta veitt nemendum með athyglisbrest án 

ofvirkni á mið- og unglingastigi grunnskóla fjölbreyttan og faglegan stuðning. Þeir geta 

þjálfað ýmsa færni hjá nemendum með ADD og veitt þeim, kennurum og öðrum ráðgjöf 

og fræðslu varðandi röskunina, meðferð og viðeigandi úrræði. Þroskaþjálfar hafa 

menntun í mörgu sem gagnast getur nemendum með ADD, til að mynda geta þeir útbúið 

einstaklingsnámsskrár, unnið í teymi og hjálpað kennurum og nemendum að finna 

heppilegar lausnir til að auðvelda nemandanum nám og samskipti. Þroskaþjálfi getur 

aðstoðað og komið með tillögur varðandi uppröðun og skipulag námsumhverfisins og 
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framsetningu námsefnisins. Hann getur útbúið sjónrænt skipulag fyrir nemendur, kennt 

þeim skipulagsfærni, námstækni, forgangsröðun, tímastjórnun og jákvætt sjálfstal. 

Þroskaþjálfi getur lagt til heppilegan stað í kennslustofunni fyrir nemandann til að minnka 

óþarfa áreiti sem truflað geta einbeitingu hans og farið með hann í rólegri aðstæður utan 

kennslustofunnar ef þörf krefur. 

Þroskaþjálfi getur veitt nemendum með ADD ráðgjöf og þjálfun í samskiptum og 

félagslegum athöfnum þannig að þeir lendi síður í árekstri í samskiptum við aðra, þekki og 

virði mörk í leik, hópavinnu og öðrum samskiptum. Þá geta þroskaþjálfar meðal annars 

kennt nemendum viðeigandi hegðun við ólíka aðila, virka hlustun og hvernig lesa má í 

líkamstjáningu og ýmis óyrt skilaboð. Þroskaþjálfar geta kennt nemendum með ADD 

lausnarmiðaða nálgun og hjálpað þeim að finna hæfileika sína og styrkleika sem þeir geta 

svo nýtt til að komast gegnum ýmsa tálma í námi og félagslífi. Þroskaþjálfar hafa menntun 

sem gagnast til að styrkja jákvæða hegðun, sjálfsmynd og frumkvæði nemenda með ADD, 

til að mynda kunna þeir að útbúa og halda ýmis umbunarkerfi og nota styrkjandi hrós svo 

fátt eitt sé nefnt. 

 

Nemendur með athyglisbrest án ofvirkni (ADD) verða oft útundan þegar kemur að 

stuðningi í námi í almennum grunnskólum hér á landi. Þetta eru nemendur með sérþarfir 

og eiga því, samkvæmt Salamanca yfirlýsingunni, rétt á viðeigandi stuðningi á eigin 

forsendum. Þroskaþjálfar eru að okkar mati tilvaldir til að veita nemendum með ADD 

viðeigandi stuðning en ekkert er minnst á hlutverk þroskaþjálfa í aðalnámskrá grunnskóla 

sem stefnir þó að skóla án aðgreiningar. Við vonumst því til að verkefni þetta geti opnað 

augu þroskaþjálfa og annarra fyrir því hve mikilvægir þroskaþjálfar eru á vettvangi hins 

almenna grunnskóla og hvað þeir hafa fram að færa í stuðningi fyrir nemendur með ADD 

á mið- og unglingastigi almennra grunnskóla hér á landi. Þannig viljum við bæta stöðu 

nemenda með ADD í íslenska skólakerfinu og ryðja burt ýmsum þeim hindrunum sem 

kerfið og samfélagið skapar þeim. 

 

 

 

 

 



43 

Heimildaskrá 

ADD/ADHD Treatments. (2007-2013). Famous People With ADHD and ADD. Sótt af 

http://www.add-adhd-treatments.com/Famous-People.html   

ADHD samtökin. (e.d.-a). Hvað er ADHD. Sótt af http://www.adhd.is/is/um-adhd/hvad-er-

adhd- 

ADHD samtökin. (e.d.-b). Styrkleikar ADHD. Sótt af 

http://www.adhd.is/static/files/baeklingar/ADHD-grunnbaeklingur-turistabrot-4bls-B-

lr.pdf 

Aðalnámskrá grunnskóla 2011: Almennur hluti /2011. 

American Academy of Pediatrics. (2011). ADHD: Clinical Practice Guideline for the 

Diagnosis, Evaluation, and Treatment of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in 

Children and Adolescents. Pediatrics, 128(5), 1007-1022. Sótt af 

http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/128/5/1007.full.pdf  

American Psychiatric Associaton. (2013). Highlights of Changes from DSM-IV-TR to DSM-5. 

Sótt af http://www.dsm5.org/documents/changes%20from%20dsm-iv-

tr%20to%20dsm-5.pdf 

American Psychological Association. (2016). The Road to Resilience. Sótt af 

http://www.apa.org/helpcenter/road-resilience.aspx 

Archer, D. (2014, 14. maí). ADHD: The Entrepreneur´s Superpower. Forbes. Sótt af 

http://www.forbes.com/sites/dalearcher/2014/05/14/adhd-the-entrepreneurs-

superpower/#7069fd437063 

Armstrong, T. (2009). Multiple Intelligences in the Classroom (3. útgáfa). Alexandria: 

ASCD. 

Armstrong, T. (2011). Fjölgreindir í skólastofunni (Erla Kristjánsdóttir þýddi). Reykjavík: JPV 

útgáfa. 

Barkley, R. A. (2006). Attention-Deficit Hyperactivity Disorder: a handbook for diagnosis 

and treatment (3. útgáfa). New York: A division of Guilford Publications, Inc. 

Berger, K. S. (2007). The Developing Person Through the Life Span (7. útgáfa). New York: 

Worth Publishers. 



44 

Björgvin Páll á geðdeild í sex vikur í æsku. (2013, 8. apríl). DV. Sótt af 

http://www.dv.is/frettir/2013/4/8/bjorgvin-pall-geddeild-i-sex-vikur-i-aesku/   

Brynhildur G. Flovenz. (2004). Réttarstaða fatlaðra. Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Faraone, S.V. og Biederman, J. (2005). What Is the Prevalence of Adult ADHD? Results of a 

Population Screen of 966 Adults. Journal of Attention Disorders, 9(2), 384-391. Sótt af 

http://jad.sagepub.com/content/9/2/384.full.pdf+html   

Ferguson, D.L., Ralph, G., Meyer, G., Lester, J., Droege, C., Hafdís Guðjónsdóttir o.fl. 

(2012). Nám fyrir alla. Undirbúningur, kennsla og mat í skóla margbreytileikans (Ásta 

Björk Björnsdóttir þýddi). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Gestur Guðmundsson. (2008). Félagsfræði Menntunar. Reykjavík: Skrudda.   

Grétar Sigurbergsson. (e.d.). ADHD hjá fullorðnum. Sótt af 

http://www.adhd.is/is/moya/page/adhd_fullordnir   

Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir. (2009). „Látum þúsund blóm blómstra.“ 

Stefnumörkun um skóla án aðgreiningar. Uppeldi og menntun, 18(1): 61-78. 

Hallowell, E. M. og Ratey, J. J. (1995). Driven to Distraction: Recognizing and Coping with 

Attention Deficit Disorder from Childhood through Adulthood. New York: Touchstone.  

Hallowell, E. M. og Ratey, J. J. (2006). Delivered from distraction: Getting the Most out of 

Life with Attention Deficit Disorder. New York: Ballantine Books. 

Hildur B. Svavarsdóttir. (2006). Greining á starfi: þroskaþjálfar í grunnskólum Reykjavíkur. 

Sótt af 

http://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/throskathjalfar-

lokaskyrsla.pdf  

Hoerr, T. R. (2016, mars). Principal Connection / Multiple Ways to Learn. Learning for Life, 

73(6), 86-87. Sótt af http://www.ascd.org/publications/educational-

leadership/mar16/vol73/num06/Multiple-Ways-to-Learn.aspx 

Huldís Franksdóttir Daly. (2007). Þroskaþjálfun í grunnskóla: Hvað felst í því? 

Þroskaþjálfinn, 10(1), 8-10.  

Jones, C. B. (1994). Attention Deficit Disorder: Strategies for School-Age Children. San 

Antonio, Texas: Communication Skill Builders. 

Kristín Björnsdóttir og Lilja Össurardóttir. (2015). Hver er lögsaga þroskaþjálfa? 

Starfsvettvangur, menntun og viðhorf þroskaþjálfa. Netla - Veftímarit um uppeldi og 



45 

menntun. Sótt af 

http://netla.hi.is/serrit/2015/hlutverk_og_menntun_throskathjalfa/004.pdf 

Kristín Lilliendahl. (2008). Reynsla nemenda með námserfiðleika: Fjórar stúlkur með 

athyglisbrest án ofvirkni segja frá grunnskólagöngu sinni (óútgefin meistararitgerð). 

Háskóli Íslands, Reykjavík. 

Lög um grunnskóla nr. 91/2008. 

McLeod, S. A. (2013). Sigmund Freud. Sótt af http://www.simplypsychology.org/Sigmund-

Freud.html   

Mennta- og menningarmálaráðuneytið. (2015). Mat á framkvæmd stefnu um skóla án 

aðgreiningar. Sótt af 

https://www.menntamalaraduneyti.is/media/frettir2015/Skyyrsla_starfshoops_um_

mat_a_menntastefnu_loka.pdf  

Menntavísindastofnun Háskóla Íslands. (2014). Skóli án aðgreiningar: Samantekt á lögum 

og fræðilegu efni. Reykjavík: Höfundur. 

Nadeau, K. G., Littman, E. B. og Quinn, P. O. (2006). Understanding Girls with Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder. Washington, DC: Advantage Books.  

National Institute of Mental Health. (e.d.). Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Sótt af 

https://www.nimh.nih.gov/health/topics/attention-deficit-hyperactivity-disorder-

adhd/index.shtml  

Pentecost, D. (2000). Parenting the ADD child. London and Philadelphia: Jessica Kingsley 

Publishers. 

Quily, P. (2003-2015). 151 Positives of ADHD. The Advantages of Attention Deficit 

Disorder. Sótt af http://www.addcoach4u.com/positivesofadd.html#positives  

Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr. 585/2010. 

Rief, S. (2003). The ADHD book of lists: a practical guide for helping children and teens 

with attention deficit disorders. San Francisco: Jossey-Bass. 

Rief, S. F. (2005). How to Reach and Teach Children with ADD/ADHD: Practical Techniques, 

Strategies and Interventions (2. útgáfa). San Francisco: Jessey–Bass.    

Ritstjórar. (1998-2016). Can’t Stop the (ADHD) Feeling!. ADDitude: Strategies and Support 

for ADHD and LD. Sótt af http://www.additudemag.com/slideshow/67/slide-17.html  

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992  



46 

Sigríður Jónsdóttir. (2005). Viðtal við Jón Gnarr. Sótt af 

http://www.adhd.is/static/files/greinasafn/frettabref_greinar/2005/vital_gnarr.pdf  

Snowman, J. og Biehler, R. (2006). Psychology applied to teaching (11. útgáfa). Boston: 

Houghton Mifflin. 

Solden, S. (1995). Women with Attention Deficit Disorder: Embracing Disorganisation at 

Home and in the Workplace. California: Underwood Books. 

Tomas, R., Sanders, S., Doust, J., Beller, E. og Glasziou, P. (2015). Prevalence of Attention-

Deficit/ Hyperactivity Disorder: A Systematic Review and Meta-analysis. Pediatrics, 

135(4), 994-1003. DOI: 10.1542/peds.2014-3482 

Vaughn, S., Bos, C. S. og Schumm J. S. (2011). Teaching Students Who Are Exceptional, 

Diverse, and At Risk in the General Education Classroom (5. útgáfa). Upper Saddle 

River, New Jersey: Pearson Education 

Visser, S.N., Danielson, M.L., Wolraich, M.L., Fox, M.H., Grosse, S.D., Valle, L.A., . . . 

Peacock, G. (2016). Vital Signs: National and State-Specific Patterns of Attention 

Deficit/Hyperactivity Disorder Treatment Among Insured Children Aged 2–5 Years — 

United States, 2008–2014. Weekly, 65(17), 443-450. 

doi.org/10.15585/mmwr.mm6517e1  

World Health Organization. (2016). Chapter V: Mental and behavioural disorders (F00-

F99). International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 

10th Revison (ICD-10)-WHO Version for ; 2016. Sótt af 

http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/V 

Zeigler Dendy, C. A. (2000). Teaching teens with ADD and ADHD: a quick reference guide 

for teachers and parents. Bethesda: Woodbine House. 

Þroskaþjálfafélag Íslands. (e.d.). Siðareglur þroskaþjálfa og siðfræðileg viðmið samþykktar 

25. maí 2016. Sótt af http://www.throska.is/is/um-felagid/thi/sidareglur  

Þroskaþjálfafélag Íslands. (2007). Starfskenning þroskaþjálfa. Sótt af  

http://www.throska.is/is/um-felagid/thi/starfskenning-throskathjalfa 

 

  

  


