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Ágrip 

Líðan og velferð barna snertir allt samfélagið en ekki síst foreldra þeirra. Börn með ADHD 

glíma við fjölda áskorana í daglegu lífi vegna einkenna hegðunar- og fylgiraskana. Mikilvægt 

er að finna vettvang fyrir börnin þar sem þau fá tækifæri til þess að efla sjálfsmynd sína, auka 

félagshæfni, losa umframorku og í kjölfarið upplifa sælutilfinningu og vellíðan. Áhrif íþrótta 

fyrir börn með ADHD hafa ekki mikið verið rannsökuð á Íslandi. Rannsakendur telja því 

mikilvægt að varpa ljósi á gildi íþrótta fyrir börn með ADHD með því að skyggnast inn í 

raunverulegar aðstæður þeirra við íþróttaiðkun út frá reynslu og upplifun mæðra. Í þessari 

rannsókn er notast við eigindlega aðferð við gagnasöfnun og úrvinnslu. Sex hálf-stöðluð opin 

einstaklingsviðtöl voru tekin við mæður barna með ADHD á miðstigi grunnskóla. Niðurstöður 

leiddu í ljós líkamlegan, andlegan og félagslegan ávinning íþróttaiðkunar. Að mati mæðranna 

fólst ávinningurinn meðal annars í auknu sjálfstrausti og vellíðan, rútínu og skipulagi og 

tækifæri til þess að auka félagshæfni. Því má draga þá ályktun að íþróttaiðkun sé mikilvæg 

fyrir börn með ADHD samhliða öðrum meðferðarúrræðum. Áhrif lyfjameðferðar við ADHD 

voru bæði jákvæð og neikvæð. Það kom rannsakendum á óvart að þátttakendurnir upplifðu 

mikil áhrif lyfja á persónuleika og hegðun barnanna sem kom í sumum tilfellum niður á 

íþróttaiðkun þeirra. Niðurstöður rannsóknarinnar geta verið hjálplegar fyrir foreldra og 

aðstandendur barna með ADHD ásamt öllum þeim sem koma að uppeldis- og íþróttastarfi 

barna. 

  



4 

Efnisyfirlit 

 

Ágrip .................................................................................................................................3 

Efnisyfirlit ..........................................................................................................................4 

Myndaskrá ........................................................................................................................6 

Formáli ..............................................................................................................................7 

1 Inngangur ...................................................................................................................8 

2 Athyglisbrestur og ofvirkni ........................................................................................ 10 

2.1 Einkenni og fylgiraskanir ............................................................................................... 10 

2.2 Greining og tíðni ........................................................................................................... 11 

2.3 Meðhöndlun ADHD ...................................................................................................... 12 

2.3.1 Atferlismótandi aðferðir ........................................................................................ 13 

2.3.2 Lyfjameðferð ......................................................................................................... 13 

2.4 Samantekt ..................................................................................................................... 15 

3 Íþróttaiðkun .............................................................................................................. 17 

3.1 Margvísleg áhrif hreyfingar .......................................................................................... 17 

3.1.1 Líkamleg áhrif ........................................................................................................ 18 

3.1.2 Andleg áhrif ........................................................................................................... 19 

3.1.3 Félagsleg áhrif ........................................................................................................ 19 

3.1.4 Neikvæð áhrif ........................................................................................................ 20 

3.2 Samantekt ..................................................................................................................... 21 

4 Vistfræðikenning Bronfenbrenners ............................................................................ 22 

5 Aðferðafræði og gögn ............................................................................................... 24 

5.1 Rannsóknaraðferð ........................................................................................................ 24 

5.2 Þátttakendur ................................................................................................................. 25 

5.3 Framkvæmd .................................................................................................................. 26 

5.4 Gagnagreining ............................................................................................................... 27 

5.5 Siðferðisleg álitamál ..................................................................................................... 27 

6 Niðurstöður .............................................................................................................. 29 

6.1 Sjálfstraust .................................................................................................................... 30 

6.2 Vellíðan ......................................................................................................................... 31 



5 

6.3 Félagslegt gildi .............................................................................................................. 33 

6.4 Rútína............................................................................................................................ 35 

6.5 Áhrif lyfja ...................................................................................................................... 35 

7 Umræða .................................................................................................................... 38 

7.1 Líkamleg áhrif ............................................................................................................... 38 

7.2 Andleg áhrif .................................................................................................................. 39 

7.3 Félagsleg áhrif ............................................................................................................... 40 

7.4 Áhrif lyfja ...................................................................................................................... 41 

7.5 Samantekt ..................................................................................................................... 42 

8 Lokaorð ..................................................................................................................... 45 

Heimildaskrá ................................................................................................................... 47 



6 

Myndaskrá 

 

Mynd 1. Vistfræðikenning Bronfenbrenners ........................................................... 22 

Mynd 2. Niðurstöður með hliðsjón af vistfræðikenningu Bronfenbrenners ........... 29 

 

 

file:///C:/Users/gunnhildur/Documents/Háskóli%20Íslands/LOKAÖNN%20haust%202016/Lokaverkefni/Snidmat-18.des.odt%23_Toc469825281
file:///C:/Users/gunnhildur/Documents/Háskóli%20Íslands/LOKAÖNN%20haust%202016/Lokaverkefni/Snidmat-18.des.odt%23_Toc469825282


7 

Formáli 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvert gildi íþróttaiðkunar er fyrir börn með ADHD 

að mati mæðra. Við höfum unnið mikið með börnum í gegnum tíðina og er velferð og 

heilbrigði þeirra okkar hjartans mál. Sjálfar höfum við iðkað íþróttir frá barnsaldri og haft 

mikið gagn af því. Þegar við horfum til baka er okkur ljóst að íþróttaiðkun átt þátt í að móta 

okkur sem einstaklinga. Út frá reynslu okkar kviknaði áhugi á að kanna hvert gildi íþrótta væri 

fyrir börn með ADHD.  

Við viljum byrja á því að þakka samnemendum okkar, Önnu Mekkín og Huldu Sif fyrir 

hugmynd og undirbúning að þessu verkefni. Einnig viljum við þakka leiðbeinanda okkar, Evu 

Harðardóttur fyrir góða leiðsögn og ábendingar um lokaverkefnið. Hún sýndi verkefninu 

mikinn metnað og áhuga og var alltaf til taks. Þá viljum við einnig þakka þátttakendum 

rannsóknarinnar fyrir að gefa sér tíma til þess að miðla reynslu sinni og upplifun ásamt því að 

veita okkur og lesendum fróðlega innsýn við íþróttaiðkun barna með ADHD. Að lokum viljum 

við þakka fjölskyldum okkar og vinum fyrir stuðning og hvatningu meðan á skrifum stóð. 

Sérstakar þakkir fær Halla Eiríksdóttir fyrir mikinn stuðning og hjálpsemi. 

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur Siðareglur 

Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Við þökkum öllum 

sem lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum sjálfar ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfestum við með undirskrift okkar. 

 

 

Reykjavík, 10. janúar 2017 

 

Gunnhildur Gunnarsdóttir (sign.) Rósey Kristjánsdóttir (sign.) 
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1 Inngangur  

Greiningum á ADHD hefur fjölgað mikið á síðustu áratugum víða um heiminn (George 

Washington University Milken Institute School of Public Health, 2015). ADHD stendur fyrir 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder og er hegðunarröskun sem hrjáir 5-11% skólabarna 

(Thomas, Sanders, Doust, Beller og Glasziou, 2015; American Psychiatric Association, 2013; 

Venkata og Panicker, 2013). Einkennin eru athyglisbrestur, ofvirkni og hvatvísi sem tengjast 

skertri starfsemi í taugaþroska barna en þau hafa truflandi áhrif á mismunandi sviðum svo 

sem í skóla, heima við og í samskiptum við jafnaldra. Hægt er að skilgreina þrjár megin gerðir 

ADHD; þar sem ofvirkni og hvatvísi eru ráðandi, þar sem athyglisbrestur er ráðandi og loks 

sambland þar sem ofvirkni, hvatvísi og athyglisbrestur eru ráðandi (Rasheed, Fathima og 

Altaf, 2013; Hoza o.fl., 2015). Börn með ADHD truflast auðveldlega af utanaðkomandi áreiti 

þar sem umhverfið getur haft áhrif á einkennin og eru algengar fylgiraskanir meðal barna 

með ADHD til dæmis kvíði, þunglyndi, mótþróaþrjóskuröskun og tourette. Einnig eru þau 

líklegri til að sýna einkenni einhverfu heldur en önnur börn (Embætti landlæknis, 2012; 

ADHD samtökin, e.d.; Green o.fl., 2015).  

Í mörgum tilvikum eiga börn með ADHD erfitt með að ná tökum á viðfangsefnum daglegs 

lífs svo sem tímaskyni og skipulagi. Þessu til viðbótar eru námsörðugleikar einnig algengari 

meðal þeirra. Mörg börn með ADHD hafa slaka félagsfærni og því er nauðsynlegt að þau fái 

tækifæri til þess að æfa sig í félagslegum samskiptum á vettvangi þar sem þau geta lært af 

færari og reynslumeiri einstaklingum. Skipulagðar íþróttir eða tómstundir geta reynst 

börnum með ADHD hjálplegar að því leiti að þar gefst þeim tækifæri til að efla stjálfstraust 

og vellíðan. Efling á þeim sviðum virðist til þess fallin að styðja við færni þeirra á öðrum 

sviðum þar sem erfiðleika er jafnan að gæta, svo sem skipulag og félagsfærni (Cerrillo-Urbina 

o.fl., 2015; Arjmandi, Akikhavandi og Sayehmiri, 2015). Hægt er að slá á einkenni ADHD með 

viðeigandi meðferð ásamt reglulegri hreyfingu en ekki er þó hægt að lækna röskunina til fulls 

(Hoza o.fl., 2015). Fyrri rannsóknir sýna að reglubundin hreyfing stuðlar að bættri líkamlegri 

og andlegri heilsu ásamt því að efla vitræna burði og félagsfærni (Currie o.fl., 2012). 

Íþróttaiðkun byggir meðal annars á hreyfingu þar sem vinna beinagrindarvöðva eykur 

orkunotkun líkamans og við það verður meira flæði á efnum heilans sem líkist sælutilfinningu 

(Lýðheilsustöð, 2008; Hoza o.fl., 2015).  

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar hérlendis um ávinning eða gildi íþróttaiðkunar fyrir 

börn með ADHD en erlendis hafa verið gerðar bæði eigindlegar og megindlegar rannsóknir 

tengdar tilteknu efni. Í rannsókn Hoza og félaga (2015) var sýnt fram á mikinn ávinning af 

reglulegri hreyfingu fyrir börn með ADHD og varpað ljósi á það hvernig þau geta nýtt 

einkenni ADHD sem styrkleika við íþróttaiðkun. Að því leyti þykir rannsakendum mikilvægt 
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að skoða íþróttaiðkun íslenskra barna með ADHD og kanna líkamlegan, andlegan og 

félagslegan ávinning. 

Rannsakendur leituðust eftir foreldrum barna með ADHD til þátttöku í rannsókninni en 

einungis mæður buðu sig fram til þátttöku. Val á þátttakendum ákvarðast af því að 

rannsakendur telja foreldra geta lýst upplifun og reynslu af íþróttaiðkun barna sinna hvað 

best. Markmið rannsóknarinnar er að kanna gildi íþróttaiðkunar fyrir börn með ADHD að 

mati mæðra þeirra. Til þess að skyggnast betur í þennan veruleika voru tekin sex hálf-stöðluð 

viðtöl við mæður barna með ADHD sem æfa skipulagðar íþróttir. Leitast verður eftir því að 

svara rannsóknarspurningunni „Hvert er gildi íþróttaiðkunar fyrir börn með ADHD að mati 

mæðra?”. Fjallað verður um helstu einkenni og áskoranir barna með ADHD auk þess sem 

greint verður frá niðurstöðum rannsóknarinnar sem skiptast í fimm þemu. Þemun verða 

skoðuð út frá vistfræðikenningu Bronfenbrenners sem felst í samverkandi kerfum sem hafa 

mismunandi áhrif á börnin.  

Í upphafi ritgerðarinnar verður fjallað um fræðilegan bakgrunn þar sem helstu hugtök 

verða skilgreind ásamt því að fjallað verður um áskoranir barna með ADHD. Þá verður greint 

frá líkamlegum, andlegum og félagslegum áhrifum íþróttaiðkunar fyrir börn með ADHD. Því 

næst verður fjallað um aðferðarfræði og gagnagreiningu þessarar rannsóknar og út frá því 

greint frá helstu niðurstöðum, sem verða skoðaðar út frá fræðilegum bakgrunni í 

umræðukafla sem er seinasti hluti ritgerðarinnar.  
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2 Athyglisbrestur og ofvirkni 

Skammstöfunin ADHD stendur fyrir Attention Deficit Hyperactivity Disorder og er 

taugaþroska- og hegðunarröskun sem einkennist af athyglisbrest, ofvirkni og hvatvísi 

(Kulkarni, 2015). Þrjár megin gerðir ADHD eru eftirfarandi: ofvirkni og hvatvísi eru ráðandi, 

athyglisbrestur er ráðandi (ADD) og loks sambland þar sem ofvirkni, hvatvísi og 

athyglisbrestur eru ráðandi (Rasheed o.fl., 2013; Hoza o.fl., 2015). ADHD getur tengst 

starfsemi á mismunandi sviðum, svo sem í skóla, heima við og í samskiptum við jafnaldra. 

Umhverfi og utanaðkomandi áreiti geta haft áhrif á einkenni ADHD (Gísli Baldursson, Páll 

Magnússon, H. Magnús Haraldsson og Matthías Halldórsson, 2012). 

Nákvæm orsök ADHD hefur ekki verið fundin en hefur þó verið tengd við samspil 

líffræðilegra-, erfðafræðilegra-, umhverfis- og geðrænna þátta. Þar af eru nokkrir 

áhættuþættir sem tengjast lífsstíl foreldra en það eru til að mynda sjúkdómar, slys og 

hegðun barnshafandi kvenna. Líkurnar á að barn þrói með sér ADHD eru meiri ef 

barnshafandi kona er undir meðalþyngd, upplifir streitu, lendir í áfalli eða notar vímuefni. 

Ekki hafa niðurstöður rannsókna staðfest að menningarleg áhrif sem fela í sér 

uppeldisaðferðir og lífskjör hafi áhrif á þróun ADHD (Arjmandi o.fl., 2015; Gísli Baldursson, 

Ólafur Ó. Guðmundsson og Páll Magnússon, 2000a; ADHD samtökin, e.d.).  

2.1 Einkenni og fylgiraskanir 

Sálfræðingar og geðlæknar hafa flokkað athyglisbrest og ofvirkni í tvo undirflokka. Fyrst má 

nefna athyglisbrest með ofvirkni sem einkennist af meiri ofvirkni, hvatvísi eða athyglisbresti 

heldur en það sem talið er eðlilegt miðað við aldur og þroska barna. Börn sem glíma við 

athyglisbrest með ofvirkni eiga oft erfitt með að stjórna hvata og hafa mikla hreyfiþörf. Hinn 

flokkurinn er athyglisbrestur án ofvirknieinkenna. Algeng einkenni þess eru skortur á 

einbeitingu, klunnalegar fínhreyfingar, erfiðleikar við skipulagningu og skortur á rökhugsun 

(Ágústa Elín Ingþórsdóttir, 2007; Barkley, 2006). 

Algengt er að einkenni athyglisbrests með- eða án ofvirkni komi fram hjá börnum frá 

tveggja til sjö ára aldurs. Börn með ADHD eru mun líklegri til að þróa með sér ýmsar 

fylgiraskanir á borð við kvíða, þunglyndi, áhættuhegðun, mótþróaþrjóskuröskun og tourette, 

ásamt því að vera líklegri heldur en önnur börn til að sýna einkenni einhverfu (ADHD 

samtökin, e.d.; Green o.fl., 2015). Oft á tíðum eiga börn með ADHD í erfiðleikum með 

skipulag og hafa slakt tímaskyn (ADHD samtökin, e.d.). Tvær yfirlitsrannsóknir sýna fram á 

algengi námsörðugleika meðal barna með ADHD sem kemur niður á námsárangri þeirra 

(Cerrillo-Urbina o.fl., 2015; Arjmandi o.fl., 2015). Þar sem algengt er að börn með AHDH 

gefast upp í námi vegna námsörðugleika eru líkurnar á brottfalli hærri heldur en hjá börnum 
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sem eru ekki greind með ADHD. Því er algengt að börn með ADHD þurfi að hafa meira fyrir 

velgengni í námi og það sama á við um félagsleg samskipti.  

Félagslegar aðstæður geta reynst börnum með ADHD erfiðar en þær byggja á 

ákjósanlegri hegðun sem felst í því að geta deilt, hrósað, haldið uppi samræðum, hjálpað 

öðrum og sömuleiðis þegið hjálp (Suresh og Sandhu, 2012; Elliott, Malecki og Demaray, 

2001). Börn með ADHD eru oft óviðeigandi í samskiptum við jafnaldra og fullorðna. Það 

getur gert það að verkum að þau verði félagslega einangruð, þrói með sér slaka sjálfsmynd 

og upplifi vanlíðan (Elliott o.fl., 2001; Arjmandi o.fl., 2015). Algengt er að börn með hvatvísi 

ryðjist inn í leik annarra barna og eigi erfitt með að halda aftur af hegðun sinni. Þeim getur 

reynst erfitt að sjá afleiðingar gjörða sinna sem getur valdið erfiðleikum í félagslegum 

samskiptum við jafnaldra. Að þessu leyti geta börn með ADHD átt erfitt með að eignast vini 

og viðhalda góðum vinskap (Barkley, 2006; American Psychiatric Association, 2013). 

Ýmsir þættir virðast hrjá börn með ADHD í daglegu lífi. Helst eru það erfiðleikar með 

skipulag, nám, félagsleg samskipti, hegðun og slakt tímaskyn. Þrátt fyrir það hafa þau ýmsa 

styrkleika sem þau geta nýtt sér í daglegu lífi og við íþróttaiðkun ef þau fá aðstoð frá 

foreldrum og fagaðilum til þess að nýta þá á réttan hátt. Dæmi um styrkleika barna með 

ADHD eru umframorka, snöggar hreyfingar og skjót viðbrögð (Stabeno, 2006). Rökfesta er 

einkennandi fyrir börn með ADHD og geta þau unnið hratt og örugglega ásamt því að hugsa 

hratt. Þau búa yfir sköpunargáfu og ímyndunarafli sem getur örvað þroska þeirra til muna í 

framkvæmd verka. Ofureinbeiting er einnig einkennandi styrkleiki barna með ADHD en hún 

er tengd áhugasviði barnanna og lýsir sér sem gífurleg einbeiting á ákveðnu viðfangsefni 

(Rief, 2003). 

2.2 Greining og tíðni 

Við greiningu ADHD hjá börnum á Íslandi er notast við alþjóðleg greiningarskilmerki og stuðst 

við tvenns konar greiningarkerfi (Brynjar Emilsson, Gísli Baldursson, Halldóra Ólafsdóttir, 

Haukur Örvar Pálmarsson, H. Magnús Haraldsson og Páll Magnússon, 2014). Annars vegar er 

það ICD-10 sem er alþjóðleg tölfræðiflokkun sjúkdóma og skyldra heilbrigðisvandamála. Til 

þess að barn fái greiningu á ADHD í greiningarkerfinu ICD-10 þurfa einkenni að vera til staðar 

úr öllum þremur einkennaflokkunum, það er ofvirkni, hvatvísi og athyglisbrestur. Hins vegar 

er notast við greiningarkerfið DSM-IV sem er greiningar- og tölfræðihandbók geðraskana. Í 

DSM-IV þurfa að vera til staðar sex eða fleiri einkenni ofvirkni eða hvatvísi og/eða sex eða 

fleiri einkenni athyglisbrests til þess að barn fái greiningu á ADHD. Bæði í ICD-10 og DSM-IV 

þurfa einkennin sem snúa að vitsmuna-, tilfinninga- og félagsþroska sem og hegðunarvanda 

sem þurfa að hafa komið fram fyrir 12 ára aldur (Arjmandi o.fl., 2015; Brynjar Emilsson o.fl., 

2014). Einkennin þurfa að hafa varað í minnst sex mánuði og hafa hamlandi áhrif á að 
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minnsta kosti tvenns konar ólíkar aðstæður í lífi barns, til dæmis í skóla, við íþróttaiðkun eða 

heima fyrir. Taka þarf tillit til annarra fylgiraskana og tryggja að einkenni skýrist ekki betur 

með annarri geðröskun. Greiningin sjálf felur í sér matskvarða sem innihalda spurningar um 

hegðun, líðan og aðstæður. Auk þess er viðamikil söfnun gagna um sjúkra- og þroskasögu 

barns sem og greiningarviðtöl frá fagfólki við barnið og fjölskyldu þess. Greiningar á ADHD 

eiga einungis að vera gerðar á grundvelli klínísks- og sálfræðilegs mats á börnum (Cardoso-

Moreno, Tomás-Aragonés og Rodríguez-Ledo, 2015; Brynjar Emilsson o.fl., 2014).  

Greiningum á ADHD hefur fjölgað mikið á síðustu áratugum víða um heiminn og er 

algengasta hegðunarröskunin á meðal barna. Tíðni andlegra kvilla og raskana meðal barna í 

Evrópu var könnuð og náði sú rannsókn yfir öll 27 löndin sem tilheyra Evrópusambandinu 

ásamt Íslandi, Sviss og Noregi. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós 5% algengi ADHD á 

meðal barna (Wittchen o.fl., 2011). Sambærilegar niðurstöður komu fram í yfirlitsgrein sem 

byggði á gögnum 175 rannsókna sem flestar voru framkvæmdar í Evrópu en þar var algengi 

ADHD á meðal barna 7,2% (Thomas o.fl., 2015). Rannsóknir frá Bandaríkjunum og Indlandi 

sýna að algengi ADHD er 11% sem er töluvert hærra hlutfall en í Evrópu (American 

Psychiatric Association, 2013; Venkata og Panicker, 2013). Rannsóknir sem beinast að tíðni 

ADHD geta sýnt mismunandi niðurstöður vegna mismunandi greiningarkerfa sem notuð eru 

við greiningar á ADHD. Drengir eru oftar greindir með ADHD, en tíðnin er þrisvar sinnum 

hærri á meðal drengja en stúlkna. Ein af ástæðum þess er sú að algengara er að ofvirkni sé 

einkenni á meðal drengja en athyglisbrestur á meðal stúlkna. Það er mun líklegra að bæði 

foreldrar og kennarar komi auga á einkenni hjá drengjum þar sem þau eru áberandi í hegðun 

og því líklegra er að þeir séu sendir í greiningu (Cerrillo-Urbina o.fl., 2015; Arjmandi o.fl., 

2015).  

Greiningarkerfin tvö, ICD-10 og DSM-IV sem notast er við í greiningum á ADHD byggjast á 

mismunandi skilyrðum sem þarf að uppfylla til þess að barn fái greiningu. Einnig þurfa 

einkenni ADHD að hafa komið fram fyrir 12 ára aldur, varað í sex mánuði og hafa hamlandi 

áhrif á líf þess í tveimur mismunandi aðstæðum. Algengi ADHD á heimsvísu er á bilinu 5-11% 

en mishátt hlutfall má útskýra með tveimur mismunandi greiningarkerfum sem notast er við 

víðs vegar um heiminn. Eftir að barn hefur fengið greiningu á ADHD tekur við val á meðferð 

með þeim tilgangi að að draga úr einkennum og aðstoða barnið við að ná tökum á daglegu 

lífi. 

2.3 Meðhöndlun ADHD 

Eftir greiningarferlið tekur við val á meðferð en fyrir börn á grunnskólaaldri er mælt með að 

byrja á fræðslu fyrir foreldra. Þeim er einnig boðið upp á kennslu í atferlismótandi aðferðum 

svo þau geti komið til móts við þarfir barna sinna. Foreldrar geta sótt námskeið og kennslu 
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hjá Barna- og unglingageðdeild Landspítalans, ADHD samtökunum og Þroska- og 

hegðunarstöðinni (Gísli Baldursson o.fl., 2012). Félagsráðgjafar geta einnig reynst 

fjölskyldum barna með ADHD vel þar sem skilningur þeirra á röskuninni er mikill. Þeir vinna 

markvisst með hegðunar- og tilfinningavandamál barna ásamt því að styðja við fjölskyldur 

þeirra (Howe, 2010). Ef fræðsla, félagsráðgjöf og atferlismótandi aðferðir duga ekki til þess 

að slá á einkenni ADHD er hægt að skoða möguleika á lyfjameðferð. Lyfjameðferð ætti þó 

alltaf að vera samhliða fræðslu og atferlismótandi aðferðum (Gísli Baldursson o.fl., 2012). 

2.3.1 Atferlismótandi aðferðir 

Markmiðið atferlismótandi aðferða er að bæta hegðun, athygli og framleiðni með jákvæðri 

styrkingu og umbunarkerfi. Dæmi um umbunarkerfi er þegar börn safna stigum þegar þau 

halda sér við skipulögð verkefni í ákveðinn tíma. Slíkar aferðir geta sýnt góðan árangur á 

atferli ofvirkra barna ef þær eru notaðar í lengri tíma. Bæði foreldrar og kennarar þurfa að 

taka virkan þátt í slíkri meðferð og huga að viðeigandi umhverfi hverju sinni. Foreldrar geta 

sótt þjálfunarnámskeið þar sem þeim er kennt að notast við atferlismótandi aðferðir í 

uppeldi barnanna. Samhliða öflugri atferlismótandi aðferð er mögulegt að láta reyna á 

hugræna meðferð og félagshæfniþjálfun, en síðarnefndar aðferðir eru ekki árangursríkar 

einar og sér (Gísli Baldursson, Ólafur Ó. Guðmundsson og Páll Magnússon, 2002; Howe, 

2010). 

Áhrifaríkasta meðferðin til skamms tíma er að sameina atferlismótandi aðferð og 

lyfjameðferð. Það er mun árangursríkara að nota þessar tvær aðferðir saman heldur en að 

nota þær í sitthvoru lagi (Howe, 2010). Rannsókn sem gerð var á börnum með ofvirkniröskun 

á aldrinum sjö til níu ára sýndi fram á að lyfjameðferð skilaði betri árangri heldur en 

atferlismótandi aðferð ein og sér. Ef kvíðaraskanir eða fjölskylduvandamál eru viðloðandi þá 

er besta lausnin að nota atferlismótandi aðferð og lyfjameðferð saman (The MTA 

Cooperative Group, 1999). 

2.3.2 Lyfjameðferð 

Á seinustu árum hefur almenni lyfjamarkaðurinn í Bandaríkjunum vaxið hratt, fjöldi lyfseðla 

hefur til að mynda aukist um tæplega 14 milljónir á árunum 2007 til 2011. Rannsóknir hafa 

sýnt fram á aukningu lyfjameðferða við ADHD en lyfjagjöf er ekki án áhættu og eru 

langtímaáhrif lyfjanna óljós (Smith o.fl., 2013; Sandler, Glesne og Geller, 2008). Algengasta 

lyfjameðferðin í dag við ADHD eru örvandi lyf sem eru adrenhermandi lyf og líkjast 

katekólamímum. Áhrif örvandi lyfja eru margþætt en helsta hlutverk þeirra er að draga úr 

ofvirknieinkennum sem eru hreyfióróleiki, athyglisbrestur og hvatvísi. Einnig hafa þau jákvæð 

áhrif á hegðun og atferli barna með ADHD þar sem lyfjainntakan gerir það að verkum að þau 
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eigi auðveldara með að fara eftir fyrirmælum. Í kjölfar lyfjainntöku verða samskipti við 

foreldra, kennara og vini gjarnan betri og er algengt að börnin upplifi öryggi af því (Gísli 

Baldursson, 2000a; Málfríður Lorange og Matthías Kristiansen, 2002).  

Á Íslandi eru fjögur örvandi sérlyf metýlfenídats í notkun en það eru Rítalín, Equazym, 

Rítalín Uno og Concerta. Rítalín og Equazym eru stuttverkandi lyf og halda virkni í mest fimm 

klukkustundir. Rítalín Uno og Concerta eru aftur á móti langverkandi lyf sem þýðir að virknin 

helst í meira en fimm klukkustundir. Ef um langverkandi lyf er að ræða þarf einungis að taka 

lyfin einu sinni á dag. Notkun metýlfenídats lyfja meðal barna á Íslandi hefur aukist um 24,9% 

frá árunum 1989 - 2006 og er notkun lyfjanna mun algengari meðal drengja. Langverkandi lyf 

eru algengari, en árið 2006 voru um 24,6% barna í lyfjameðferð sem innihélt langverkandi lyf 

en einungis 6,8% barna sem tóku inn stuttverkandi lyf (Gísli Baldursson, Páll Magnússon og 

Ólafur Ó. Guðmundsson, 2000b; Helga Zoëga, Gísli Baldursson og Matthías Halldórsson, 

2007). 

Notkun metýlfenídats lyfja hefur mikið verið rannsökuð en flestar rannsóknirnar koma 

frá Bandaríkjunum þar sem lyfin eru algengust. Rannsóknir hafa endurtekið sýnt fram á að 

hjá um það bil 30% barna þjóni örvandi lyf ekki tilætluðum tilgangi (Howe, 2010; Gísli 

Baldursson, 2000a). Klínískar rannsóknir hafa sýnt fram á að hjá 75% barna með ADHD séu 

örvandi lyf að minnsta kosti gagnleg til skamms tíma eða í eitt til tvö ár (Howe, 2010). Áhrif 

lyfjanna koma fram innan 30 mínútna eftir að lyfin eru tekin inn og ná hámarki eftir eina til 

þrjár klukkustundir. Langtímaáhrif lyfjanna eru þó óljós og hætta er á misnotkun þeirra 

(Olfson, Marcus, Weissman og Jensen, 2002). Um 4-6% barna verða fyrir aukaverkunum af 

örvandi lyfjum. Aukaverkanirnar geta haft truflandi áhrif á líf barnanna en þær eru til að 

mynda svefnvandamál, lystarleysi, skaptruflanir og hár blóðþrýstingur (Kiluk, Weden og 

Culotta, 2009; Gísli Baldursson, 2000a). Algengt er að börn þurfi á samsettri lyfjameðferð að 

halda en það þýðir að gefa þurfi fleiri en eitt lyf í senn til að slá á ofvirknieinkenni. Skýringin á 

því getur verið hátt hlutfall fylgiraskana (Gísli Baldursson, 2000b).  

Ákvörðun foreldra um að hefja lyfjagjöf við ADHD hjá börnum sínum getur reynst erfið. 

Rannsóknir sýna að foreldrar álíta ADHD vera langtíma vandamál þar sem lyfjameðferð sé 

sísti kosturinn. Áhyggjur þeirra snúa að skaðlegum og langtíma áhrifum lyfjanna (Charach, 

Yeung, Volpe, Goodale og dosReis, 2014). Þekking foreldra á ADHD og skoðun þeirra á 

meðferðarmöguleikum getur því skipað stórt hlutverk þegar ákvörðun er tekin um 

meðferðarúrræði. Foreldrar eru þó líklegri til þess að samþykkja lyfjameðferð ef þeir skilja 

áhrif lyfja á líkamann. Viðhorf foreldra sem velja lyfjameðferð umfram aðra meðferð geta 

ósjálfrátt orðið jákvæðari gagnvart henni, þeir taka minna mark á aukaverkunum og 

hugsanlegri áhættu lyfjanna. Þeir eru einnig líklegri til að upplifa jákvæðari áhrif 
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lyfjameðferðar heldur en rannsóknir myndu sýna. Það kemur ekki á óvart að þeir foreldrar 

sem trúa að lyfjagjöf sé óviðunandi séu síður líklegir til að samþykkja lyfjameðferð (Stroh, 

Frankenberger, Cornell-Swanson, Wood og Pahl, 2008; Charach o.fl., 2014). 

Rannsókn Sandlers og félaga (2008) leiddi í ljós að með því að taka inn lyfleysu við ADHD 

væri hægt að minnka lyfjaskammt barnanna um helming. Bæði foreldrar og börn voru 

upplýst um að lyfleysan hefði engin áhrif. Rannsókn þeirra félaga sýndi að 80% barnanna 

sem tóku meðvitað inn lyfleysu þótti hún gagnleg. Lyfleysan sýndi árangur á mörgum sviðum 

en börnin töluðu um að lyfleysan hjálpaði þeim við einbeitingu í skólanum og við að ljúka 

ákveðnum verkefnum. Foreldrar töluðu um betri skapgerð barnanna en þar má nefna minni 

pirring, meiri gleði og ró á kvöldin (Sandler o.fl., 2008). Rannsókn Hoza og félaga (2015) sýndi 

einnig fram á að börn með ADHD geti tekið minni lyfjaskammt, en þeir rannsökuðu 

lyfjainntöku samhliða reglubundinni hreyfingu. Niðurstöður bentu til þess að með því að 

stunda reglubundna hreyfingu geta börn með ADHD tekið minni lyfjaskammt eða jafnvel 

sleppt lyfjunum.  

Samanburðarrannsókn O‘Connors og félaga (2014) fólst í því að skoða áhrif 

atferlismeðferðar þar sem lögð var áhersla á íþróttaiðkun. Þátttakendurnir voru 98 börn með 

ADHD og var þeim skipt í tvo hópa. Tilraunahópurinn var í sumarbúðum í átta vikur. Hann 

fékk öfluga atferlismeðferð og fór í gegnum prófanir og mat. Samanburðarhópurinn fór 

einungis í gegnum prófanir og mat. Á hverjum degi tóku börnin í sumarbúðunum þátt í níu 

klukkustunda dagskrá sem fólst í hreyfingu, fræðslu um leiki, reglur og tækni. Bæði ráðgjafar 

sem voru með börnunum í sumarbúðunum og foreldrar barna úr báðum gáfu skýrslu að 

lokinni meðferð. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að framfarir í gróf- og 

fínhreyfingum voru meiri hjá tilraunahópnum ásamt því að sá hópur sýndi fram á betri 

hegðun í íþróttum heldur en samanburðarhópurinn. Þessar niðurstöður staðfesta 

niðurstöður fyrri rannsókna sem bentu til þess að inngrip á hegðunarvanda í formi íþrótta og 

leikja geti haft jákvæð áhrif á hreyfigetu og félagsfærni hjá börnum með ADHD. Niðurstöður 

rannsóknarinnar gefa til kynna að þátttaka barna með ADHD við íþróttaiðkun sé mikilvæg 

vegna þess að þau eru í áhættuhópi þegar kemur að líkamlegu hreysti og vinatengslum. 

Rannsókn O‘Connors og félaga varpar því ljósi á mikilvægi þess að skoða möguleikann á að 

nota „náttúrulega“ aðferð sem felur í sér íþróttaiðkun til þess að efla og styrkja hegðun 

barna ADHD á jákvæðan hátt. Auk þess stuðlar slík meðferð að vellíðan fyrir börn með ADHD 

og fjölskyldumeðlimi þeirra án þess að notast sé við lyf sem gjarnan valda aukaverkunum. 

2.4 Samantekt  

Taugaþroska- og hegðunarröskunin ADHD einkennist af athyglisbrest, ofvirkni og hvatvísi. 

Börn geta verið með athyglisbrest með eða án ofvirkni og eru einkennin í takt við það. Ýmsar 
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fylgiraskanir geta hrjáð börn með ADHD og geta þau þar af leiðandi átt í erfiðleikum með 

ýmsar athafnir í daglegu lífi. Hins vegar búa þau yfir fjölbreyttum styrkleikum sem geta vegið 

upp á móti. Greiningarkerfin tvö, ICD-10 og DSM-IV sem notast er við í greiningum á ADHD 

byggjast á mismunandi skilyrðum sem þarf að uppfylla til þess að barn fái greiningu. Einnig 

þurfa einkenni ADHD að hafa komið fram fyrir 12 ára aldur, varað í sex mánuði og hafa 

hamlandi áhrif á líf þess í tveimur mismunandi aðstæðum. Algengi ADHD á heimsvísu er á 

bilinu 5-11% en mishátt hlutfall má útskýra með tveimur mismunandi greiningarkerfum sem 

notast er við víðs vegar um heiminn. Eftir að barn hefur fengið greiningu á ADHD tekur við 

val á meðferð með þeim tilgangi að að draga úr einkennum og aðstoða barnið við að ná 

tökum á daglegu lífi. Ekki er hægt að lækna ADHD en með íþróttaiðkun, atferlismótandi 

aðferðum, lyfjameðferðum, samþættingu atferlismótandi aðferða og lyfjameðferða er talið 

að hægt sé að slá á einkenni ADHD að einhverju leyti (Rasheed o.fl., 2013; Hoza o.fl., 2015). 

Því má draga þá ályktun að íþróttaiðkun geti verið gagnlegt meðferðarúrræðið fyrir börn 

með ADHD samhliða öðrum inngripum. Hér á eftir verður fjallað sérstaklega um gildi íþrótta. 
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3 Íþróttaiðkun 

Skipulagðar íþróttir í formi hreyfingar er stór hluti af menningu nútímasamfélags og er 

tilgangur íþrótta háður tíðarandanum (Viðar Halldórsson, 2014). Tilgangur og markmið 

skipulagðrar íþróttaiðkunar hefur meðal annars verið hugsaður sem hluti af trúarbrögðum, 

undirbúningur fyrir hernað eða sem afþreying fyrir unga sem aldna. Á síðari hluta 19. aldar 

komu fram nýjar hugmyndir um tilgang skipulagðra íþrótta þar sem talið var að þær hefðu 

uppeldislegt gildi og væru hentugur vettvangur til þess að kenna börnum góð samfélagsleg 

gildi. Sömu hugmyndir ríkja enn þann dag í dag um uppeldisgildi skipulagðra íþrótta. 

Íþróttaumhverfið byggir á aga, samvinnu, háttvísi og drenglyndi sem getur haft áhrif á 

persónuleika barna við íþróttaiðkun. Að þessu leyti er íþróttaiðkun góður vettvangur fyrir 

börn til þess að læra að fara eftir settum reglum og tileinka sér aga (Fede, 2012; Hoza o.fl., 

2015; Allen, Vella og Laborde, 2015). 

Á Íslandi er litið á íþróttafélög sem hluta af uppeldisstofnunum samfélagsins. Þátttöku 

barna í skipulagðri íþróttaiðkun hefur fjölgað til muna á síðustu áratugum. Hér á landi eru 

börn fjölmennasti hópur þátttakenda í slíku starfi og eru flestir þátttakendur nemendur í 7. 

bekk í grunnskóla. Jákvæð viðhorf almennings til íþróttaiðkunar á stóran þátt í tiltekinni 

þróun. Einnig hefur aukin atvinnuþátttaka kvenna spilað stórt hlutverk í aukningu 

íþróttaiðkunar barna og voru íþróttir þá hugsaðar sem gæslustöðvar fyrir börnin á meðan 

foreldrar kláruðu vinnudaginn. Félagslegir þættir hafa áhrif á þátttöku barna í skipulögðu 

íþróttastarfi en það eru þættir eins og kyn, aldur og búseta. Hvatning foreldra og 

heimilisaðstæður hafa einnig áhrif á hvort og hvernig börn stunda íþróttir. Ábyrgð foreldra 

gagnvart íþróttaiðkun barna sinna er mikil en hvatning foreldra og félagslegur stuðningur er 

mikilvægur til að stuðla að vellíðan við íþróttaiðkun barnanna. Val á íþróttagrein hefur einnig 

áhrif á líðan barna við íþróttaiðkun. Auknar líkur eru á vellíðan ef börnin fá tækifæri til að 

velja íþróttagreinina sjálf (Viðar, 2014; Lullo og Puymbroeck, 2006; Vella, Cliff og Okely, 

2014). 

3.1 Margvísleg áhrif hreyfingar 

Þar sem íþróttaiðkun byggir á hreyfingu er vert að skilgreina hugtakið. Hreyfing er skilgreind 

sem einhvers konar líkamleg áreynsla þar sem vinna beinagrindarvöðva eykur orkunotkun 

líkamans (Lýðheilsustöð, 2008). Hreyfing er því mjög vítt hugtak og getur átt við hreyfingu af 

ásettu ráði, skipulagðar íþróttir, leiki og að ferðast á milli staða. Regluleg hreyfing stuðlar að 

bættri líkamlegri og andlegri heilsu ásamt því að efla félagslega stöðu barna (Hoza o.fl., 2015; 

Currie o.fl., 2012). Auk þess spilar íþróttaiðkun sem byggir á hreyfingu stórt hlutverk þegar 

kemur að föstum venjum (e. routine) barna sem felst í skipulögðum æfingum á ákveðnum 
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tíma og ákveðnum dögum en það getur veitt þeim öryggi (Fiese, Tomcho, Douglas, Josephs, 

Poltrock og Baker, 2002). Hér eftir verður talað um rútínu þegar fjallað verður um fastar 

venjur barna.  

3.1.1 Líkamleg áhrif 

Regluleg hreyfing stuðlar að heilbrigðum lífsstíl og líkamlegri vellíðan barna (O’Hara, Reis, 

Esteves, Bras og Branco, 2011). Rannsóknir hafa sýnt fram á að hreyfing hafi áhrif á velferð 

barna og geti bætt beinþéttni, líkamsstyrk og hreyfifærni sem byggist á gróf- og 

fínhreyfingum (Grassmann, Alves, Santos-Galduroz og Galduroz, 2014; O‘Connor o.fl., 2014). 

Þegar börn eru hvött til heilsueflingar með því að stunda reglulega hreyfingu er ólíklegra að 

þau fái lífsstílssjúkdóma á fullorðinsárunum til að mynda hjarta- og æðasjúkdóma og 

sykursýki (O’Hara o.fl., 2011). Hreyfing er einnig talin stuðla að bættri vitrænni starfsemi þar 

sem súrefnisupptaka og blóðflæði til heilans eykst við líkalega áreynslu. Fjölmargar 

rannsóknir hafa sýnt fram á að með aukinni hreyfingu verður sjálfstjórn og samhæfing betri 

og verða börn minna fyrir truflunum af utanaðkomandi áreit (Fede, 2012; Hoza o.fl., 2015; 

Kiluk o.fl., 2009). Hreyfing hefur einnig uppbyggileg áhrif á starfsemi heilans sem er kölluð 

stýrifærni (e. executive function) og felur í sér árvekni, skipulagningu, vinnsluminni og 

viðbrögð. Niðurstöður rannsókna Cardoso-Moreno og félaga (2015) sem snéri að félags- og 

tilfinningaþroska leiddu í ljós framfarir á stýrifærni. Inngripin fólust í átta fundum þar sem 

lögð var áhersla á að efla félags- og tilfinningaþroska barnanna. Unnið var með tilfinningar, 

stjórnun tilfinninga, sjálfsmeðvitund, samvinnu, félagsfærni og slökunaræfingar. Stýrifærni 

getur reynst börnum með ADHD erfið en sýnt hefur verið fram á að með auknu skipulagi og 

reglulegri hreyfingu sé hægt að efla stýrifærnina (Hoza o.fl., 2015, Kamp, Sperlich og 

Holmberg, 2014). Skipulögð íþróttaiðkun sem felur í sér reglulega hreyfingu gæti verið ein 

leið til þess að efla stýrifærni barna með ADHD. Við íþróttaiðkun ríkir skipulag og rútína sem 

byggir á daglegum athöfnum sem gerast í sömu röð og yfirleitt á sama tíma. Börn með ADHD 

þrífast betur í umhverfi sem byggir á skipulagi og rútínu, það veitir þeim öryggi að vita hvað 

framundan er. Þannig upplifa þau frekar stjórn á aðstæðum og umhverfi sínu en með því er 

hægt að efla sjálfstæði þeirra og vellíðan (Fiese o.fl., 2002). Bæði foreldrar og kennarar koma 

að rútínu barna í miðbernsku en mikilvægt er að börn fái sömu fyrirmæli í sömu röð ýmist frá 

foreldrum sínum eða kennurum til þess að hún reynist gagnleg. Rútína getur haft jákvæð 

áhrif á námsgengi barna, svefnvenjur og fjölskyldulíf þeirra. Rútína innan fjölskyldulífsins felst 

í hjálplegum samskiptum fjölskyldumeðlima um atburði sem þarf að gera og skammvinnri 

tímaskuldbindingu. Mikilvægt er að velja einn fjölskyldumeðlim til að bera ábyrgð á 

skipulagningunni og útvega öðrum fjölskyldumeðlimum ákveðin hlutverk (Sytsma, Kelley og 

Wymer, 2001; Fiese o.fl., 2002). Rannsóknir sýna að börn sem búa við rútínu eru líklegri til að 
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eiga jákvæð samskipti við foreldra sína og því minni líkur á togstreitu og nöldri þar á milli. 

Það leiðir til meiri ánægju foreldra af foreldrahlutverkinu og minni líkur á að þau upplifi 

streitu. Rútína getur einnig verið verndandi þáttur í lífi barna þegar upp koma breytingar eða 

erfiðleikar (Sytsma o.fl., 2001; Fiese og Wamboldt, 2000).  

3.1.2 Andleg áhrif 

Hreyfing hefur áhrif á andlega líðan og getur hjálpað börnum að ná tökum á jákvæðum 

tilfinningum (Þórdís Lilja Gísladóttir, Ásrún Matthíasdóttir og Hafrún Kristjánsdóttir, 2013; 

O’Hara o.fl., 2011). Hreyfing í formi líkamlegrar áreynslu eykur framleiðsluvirkni á efnum til 

heilans sem kallast dópamín, serótónín og endorfín en það líkist sælutilfinningu. Aukið flæði 

efnanna dregur úr sársauka, bætir skap, eykur vellíðan og hefur róandi áhrif (McLaughlin, 

2003; ADDitude, 2008). Kvíði og þunglyndi er algengt hjá börnum með ADHD og er yfirleitt 

ekki lögð áhersla á að lækna þá andlegu kvilla í meðferðum við ADHD. Þess vegna er 

mikilvægt að börn með ADHD leggi stund á hreyfingu til þess að framleiða 

vellíðunartilfinningu (Kiluk o.fl., 2009). Hreyfing í skipulagðri íþróttaiðkun hefur verið tengd 

við betra sjálfstraust þegar vel gengur ásamt því að hafa jákvæð áhrif á framtíðarsýn barna. 

Líklegt þykir að börnum með ADHD vegni vel í íþróttum vegna styrkleika sinna sem eru 

umframorka, snöggar hreyfingar og skjót viðbrögð (O’Connor o.fl., 2014; Þórdís Lilja 

Gísladóttir o.fl., 2013). Í grein Contant-Norville (2012) kemur fram að ef lögð er áhersla á 

ánægju, velgengni og styrkingu eða verðlaun við íþróttaiðkun er líklegra að börn með ADHD 

bregðist betur við íþróttaumhverfinu. 

3.1.3 Félagsleg áhrif 

Sálfræðingurinn Vygotsky setti fram kenninguna „svæði mögulegs þroska“ (e. zone of 

proximal development) sem snéri að vitsmuna- og félagsþroska barna. Hann hélt því fram að 

vitsmuna- og félagsþroski barna efldist að mestu leyti í félagslegum samskiptum þeirra við 

einstaklinga sem eru færari og reynslumeiri en þau sjálf. Félagsþroski getur verið ósjálfrátt 

ferli hjá sumum börnum á meðan það getur verið öðrum börnum þungt og flókið, til dæmis 

börnum með ADHD. Börn finna fyrir öryggi í samskiptum þegar þau vita að þau geta leitað til 

reynslumeiri einstaklinga ef þau telja þörf á. Með tímanum læra börn að bjarga sér sjálf í 

samskiptum ef þau fá viðeigandi aðstoð (Dowling, 2005; Ragnhildur Bjarnadóttir, 2005). 

Íþróttaiðkun er góður vettvangur fyrir börn með ADHD þar sem þeim gefst tækifæri til þess 

að auka hæfni sína í félagslegum samskiptum með færari börnum og aðstoð þjálfara. Þegar 

tækifæri gefst börnum til að efla félagslega færni í hópíþróttum aukast líkur á betri líðan og 

auknu sjálfstrausti. Hópíþróttir reyna meira á félagsleg samskipti barna heldur en 

einstaklingsíþróttir en það ræðst af þeirri nánd sem skapast milli jafningja í hópi. Í 
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hópíþróttum, til að mynda fótbolta eða handbolta gefst börnum tækifæri til þess að auka 

hæfni sína í félagslegum samskiptum, þar á meðal með árangursríkum samtölum, samvinnu, 

leiðtogahæfni og stjórn á eigin tilfinningum. Einnig hafa hópíþróttir jákvætt gildi fyrir 

samþykki meðal jafningja (O’Connor o.fl., 2014; Eime, Young, Harvey, Charity og Payne, 

2013; Lullo og Puymbroeck, 2006). Sú ánægja sem hlýst af íþróttaiðkun ræðst meðal annars 

af góðum tengslum við jafningja og hafa tengslin forspárgildi um hvort þau haldi áfram 

íþróttaiðkun sinni (Lullo og Puymbroeck, 2006; Martin, 2014). Þrátt fyrir jákvæð áhrif 

íþróttaiðkunar á félagsleg samskipti barna hafa einnig fundist neikvæð áhrif jafningja í 

tengslum við samkeppni sem gjarnan tíðkast í íþróttum og getur leitt til félagslegrar 

einangrunar (Eime o.fl, 2013; O‘Connor o.fl., 2014). Munur er á félagstengslum kynjanna en 

hjá stúlkum einkennast félagstengsl af kærleika og nánd. Tengslin hjá drengjum eru 

ópersónulegri og fela oftar í sér átök. Hægt er að skýra neikvæð áhrif jafningja að einhverju 

leyti með mismunandi vinatengslum kynjanna. Vinatengsl stúlkna einkennast af kærleika, 

nánd og góðmennsku. Vinatengsl drengja eru gjarnan ópersónulegri, þau byggjast á meiri 

átökum og geta þeir sýnt hvor öðrum ögrandi hegðun (Hund og Landau, 2012). Ein leið til að 

draga úr hegðunarvanda barna er regluleg hreyfing þar sem börn fá útrás og eru þar af 

leiðandi ólíklegri til þess að sýna neikvæða hegðun (Smith o.fl., 2013; Cerrillo-Urbina o.fl., 

2015; Kamp o.fl., 2014). 

3.1.4 Neikvæð áhrif 

Þrátt fyrir mikil jákvæð áhrif íþrótta fyrir börn hafa rannsóknir einnig sýnt fram á slæmar 

afleiðingar íþróttaiðkunar. Íþróttaiðkun getur færst í öfgar og leitt af sér útlitsdýrkun og 

brotna sjálfsmynd. Hætta er á því að börn sem eru of upptekin af útliti sínu þrói með sér 

átröskunarsjúkdóma. Átröskunarsjúkdómar hafa aukist verulega meðal unglingsstúlkna og 

hefur það verið tengt við aukna áherslu á hreyfingu sem getur meðal annars komið til vegna 

óhóflegs þrýstings um að sýna árangur í íþróttum. Einnig hafa átröskunarsjúkdómar verið 

tengdir við kröfur um vöxt stúlkna sem fela í sér að þær séu grannvaxnar (O‘Connor o.fl., 

2014; Hallal, Victoria, Azevedo og Wells, 2006). 

Hvatning og stuðningur hefur yfirleitt jákvæð áhrif á börn sem stunda íþróttir en ef 

hvatningin verður of mikil er hætta á að þau upplifi hana frekar sem þrýsting eða streituvald. 

Of mikill þrýstingur getur haft áhrif á viðhorf og líðan barna gagnvart íþróttaiðkun en líklegra 

er að þau upplifi vanlíðan, neikvæðni og streitu við slíkar aðstæður. Afleiðingar þess að börn 

upplifi óhóflegan þrýsting frá foreldrum sínum eykur líkur á áhugaleysi gagnvart íþróttaiðkun 

sem getur á endanum leitt til þess að börn gefast upp. (Þórólfur Þórlindsson, Kjartan 

Ólafsson, Viðar Halldórsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2000; Kanters, Bocarro og Casper, 

2008). Rannsóknir hafa að auki sýnt fram á að börn sem eru neydd til þess að stunda íþróttir 
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í æsku eru líklegri til að missa allan áhuga á hreyfingu þegar þau eru komin á fullorðinsaldur 

(Hallal o. fl., 2006). Eins og kom fram í kafla 3.1.3 geta félagar við íþróttaiðkun haft neikvæð 

áhrif á börn. 

3.2 Samantekt 

Ljóst er að áhrif reglulegrar hreyfingar eru margvísleg en þau taka til líkamlegra-, andlegra- 

og félagslegra þátta og draga úr einkennum ADHD. Líkamleg áhrif hreyfingar fela meðal 

annars í sér heilbrigðan lífsstíl og velferð barna. Hreyfing hefur uppbyggileg áhrif á 

heilastarfsemi sem er kölluð stýrifærni. Það getur reynst börnum með ADHD gagnlegt að 

stunda skipulagða íþróttaiðkun þar sem ávinningurinn felst meðal annars í skipulagningu og 

rútínu. Rútína auðveldar daglegt líf fjölskyldunnar þar sem samskiptin verða betri og 

togstreitan minni. Andleg áhrif hreyfingar eru til að mynda betri stjórn tilfinninga og léttara 

skap. Við losun á umframorku í íþróttum eykst flæði efna í heilanum sem líkist 

sælutilfinningu og eykur það vellíðan. Velgengni við íþróttaiðkun hefur verið tengd við betra 

sjálfstraust barna. Félagsleg áhrif íþróttaiðkunar geta bæði verið jákvæð og neikvæð en ljóst 

er að við íþróttaiðkun fá börn tækifæri til þess að auka hæfni sína í félagslegum samskiptum. 

Hópíþróttir reyna meira á félagsleg samskipti heldur en einstaklingsíþróttir og hafa 

hópíþróttir jákvætt gildi fyrir samþykki meðal jafningja. Neikvæð áhrif frá æfingafélögum fela 

meðal annars í sér samkeppni sem gjarnan tíðkast í íþróttum. Mögulegt er að draga úr 

hegðunarvanda barna og neikvæðri hegðun með reglulegri hreyfingu. Þrátt fyrir fjölda 

jákvæðra áhrifa íþróttaiðkunar þarf að gæta þess að íþróttaiðkun barna fari ekki út í öfgar. Þá 

er hætta á að þeir sem eru of uppteknir af útliti sínu þrói með sér átröskunarsjúkdóma. 

Hvatning við börn sem iðka íþróttir þarf einnig að vera í hóflegu magni því ef hún verður of 

mikil er hætta á að börn upplifi óhóflegan þrýsting og streitu sem getur leitt til brottfalls. Því 

er mikilvægt að foreldrar leggi sig fram og stuðli að jákvæðri upplifun barna sinna af 

íþróttaiðkun og viðhaldi jafnvægi til þess að þeim líði sem best við íþróttaiðkun sína. 
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4 Vistfræðikenning Bronfenbrenners 

Vistfræðikenning Bronfenbrenners fjallar um það hvernig erfðir, umhverfi og félagslegar 

aðstæður hafa mótandi áhrif á þroska og hegðun barna, sjá mynd 1. Kenningin tekur til ólíkra 

þátta samfélagsins og sýnir fram á hvernig þeir geta haft áhrif á líf barna. Hægt er að varpa 

ljósi á breytingar á skapgerð og stjórnun tilfinninga barna í tengslum við áhrif fjölskyldu, vina 

og umhverfis (Bronfenbrenner, 1979; Singh, 2011). Vistfræðikenning Bronfenbrenner hefur 

verið notuð í starfi með börnum með ADHD og er það talið árangursríkt þar sem það getur 

reynst gagnlegt að skoða aðstæður barna í samhengi við líkan hans. Bronfenbrenner byggir 

líkan sitt á því að barnið er í miðjunni og í kringum það eru samverkandi áhrifaþættir sem 

hafa áhrif á þroska og hegðun barnsins. Barnið sjálft verður fyrir áhrifum af fjölskyldu, 

skólagöngu, sveitarfélagi, menningu og lögum landsins. Bronfenbrenner flokkar 

áhrifaþættina í fjögur kerfi sem hafa áhrif hvert á annað. Kerfin heita nærkerfi (e. 

microsystem), millikerfi (e. mesosystem), stofnanakerfi (e. exosystem) og lýðkerfi 

(e.macrosystem) (Bronfenbrenner, 1979; Berk, 2010; Hampten-Thomson, Guzman og 

Lippman, 2013).  

Mynd 1. Vistfræðikenning Bronfenbrenners 
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Nærkerfið er innsta lagið og er umgjörð og líf barna sem eru að þroskast. Fjölskylda og 

heimili eru talin hafa mestu áhrifin á félagsmótun og þroska barna á fyrstu árunum. Í 

nærkerfinu á sér stað tengslamyndun og bein samskipti barna við fjölskyldu, vini, 

bekkjarfélaga, kennara og nágranna sem hefur bein áhrif á þroska og hegðun þeirra. Næst 

tekur við millikerfið sem snýr að nánari samskiptum og samböndum barna við þá sem þau 

mynda tengsl við í nærkerfinu. Að auki bætast við daglegir atburðir sem eru í lífi barna, til að 

mynda frístundir, íþrótta- og tónlistariðkun. Í millikerfinu eru tengsl fjölskyldunnar við 

skólana í hámarki og hefur það mikil áhrif á þroska og framlag barna. Nauðsynlegt er að hlúa 

að velferð og jákvæðri aðlögun barna sem snýr að áhrifaþáttum sem eru í millikerfinu og því 

þarf að vera gott samstarf milli fjölskyldu og skóla, skólafélaga, nágranna og vina. Þriðja 

kerfið er stofnanakerfið en það hefur áhrif á börnin þó svo að þau geti ekki haft bein áhrif á 

það. Innan þessa kerfis eru til að mynda ýmsar stofnanir, heilsugæsla, fjölmiðlar, vinnustaðir 

foreldra, stjórnsýsla og opinber stefnumál sem hafa óbein áhrif á börnin í gegnum skólana og 

fjölskyldulífið. Ysta kerfið eða lýðkerfið er börnunum fjarlægast og er það samverkandi 

hinum þremur kerfunum. Það felur í sér menningu og efnahag samfélagsins, siði, reglur, 

viðhorf, gildismat, lög og stjórnkerfið. Áhrif eftirtalinna þátta hafa óbein áhrif á þroska barna 

þar sem þeir eru hluti af stærra samhengi sem snertir þau. Ef samfélagið hefur margt jákvætt 

fram að bjóða og veitir fjölskyldum og öðrum stuðning, er líklegra að það hafi jákvæð áhrif á 

nærumhverfið (Bronfenbrenner, 1979; Berk, 2010; Hampten Thomson o.fl., 2013).  

Líkan Bronfenbrenners verður notað til þess að greina niðurstöður þessarar rannsóknar 

og setja þær í samhengi við fræðilegan bakgrunn.  
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5 Aðferðafræði og gögn 

Í þessum kafla verður sjónum beint að þeirri aðferð sem notuð var við gerð rannsóknarinnar. 

Fjallað verður um undirbúning og framkvæmd, aðgengi og val á þátttakendum og greiningu 

gagna. Að lokum verður greint frá siðferðislegum álitamálum sem huga þurfti að við gerð 

rannsóknarinnar. 

5.1 Rannsóknaraðferð 

Aðferðafræði er ákveðið rannsóknarferli og sú aðferð sem þarf til þess að framkvæma 

rannsókn (Lichtman, 2013). Við framkvæmd rannsóknarinnar var notast við eigindlega 

aðferðafræði þar sem markmiðið var að öðlast sýn á gildi íþróttaiðkunar fyrir börn með 

ADHD að mati mæðra. Eigindleg rannsókn byggir á ýmsum aðferðum sem allar hafa sama 

markmið: að skoða upplifun og reynslu þátttakenda. Bæði rannsakendur og þátttakendur 

gegna stóru hlutverki í eigindlegum rannsóknum og þurfa því að virða og viðurkenna 

sjónarhorn hvors annars.  

Segja má að með eigindlegri aðferðafræði sé verið að leitast eftir djúpum skilningi á 

heiminum þar sem enginn einn sannleikur er til staðar heldur ólíkar myndir raunveruleikans. 

Í eigindlegum rannsóknum hafa rannsakendur sveigjanleika bæði í gerð rannsóknarinnar og 

við framsetningu hennar (Lichtman, 2013; Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson, 

2003). Eigindlegar rannsóknir byggja á djúpum gögnum úr hugarheimi fárra þátttakenda og 

því er ekki hægt að alhæfa eða yfirfæra niðurstöður á ólíka hópa. Niðurstöður eiga mun 

frekar að veita innsýn í raunveruleikann hverju sinni, eða eins og þátttakendur upplifa hann. 

Eitt helsta einkenni eigindlegra rannsókna er aðleiðsla að kenningu. Aðleiðsla felst í að fara á 

vettvang eða afla gagna, greina gögnin og móta kenningu út frá því. Markmiðið er að 

niðurstöður rannsóknarinnar leiði að kenningu þó svo að rannsakendur hafi gjarnan fyrirfram 

mótaðar hugmyndir vegna fyrrum reynslu og þekkingar. Rannsakendur þurfa þó að gæta 

þess að hafa ekki áhrif á niðurstöður en algjör hlutlægni er fræðilega ómöguleg og því er 

mikilvægt að rannsakendur skrifi um eigin stöðu og bakgrunn svo þeir átti sig á hvaða viðhorf 

þeir koma með í rannsóknina (Lichtman, 2013).  

Ein helsta aðferðin til gagnaöflunar í eigindlegum rannsóknum er að taka viðtöl. 

Eigindleg viðtöl eru samræður tveggja aðila augliti til auglits og geta bæði verið óstöðluð og 

hálf-stöðluð (DiCicco-Bloom og Crabtree, 2005). Í þessari rannsókn voru tekin sex hálf-

stöðluð opin viðtöl. Hálf-stöðluð opin viðtöl eru byggð upp með fyrirfram mótuðum 

spurningum og meta rannsakendur hverju sinni hvernig þeir notast við spurningalistann. Í 

þessari rannsókn lögðu rannsakendur áherslu á að fyrsta spurningin (e. grand tour) í 

viðtölunum væri opin og gæfi þátttakendum tækifæri á ítarlegri og langri frásögn (Lichtman, 
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2013). Rannsakendur notuðust við virka hlustun sem gaf þátttakendum tækifæri til þess að 

tjá sig á eigin forsendum og miðla reynslu sinni. Ef rannsakendur þurftu frekari útskýringu á 

einhverju í frásögn þátttakenda spurðu þeir nánar (e. probing), til þess að fá dýpri sýn í 

aðstæður. Að loknum viðtölum tók við úrvinnsla gagna sem fólst í að afrita viðtölin sem fyrst, 

marglesa þau og greina í þemu. Með gagnagreiningunni fengu rannsakendur betri sýn og 

meiri dýpt í gögnin sem hjálpaði þeim að svara rannsóknarspurningunni (Esterberg, 2008).  

5.2 Þátttakendur 

Rannsakendur óskuðu eftir foreldrum barna með ADHD á miðstigi grunnskóla sem stunduðu 

skipulagðar íþróttir til þátttöku í rannsókninni. Leitast var eftir því að skoða reynslu og 

upplifun foreldra af íþróttaiðkun barna á miðstigi grunnskóla. Rannsakendur beindu sjónum 

sínum að miðstigi grunnskóla þar sem flestir iðkendur skipulagðra íþrótta á Íslandi eru á 

aldursbilinu 11-13 ára. Brottfall úr skipulögðum íþróttum er mest milli 7. og 8. bekkjar og því 

þótti rannsakendum ekki ákjósanlegt að skoða þann aldurshóp (Frímann Ari Ferdinandsson 

og Sigurður Magnússon, 1997; Viðar Halldórsson, 2014). Einnig vísar reynsla rannsakenda af 

starfi með börnum á yngsta stigi til óstöðugleika við íþróttaiðkun þar sem mörg börn eru að 

stíga sín fyrstu skref á íþróttaferlinum. Vert er að benda á að rannsakendur stefndu að því að 

skoða upplifun foreldra af íþróttaiðkun barna en þeir þátttakendur sem gáfu sig fram til 

þátttöku í rannsókninni voru allt mæður. Algengt er að erlendar fræðigreinar kanni upplifun 

og reynslu foreldra af íþróttaiðkun barna án þess að tilgreint sé hvort um sé að ræða móður 

eða föður. Rannsakendur gera sér grein fyrir því að niðurstöður þessarar rannsóknar sem 

byggja á upplifun mæðra eru bornar saman við niðurstöður fræðigreina sem skoða upplifun 

foreldra. 

Þátttakendurnir sex voru valdir eftir hentugleikaúrtaki. Hentugleikaúrtak felst í því að 

rannsakendur velji sjálfir í úrtakið eftir eigin hentugleika. Algengt er að rannsakendur sem 

notast við hentugleikaúrtak velji þátttakendur í nærumhverfi sínu. Í þessari rannsókn óskuðu 

rannsakendur eftir þátttakendum í gegnum samskiptamiðilinn Facebook með því að gera 

stöðuuppfærslu. Í þremur tilfellum var rannsakendum bent á mögulega þátttakendur í 

gegnum Facebook og höfðu rannsakendur samband í kjölfarið. Í hinum þremur tilfellunum 

höfðu þátttakendur sjálfir samband eftir að hafa séð stöðuuppfærsluna á Facebook síðu 

rannsakenda. Út frá þessu er vert að velta því fyrir sér hvort þátttakendurnir sex hafi í raun 

verið í nærumhverfi rannsakenda þar sem helmingur þátttakenda voru vinir vina 

rannsakenda. Einnig er hugsanlegt að þeir þátttakendur sem höfðu samband við 

rannsakendur hafi áhuga á íþróttum og því má velta fyrir sér hvort hópurinn sé fremur 

einsleitur. Hentugleikaúrtak hefur bæði styrkleika og veikleika en helstu kostir þess eru að 

það er ódýrt og gerir rannsakendum auðvelt fyrir að ná til þátttakenda. Einnig er mögulegt 
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að yfirfæra niðurstöður á samskonar þýði. Veikleikar hentugleikaúrtaks eru þeir að úrtakið er 

ekki dæmigert fyrir þýðið og þar af leiðandi er erfitt að alhæfa niðurstöðurnar yfir á ólík þýði 

(Lichtman, 2013). Niðurstöður rannsóknarinnar geta samt sem áður gefið vísbendingar um 

gildi íþróttaiðkunar fyrir börn með ADHD ásamt því að varpa ljósi á hugmyndir mæðra um af 

íþróttaiðkun fyrir börn með ADHD. 

Í þessari rannsókn fengu þátttakendur tækifæri til að velja stað og stund en viðtölin fóru 

fram á kaffihúsi, í heimahúsi eða á vinnustað þátttakenda. Aldur þátttakenda var á bilinu 30 - 

47 ára og börn þeirra á miðstigi í grunnskóla. Börn þátttakenda voru öll með greiningu á 

ADHD og glímdu tvö þeirra við ýmsar fylgiraskanir. Rannsakendur fengu upplýst samþykki frá 

þátttakendum til að að nota viðtölin í rannsókninni. Þátttakendum var gerð grein fyrir því að 

gögnin væru trúnaðarmál og að fyllstu nafnleyndar yrði gætt. Auk þess var þátttakendum 

gerð grein fyrir því að þeir gætu hætt þátttöku hvenær sem er. Öllum þátttakendum voru 

gefin dulnefni. 

1. Arna Sigurðardóttir er fædd árið 1986. Hún er í sambúð, á þrjú börn og starfar sem 

leikskólakennari. Dóttir hennar æfir fótbolta. 

2. Hekla Jónsdóttir er fædd árið 1974. Hún er gift, á tvö börn og starfar sem 

tónlistarkennari. Dóttir hennar æfir fótbolta og dans í tveimur dansskólum. 

3.  Guðrún Jónsdóttir er fædd árið 1975. Hún er gift, á fjögur börn og er 

leikskólakennari. Sonur hennar er með tourette, mótþróaþrjóskuröskun og einhverfu. 

Hann er nýlega hættur í fótbolta en æfir nú júdó. 

4. Linda Ólafsdóttir er fædd árið 1981. Hún er í sambúð, á tvö börn og er 

hjúkrunarfræðingur. Sonur hennar æfir frjálsar íþróttir. 

5. Ronja Matthíasardóttir er fædd árið 1977. Hún er gift, á þrjú börn og starfar sem 

leikskólakennari. Dóttir hennar er með þráhyggjuröskun, mótþróaþrjóskuröskun og 

einhverfu. Hún æfir sund. 

6. Tinna Jónsdóttir er fædd árið 1969. Hún er gift, á tvö börn og er lögfræðingur. Sonur 

hennar æfir karate. 

5.3 Framkvæmd 

Undirbúningur rannsóknarinnar hófst um 15. janúar 2016 og lauk formlega 5. október sama 

ár. Gögnum var safnað í gegnum viðtöl við mæður sex barna með ADHD á suðvesturhorni 

landsins. Viðtölin voru 40 - 50 mínútur og fóru fjögur viðtöl fram um miðjan mars árið 2016 

og hin tvö í byrjun október sama ár. Viðtölin voru öll tekin upp á snjallsíma og afrituð í tölvu 

orðrétt sem fyrst. Það var gert til þess að tryggja að rannsakendur myndu eftir mikilvægum 
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atriðum sem fram komu í viðtölunum og kæmu þeim upplýsingum niður á blað. Einnig 

töluðu rannsakendur inn á upptökur strax að loknum viðtölum til þess að gæta þess að glata 

ekki vangaveltum og athugasemdum sem kviknuðu að viðtölunum loknum (Kvale og 

Brinkman, 2009). Eftir það hófst úrvinnsla gagnanna. 

5.4 Gagnagreining 

Greining gagna sem byggir á viðtalsnótum skiptist að jafnaði í tvo hluta. Í fyrsta lagi eru viðtöl 

afrituð yfir á ritað mál og hugsanir og athafnir skráðar í gagnasafn. Þar skrá rannsakendur hjá 

sér það sem vekur þá til umhugsunar og áhuga. Í öðru lagi eru gögnin greind niður í yfir- og 

undirþemu eftir eigindlegri rannsóknaraðferð sem kallast þemagreining. Sú aðferð er langt 

og strangt ferli þar sem rannsakendur kafa djúpt í öll gögn með það að markmiði að draga 

saman helstu niðurstöður og flokka það sem þeim þykir mestu máli skipta í ákveðin þemu og 

undirþemu (Lichtman, 2013). Í heildina voru úrvinnslugögnin 159 blaðsíður úr öllum sex 

viðtölunum. 

Greining þessarar rannsóknar hófst á opinni kóðun (e. open coding) þar sem 

rannsakendur fóru skref fyrir skref í gegnum gögnin og marglásu þau. Með því fengu 

rannsakendur dýpri skilning og gátu frekar sett sig í spor þátttakenda. Því næst voru gögnin 

greind út frá markvissri kóðun (e. focused coding) þar sem rannsakendur merktu áhugaverð 

atriði með lit. Hvert og eitt þema var merkt ákveðnum lit til þess að geta dregið saman líkar 

áherslur úr öllum viðtölunum (Schutt, 2012; Kvale og Brinkman, 2009). Fyrstu þemun 

skiptust í gildi íþróttaiðkunar fyrir börnin sjálf en einnig komu fram þemu sem snéru að 

ávinningi fyrir fólk sem var í nærumhverfi barnanna. Næst skoðuðu rannsakendur tiltekin 

þemu í tengslum við fræðilegan bakgrunn. Meðal annars voru niðurstöður bornar saman við 

samskonar rannsóknir sem skoðuðu líkamleg, andleg og félagsleg áhrif íþróttaiðkunar. Að 

lokum köfuðu rannsakendur djúpt í öll þemun til þess að fá góðan skilning á upplifun 

þátttakenda. 

Greiningarferlið fólst í því að rannsakendur marglásu gögnin, litakóðuðu þau, fundu 

hugmyndir af fyrstu þemum, tengdu þau við fræði og köfuðu djúpt í upprunaleg þemu. Út frá 

því þróuðust fimm meginþemu rannsóknarinnar sem eru; sjálfstraust, vellíðan, félagslegt 

gildi, rútína og áhrif lyfja. 

5.5 Siðferðisleg álitamál 

Í eigindlegum rannsóknum eru margir siðferðislegir þættir sem hafa þarf í huga. Reglur um 

verklag í eigindlegum rannsóknum eru mikilvægar en þó ber að varast að treysta eingöngu á 

þær. Siðareglur eru hjálplegar en þær eru ekki nóg til þess að siðferði í rannsóknum verði 

betra. Það er einnig mikilvægt að leggja áherslu á aukna þekkingu og meðvitund bæði 
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rannsakenda og þátttakenda um siðferðisleg álitamál svo þau hafi ekki áhrif á 

niðurstöðurnar. Rannsakendur eru í nánum samskiptum við þátttakendur. Það getur reynst 

þeim erfitt því þátttakendur eru ekki bara viðföng, heldur virkir þátttakendur 

rannsóknarinnar (Ástríður Stefánsdóttir, 2013). Í upphafi þarf að tryggja upplýst samþykki 

þátttakenda ásamt því að gæta friðhelgi þeirra. Mikilvægt er að rannsakendur séu ávallt 

heiðarlegir, vandvirkir og sýni samstarfsvilja í gegnum allt ferlið. Einnig þurfa rannsakendur 

að vera meðvitaðir um viðhorf sín og vera hlutlægir og fordómalausir.  

Rannsakendur höfðu ákveðnar hugmyndir um svaranir og niðurstöður áður en viðtölin 

voru tekin en þær mótuðust af reynslu rannsakenda í starfi með börnum sem 

fimleikaþjálfari, stuðningsfulltrúi og frístundarleiðbeinandi. Þeim þótti líklegt að ávinningur 

íþrótta væri mikill fyrir öll börn, og ekki síður fyrir börn með ADHD þar sem þau hafa oft á 

tíðum mikla hreyfiþörf, slaka félagsfærni og sjálfsmynd (Ágústa, 2007; Elliott o.fl., 2001). 

Persónuleg reynsla rannsakenda af íþróttaiðkun er góð og þar af leiðandi eru viðhorfin 

jákvæð. Tiltekin viðhorf hafa mótast þar sem upplifun þeirra af íþróttaiðkun í gegnum tíðina 

hefur ýtt undir góða félagslega stöðu, aukið sjálfstraust og skipulagsfærni. Rannsakendur 

gera sér grein fyrir því að þeirra fyrirframgefnu hugmyndir um ávinning íþróttaiðkunar fyrir 

börn með ADHD gætu haft áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. 

Í viðtölum þessarar rannsóknar reyndu rannsakendur eftir bestu getu að forðast leiðandi 

spurningar. Einnig voru þeir meðvitaðir um þá stöðu að þátttakendur gætu svarað því sem 

þeir haldi að geðjist rannsakendum. Þátttakendum voru gefin dulnefni og persónugreinandi 

gögnum breytt án þess þó að það hefði áhrif á lýsingu þátttakenda (Félagsvísindastofnun, 

e.d.).  
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6 Niðurstöður 

Við þemagreiningu á viðtölunum fundust fimm þemu sem öll snerta fjögur samverkandi kerfi 

samfélagsins sem Bronfenbrenner (1979) lagði upp með, sjá mynd 2. Fyrstu þrjú þemu 

rannsóknarinnar, sjálfstraust, vellíðan og félagsleg gildi falla í nær- og millikerfið þar sem allir 

þessir þættir hafa áhrif á barnið sjálft. Þemað rútína fellur í milli- og stofnanakerfið og áhrif 

lyfja í stofnana- og lýðkerfið. Bæði rútína og áhrif lyfja hafa samverkandi áhrif á börnin sjálf, 

fjölskyldur þeirra, skólana og samfélagið.  

 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós jákvæð viðhorf allra þátttakenda í garð 

íþróttaiðkunar barna sinna. Ljóst er að þátttakendur upplifðu margvísleg gildi íþróttaiðkunar 

sem snéru ýmist að líkamlegum, andlegum og félagslegum ávinningi. Í ljós kom að rútínan og 

ramminn sem fylgir íþróttaiðkun barnanna er mikilvægur þáttur fyrir fjölskyldulífið. Tveir 

þátttakendur upplifðu að lyfjameðferð við ADHD dró úr jákvæðum áhrifum íþróttaiðkunar 

Mynd 2. Niðurstöður með hliðsjón af vistfræðikenningu Bronfenbrenners 
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þar sem börnin urðu meira vör við áreiti í íþróttasal. Tiltekin reynsla og upplifun mærða vakti 

áhuga rannsakenda á því að kanna áhrif lyfja nánar. 

6.1 Sjálfstraust 

Þátttakendur voru spurðir um getu barna sinna í íþróttum og kom í ljós að öll börnin nema 

eitt voru mjög fær í sinni íþróttagrein samkvæmt áliti mæðra þeirra. Í því samhengi voru 

þátttakendur sammála um að íþróttaiðkun barnanna væri í raun þeirra helsti styrkleiki og þar 

af leiðandi vettvangur til þess að byggja upp sjálfstraust. Ronja lýsti getu dóttur sinnar á 

þennan hátt: „Hún er að æfa sund með Mána, sem er sem sagt fyrir fatlaða krakka. Og hún 

er eins og ég segi, hún er rosalega dugleg í sundi og er bara ofsaleg flink. [...] Þannig að það 

gerir henni alveg gott að finna líka stundum sína styrkleika og hún er flink í þessu.”  

 Fimm af sex þátttakendum þótti mikilvægt að börn þeirra upplifðu sig sterk á einverju 

sviði þar sem þau áttu gjarnan erfitt annars staðar, til dæmis í skólanum og í samskiptum. 

Tinna talaði um mikilvæga stund sem snéri að einbeitingu hjá syni sínum. Hún talaði um 

erfiðleika við einbeitingu en tók fram að við íþróttaiðkun sýndi hann hæfni til að ná góðri 

einbeitingu. Tinna sagði:  

[...] og honum fannst líka bara mjög flott, þetta að geta sýnt fram á góða 

einbeitingu þarna. Og þennan tíma sem hann var í þessu þá held ég að þetta hafi 

verið svona, mörg svona sigurmóment í þessu sko. Það var eitthvað verið að tala 

um að hann gæti ekki einbeitt sér í einhverju, en hann gat það sko þarna. 

Að mati Lindu upplifði sonur hennar stolt og ánægju af eigin árangri við íþróttaiðkun. Hún 

sagði: 

Hann er alveg ógeðslega sprettharður og hann fær svo mikið út úr þessu, maður 

sér það bara þegar maður fylgist með honum á æfingum, hvað honum finnst 

gaman og hvað hann talar um það eftir á og hvað hann er ánægður með sig. 

Upplifun Heklu sem foreldri var jákvæð gagnvart sjálfstrausti dóttur hennar þar sem hún 

taldi sig færa í íþróttagrein sinni. Hún sagði: 

[...] hún upplifir þetta sem svolítið svona styrkleika því henni gengur vel og svona. 

Þannig að hún er að fá svolítið sjálfstraust og hún veit að hún er svolítið góð í 

dansinum, þó hún sé ekki best kannski. 

Linda sagði um að fræðsla um íþróttaiðkun fyrir börn með ADHD væri ábótavant þar sem 

hún mat það svo að aukið sjálfstraust við íþróttaiðkun væri mikilvægur þáttur í lífi sonar síns.  
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[...] það hefur enginn nefnt við mig í öllu ferlinu, öllu greiningarferlinu hve 

mikilvægt er að, af því þessi börn eru oft mjög góð í íþróttum. Það hefur enginn 

minnst á að þarna er tækifæri til að bústa þau egó. Ekki bara til þess að losa 

orkuna, þau losa orkuna yfirleitt á endanum. Þau bara annað hvort gera það með 

því að hanga í ljósakrónu heima eða að gera alla geggjaða með einhverjum látum, 

með hlaupum fram og til baka. 

Linda virðist meðvituð um umframorku sonar síns en hefur augljóslega húmor fyrir því 

hvernig hann kýs að losa um hana. Þátttakendur upplifðu á ólíkan hátt hvernig sjálfstraust 

barna þeirra jókst. Eins og sjá má á svörum þátttakenda er ljóst að börnin sjálf uppliðu aukið 

sjálfstraust ásamt því að foreldrar töldu að íþróttaiðkun barnanna gæti haft jákvæð áhrif á 

sjálfstraust þeirra. Arna upplifði aukið sjálfstraust dóttur sinnar eftir sigur á fótboltamóti. 

Hún sagði: 

[...] bara þessi litli sigur á þessu eina móti, það var bara alveg nóg bara fyrir allt 

árið. Það kom bara svona, svo fengu þær, skiptu þær bikarnum á milli sín og 

þetta var, þetta peppaði hana svo svakalega upp. Og á þessum tíma þegar hún 

var ekki á lyfjum og svona, mér fannst þetta rosalega bara mikilvægt fyrir hana. 

Ljóst er að gleðitilfinning og sigur á fótboltamóti hafði jákvæð áhrif á sjálfstraust dóttur Örnu 

til lengri tíma. Viðmælendur höfðu þó ekki allir sömu upplifun af keppni við íþróttaiðkun 

barna sinna. Í fjórum tilfellum höfðu börnin áhuga á að keppa en í tveimur tilfellum höfðu 

börnin engan áhuga á keppni vegna fyrrum reynslu sem einkenndist af miklu áreiti og 

áhugaleysi. Þátttakendur voru þó á sama máli um mikilvægi styrkleika barna sinna á 

einhverju sviði svo þau geti þróað með sér gott sjálfstraust.  

6.2 Vellíðan 

Þátttakendur voru sammála um að margir þættir íþróttaiðkunarinnar stuðluðu að vellíðan 

barna sinna. Þeir þættir sem þátttakendur töluðu um voru meðal annars skemmtanagildi, 

betra skap og bætt hegðun. Einnig minntust allir þátttakendur á að íþróttaiðkun barnanna 

væri vettvangur þar sem þau gætu losað umframorku og í kjölfarið væru þau skapbetri og 

upplifðu meiri vellíðan. Í ljós kom að þátttakendur lögðu mikinn metnað í þátttöku og 

ástundun íþróttaiðkunar barna sinna og gerðu sér grein fyrir ávinningi hennar. Linda taldi 

íþróttaiðkun sonar síns það mikilvæga að hún notaðist við umbunarkerfi sem hvatningu til 

áframhaldandi iðkunar. Linda sagði:  
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Þannig maður þarf að gera allt til að reyna að kalla fram góða líðan og upphefja 

sjálfsmyndina og egóið og allt þetta. Þannig maður er svolítið meðvitaður leynt 

og ljóst að halda honum í íþróttunum [...] hann til dæmis vinnur sér inn 

símanotkun, klukkutíma á dag, en bara ef hann fer á æfingu og les heima. Þú 

veist hann vinnur sér þetta ekki inn nema að gera þetta tvennt. 

Á svari Lindu má sjá að hún fléttar saman skólalífið og íþróttaiðkun sonar síns til þess að 

stuðla að vellíðan og byggja upp góða sjálfsmynd. Aðspurð um hvernig Lindu finndist sonur 

hennar upplifa íþróttaiðkun sína sagði hún hann ánægðan: „Hann fær útrás, maður finnur 

það líka alveg, hann kemur svona þú veist, ef hann er pirraður eða eitthvað og fer á æfingu, 

kemur til baka og það er greinilega alveg endorfín þú veist vellíðan í honum.” Hekla talaði 

einnig um mikilvægi íþróttaiðkunar dóttur sinnar til þess að losa um umframorku: „Ef þú ert 

náttúrlega að springa úr orku þá dugar ekkert bara að vera heima að baka með mömmu.”  

Í nokkrum tilfellum reyndist þátttakendum erfitt að fá börn sín á æfingar. Þátttakendur tóku 

slaginn við börn sín vísvitandi um að þau kæmu glaðari heim. Guðrún sagði: 

[...] hann spyr mig á hverjum einasta degi hvort að hann megi sleppa æfingu. 

Fyrsta sem hann segir þegar að ég hitti hann eftir skóla er hvort að hann megi 

sleppa æfingu. Svo að það tekur við alveg slagur í hálftíma, klukkutíma um það að 

hann skuli nú fara á æfingu, en svo kemur hann alltaf tvöfalt glaðari heim. 

Tinna áttaði sig á breytingum á hegðun sonar síns þegar hann tók sér nokkra vikna pásu frá 

íþróttaiðkun sinni. Þá áttaði hún sig á því að hann vantaði vettvang til þess að losa um 

umframorku. Guðrún minntist einnig á mikilvægi íþróttaiðkunar sonar síns í tengslum við 

losun umframorku sem varð til þess að honum leið betur: 

Hann er náttúrulega með mikið ADHD og hann þarf rosalega á þessari útrás og 

hreyfingu að halda. Stundum finnst mér eins og það komi annar strákur heim af 

æfingunni, og það er þá kannski sérstaklega þegar að það gengur vel. En hann er 

mun glaðari og svona já bara meira lifandi. [...] Það er eins og það sé þungu fargi 

af honum létt eftir æfingarnar. Það er alveg klárt mál að þetta er að gera honum 

gott. Honum líður miklu betur, það er auðveldara að eiga við hann og hann er 

svona rólegri og yfirvegaðri. 

Ronja upplifði breytingar á skapi og líðan dóttur sinnar eftir að hún hafði fengið útrás á 

sundæfingu, hún sagði: 
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Hún hefur alveg skilið vonda skapið eftir í sundlauginni og komið heim glöð. Farið 

héðan eins og ég segi í frekar fúlu skapi, en svo hefur hún bara klárað það pínu. 

Syndir þá svona brussulega og kröftuglega af því hún er svo reið. 

Að mati Heklu hefur dóttir hennar gaman af íþróttaiðkun sinni og sýnir mikinn áhuga: 

Já hún æfir dans og svo byrjaði hún að æfa fótbolta í sumar, eða fyrra sumar já 

og tímir ekki að hætta því. Henni finnst það svona geðveikt gaman líka sko. [...] 

hún er kannski inn í herbergi og á að vera farin að sofa kannski. Og var bara að 

teygja og græja og gera og dansa og æfa sig og æfa sig. Eitthvað svona sem ég 

hefði aldrei nennt að gera sko. Hún svona einhvernvegin gerði sjálfa sig flinkari, 

sjálf. 

Upplifun þátttakenda gefur til kynna að íþróttaiðkun geti reynst börnunum góður vettvangur 

til þess að losa umframorku á jákvæðan hátt. Eftir að börnin höfðu fengið útrás reyndist 

auðveldara að eiga samskipti við þau þar sem þau voru rólegri og upplifðu meiri vellíðan. 

Flestir þátttakendur töluðu um að lykilatriði þess að börnin upplifðu vellíðan við íþróttaiðkun 

sína væru að þau hefðu gaman af því að mæta á æfingar og hitta æfingafélaga sína.  

6.3 Félagslegt gildi 

Þegar rannsakendur spurðu þátttakendur út í félagstengsl í daglegu lífi barnanna kom í ljós 

að öll börnin nema eitt áttu erfitt með félagsleg samskipti og að eignast vini. Ronja talaði um 

slaka félagslega stöðu dóttur sinnar og því lagði hún áherslu á að halda henni við 

íþróttaiðkun þar sem hún taldi að þar gæfist henni tækifæri til að vera hluti af hóp: 

[...] félagslega hliðin var svona, ekki alveg nógu sterk, og er ekkert að fylgja alveg 

félagslegum reglum og svona [...] mér finnst skipta miklu máli að halda þeim inni, 

þó ég þurfi kannski að vera í pínu ströggli að fá hana til að fara á æfingarnar. Af 

því að hún þarf, það þurfa allir bara að komast í hreyfingu. Og þá gerir það henni 

bara gott að vera í hóp [...] Ég ætla bara þrjóskast í að halda henni við þetta eins 

lengi og ég get.  

Áhrif félaga við íþróttaiðkun geta verið mismunandi en þegar rannsakendur spurðu út í 

félagsleg samskipti við íþróttaiðkun kom í ljós að í tveimur tilfellum höfðu félagar neikvæð 

áhrif á líðan barnanna. Guðrún sagði:  

[...] það voru árekstrar við strákana. Þegar að það var skorað hjá honum að þá var 

sagt eitthvað við hann svona leiðinlegt og hann átti rosalega erfitt með að höndla 
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það. Það endaði oft bara með látum sko. Strákarnir vissu hvernig hann væri og 

spóluðu bara í honum. Mér fannst það alltaf rosalega leiðinlegt. 

Arna var á sama máli og Guðrún en hún upplifði að eldri stelpur sem æfðu með dóttur 

hennar kæmu illa fram við þær yngri:  

Eins og núna á æfingum hefur verið að koma upp á að stelpurnar eru eitthvað að 

setja út á eða að kalla, það fer í hana [...] En þær sem eru eldri, þær eru oft 

svolítið svona nasty við þessar yngri. Eru líka frekar góðar með sig og svona og 

það kemur inn í samspilið hjá þeim og hún verður voðalega vonsvikin og tekur 

þetta mikið inn á sig. 

Þrátt fyrir að Guðrún og Arna höfðu upplifað slæm tilfelli í félagahópi við íþróttaiðkun barna 

sinna töluðu þær einnig um félagslegan ávinning. Guðrún sagði: 

[...] um leið og hann hætti í fótboltanum að þá hrapaði félagslega staðan hans 

alveg rosalega. Það eru nefnilega sko eiginlega allir strákarnir í bekknum hans í 

fótbolta og um leið og hann hætti að þá líta þeir honum ekki viðlits. 

Í svari Guðrúnar má sjá að hún taldi mikinn missi þegar sonur hennar hætti í fótbolta þar sem 

hann var í kjölfarið útskúfaður af fyrrum æfingafélögum. Að sama skapi taldi Arna mikinn 

félagslegan ávinning af íþróttaiðkun dóttur sinnar. Hún talaði um að dóttir sín hefði kynnst 

nýjum stelpum í fótboltanum og myndað við þær náin tengsl. Þær voru ekki í sama skóla, en 

dóttur Örnu var boðið í afmæli æfingafélaga sinna. Arna greindi einnig frá því að hún og 

eiginmaður hennar fylgdust stundum með fótboltaæfingum dóttur sinnar þar sem þau 

studdu hana og gripu inn í félagslegar aðstæður ef þess var þörf. Linda talaði einnig um 

félagslegt gildi íþróttaiðkunar fyrir son sinn en hún sagði: 

„Þannig þeir enduðu þrír saman og tóku alltaf strætó saman í frjálsar. Þá var 

þetta þú veist, það var náttúrulega geggjað. Þeir fóru náttúrulega þrír saman og 

voru svona mikið saman í þessu.” 

Við þemagreiningu á viðtölunum kom í ljós að félagsleg staða var slök hjá meiri hluta 

barnanna. Einnig kom í ljós að íþróttir hafa félagslegt gildi en félagar í íþróttum geta haft 

bæði jákvæð og neikvæð áhrif á líðan barnanna. Þátttakendur töluðu um íþróttaiðkun sem 

vettvang þar sem börnin fengju tækifæri til þess að æfa sig í félagslegum samskiptum. 
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6.4 Rútína 

Þátttakendur voru á sama máli um að rútína og skipulag skipti sköpum í daglegu lífi barnanna 

og veitti þeim öryggi. Allir þátttakendur töluðu um að ávinningur af íþróttaiðkun barnanna 

væri meðal annars rútína. Ronja talaði um að daglegt líf gengi betur fyrir sig þegar dóttir 

hennar vissi hvað biði sín:  

Ég er að fara að gera þetta í dag, það kannski veitir henni meira öryggi. En annars 

er maður kannski ekkert búinn að bóka daginn, þannig að ef það kemur eitthvað 

uppá þá er maður alveg svona. Þá getur allt farið í vitleysu. 

Tinna og Hekla voru á sama máli og töldu börn sín upplifa stuðning þegar dagurinn væri vel 

skipulagður. Hekla talaði einnig um að helgarfrí reyndust erfið fyrir dóttur sína ef hún hafði 

ekkert fyrir stafni:  

[...] hún nýtur sín kannski ekki alveg ef það er ekkert fyrir, ekkert framundan eða 

þú veist. Það svona pínu svona, streita að finna alltaf eitthvað upp. [...] Þannig að 

ég veit ekki alveg hvernig hennar dagur myndi fara fram einhvern veginn svona ef 

að þetta væri eilífð helgi sem væri aldrei neinar æfingar. Guð minn almáttugur. 

Að sama skapi talaði Guðrún um að frí væru oft á tíðum erfið fyrir fjölskylduna þar sem sonur 

hennar höndlaði óreiðu illa. Hún sagði: 

Hann þarf bara að hafa sitt skipulag og það hentar ekki að fara í frí. Hann bara 

höndlar ekki að hafa allt svona í lausu lofti. Eftir smá tíma verður alltaf alveg 

rosalega erfitt, bæði hegðun og samskipti. Þolinmæðin minnkar alltaf og minnkar 

svo þráðurinn hjá öllum verður mjög stuttur. [...] hann þarf að hafa skipulag allan 

daginn sko, þannig að auðvitað eru íþróttirnar það besta. 

Hér hefur komið fram að skipulögð íþróttaiðkun getur reynst börnum með ADHD vel þar sem 

þau upplifa öryggi af því að mæta á æfingar á ákveðnum dögum á ákveðnum tíma. Í mörgum 

tilfellum minntust þátttakendur á að frídagar reyndust oft erfiðir þar sem sumum börnum 

leiddist þegar engin rútína var yfir daginn. Þátttakendur töluðu um streitu í tengslum við að 

finna upp afþreyingu fyrir börnin á frídögum og í ljósi þess kom fram að rútína er ávinningur 

fyrir bæði þátttakendur og börn þeirra. 

6.5 Áhrif lyfja 

Þegar þátttakendur voru spurðir um viðhorf til lyfjameðferða við ADHD kom í ljós að 

meirihluti hafði neikvæð viðhorf gagnvart henni í fyrstu. Með aukinni fræðslu og reynslu 
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áttuðu þátttakendur sig á alvarleika einkenna ADHD og skoðuðu í kjölfarið áhrif 

lyfjameðferða með opnum hug. Fimm þátttakendur tóku þá ákvörðun að láta reyna á 

lyfjameðferð við ADHD. Linda var ein af þeim og tók hún eftir jákvæðum breytingum í fari 

sonar síns eftir að hann byrjaði á lyfjum. 

En hann svona, náði ekki að bremsa sig í einhverjum trúðslátum til að reyna að 

vera fyndinn. Þannig að hann var farinn að gera þetta svolítið, svona hvatvísis 

tilburðir einhverjir. Þannig að hann setti hann á rispetal þá, svo hann myndi ekki 

mála sig alveg út í horn félagslega [...] það svínvirkaði.  

Tinna talaði einnig um jákvæð áhrif lyfjameðferðar við ADHD. Hún sagði son sinn upplifa lyfin 

sem öryggi þar sem hann átti auðveldara með að einbeita sér á lyfjum. Ronja talaði um 

ávinning lyfjameðferðar sem viðkom fjölskyldulífinu og greindi frá því að dóttir hennar væri í 

raun annað barn eftir að hún hóf lyfjameðferð: „En eins og ég segi, þetta er bara tvennt ólíkt. 

Og fólk líka, eins og bara fjölskyldan mín hefur alveg talað um það, bara VÓ, breytingin á 

stelpunni. [...] lyfin hafa alveg bjargað okkur.“ Guðrún talaði um að sonur hennar hefði sýnt 

einkenni þráhyggju þar sem hann fékk oft á tíðum áhuga á einhverju einu, til að mynda 

flugvélum. Hann sökkti sér í heim flugvéla og talaði stanslaust um þær. Hún lýsir breytingum 

á syni sínum eftir að hann hóf lyfjameðferð við ADHD:  

En núna hefur hann ekki áhuga á neinu. Alveg engu og hann bara svona ráfar um 

húsið og svona einhvern veginn og festist ekki í neinu. Þetta finnst mér alveg 

gríðarlega sorglegt og mikill ókostur. Þó svo að maður var stundum alveg vel 

þreyttur á flugvélatali stanslaust allan daginn að þá bara saknar maður þess 

núna. Þannig að já, hann er mjög ólíkur sér og mikil breyting.[...] Hann er alveg 

rosalega flatur á lyfjunum og svona já eins og hann hafi varla persónuleika.  

Guðrún taldi son sinn þurfa að hefja lyfjameðferð við ADHD þar sem hún taldi hann mjög 

ofvirkan og ætti í erfiðleikum með að hafa stjórn á hegðun sinni. Tveir þátttakendur töluðu 

um breytingar á íþróttaiðkun barnanna eftir að lyfjameðferð við ADHD hófst. Arna talaði um 

breytingar í fari dóttur sinnar, hún varð rólegri og tilfinninganæmari og hafði það áhrif á 

íþróttaiðkun hennar. Arna sagði: „[...] við prófuðum fótboltann og það gekk rosalega vel, 

þangað til hún fer á lyf. [...] núna í dag eins og þegar hún er á lyfjum þá hefur hún svolítið 

verið að fjarlægjast fótboltann. Henni finnst vera rosalega mikið áreiti.” Dóttir Örnu stundar 

ennþá fótbolta en Arna talaði um að hún hefði ekki eins gaman að því eftir að hún hóf 

lyfjameðferð. Áreiti í íþróttasal var ein ástæða þess að dóttir Örnu fjarlægðist fótboltaiðkun. 
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Linda talaði einnig um áreiti í íþróttasal sonar síns en ásamt því tók hún eftir jákvæðum 

breytingum í fari sonar síns eftir að lyfjaskammtur hans var aukinn: 

Það breyttist rosalega mikið eftir að hann fór á lyf líka um miðjan daginn. Þannig 

að lyfin dekka seinnipartinn. En áður voru lyfin farin að fara úr honum um þetta 

leyti. Þá var náttúrulega bara, þá var bara náttúrulega svo mikið að gerast inn í 

frjálsíþróttasalnum, þannig að hann var bara stanslaust bara, á ég að gera 

næstur? Liggur við. En núna er það mikið breytt. En hann er stundum kannski 

svolítið lengi að byrja.  

Hekla tók þá ákvörðun að dóttir hennar myndi ekki fara á lyf við ADHD þar sem viðhorf 

hennar til slíkrar aðferðar voru neikvæð. Hennar vangaveltur um lyfjameðferð við ADHD voru 

þessar: 

Jáá sko ég, þú veist ef þú hugsar bara afhverju skilur þú, fyrir hvað er ég að gera 

það? Er ég að gera það fyrir hana? Að hvaða leyti? Ætli hún verði hamingjusamari 

eða? Þú veist hún er rosa svona, hún er eiginlega bara alltaf jolly, þó að hún taki 

tilfinningaköst yfir einhverju. 

Dóttir Heklu er mikil tilfinningavera og vildi hún ekki draga úr því til þess að gera öðrum til 

geðs. Eins og sjá má á svörum þátttakenda um áhrif lyfja geta þau haft mismunandi áhrif á 

börnin. Þátttakendur upplifðu til að mynda jákvæð áhrif lyfja á félagsfærni og hegðun 

barnanna ásamt neikvæðum áhrifum á persónuleika og íþróttaiðkun. Einnig upplifðu 

þátttakendur breytingar á íþróttaiðkun barnanna eftir að þau hófu lyfjameðferð. 
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7 Umræða 

Hér að framan hefur verið fjallað um gildi íþrótta fyrir börn með ADHD. Markmið 

rannsóknarinnar var að beina sjónum að upplifun mæðra af íþróttaiðkun barna sinna en 

börnin voru öll á miðstigi í grunnskóla. Í þessum kafla verður rannsóknarspurningunni ,,Hvert 

er gildi íþróttaiðkunar fyrir börn með ADHD að mati mæðra?” svarað. Einnig verða 

niðurstöður tengdar við fræðilegt efni. Megin þemu sem rætt verður um eru sjálfstraust, 

vellíðan, félagslegt gildi, rútína og áhrif lyfja. 

7.1 Líkamleg áhrif 

Hugmyndir þátttakenda um líkamlegan ávinning við íþróttaiðkun eru í samræmi við 

niðurstöður rannsóknar Kamps og félaga (2014) sem leiddu í ljós að regluleg hreyfing gæti 

dregið úr einkennum ADHD sem eru athyglisbrestur, ofvirkni og hvatvísi.  

Börn þátttakenda áttu erfitt með nám en það er í samræmi við tvær yfirlitsrannsóknir 

sem sýna fram á algengi námsörðugleika barna með ADHD (Cerrillo-Urbina o.fl., 2015; 

Arjmandi o.fl., 2015). Tinna minntist á það að einbeiting sonar síns væri almennt slök en 

aftur á móti sýndi hann góða einbeitingu við íþróttaiðkun. Það er í samræmi við frásögn 

Ágústu Elínar Ingþórsdóttur (2007) sem greindi frá því að skortur á einbeitingu væri algengt 

einkenni barna með ADHD. Einbeitingin við íþróttaiðkun sonar Tinnu tengist aftur á móti 

frásögn Rief (2003) um ofureinbeitingu á áhugasviði barna með ADHD. Með aukinni 

hreyfingu verða börn minna fyrir truflunum sem gerir það að verkum að þau ná að einbeita 

sér í lengri tíma. 

Heildarniðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að þátttakendurnir telji íþróttaiðkun 

barna sinna mikilvægan vettvang til þess að losa umframorku sem þeir tengdu við ofvirkni 

einkenni ADHD. Þeir greindu frá því að ef börnin hefðu ekki íþróttirnar sem vettvang til þess 

að losa um umframorkuna hefði það truflandi áhrif á fjölskyldulífið og myndi koma niður á 

hegðun og samskiptum barnanna við fjölskyldumeðlimi. Upplifun þeirra er í samræmi við 

niðurstöður rannsóknar O‘Connors og félaga (2014) sem greindu frá því að með reglulegri 

hreyfingu fá börn útrás og eru þar af leiðandi ólíklegri til að sýna neikvæða hegðun. Að auki 

töluðu þátttakendur um breytingar á skapi barnanna eftir að hafa losað umframorku í 

íþróttum. Breytingar á skapi barnanna voru til betrunar að mati þátttakenda en þeir töldu 

börnin rólegri, glaðari og yfirvegaðri eftir æfingar. Upplifun þeirra er í samræmi við lífeðlisleg 

viðbrögð líkamans við líkamlegri áreynslu en þá eykst flæði efna til heilans sem líkist 

sælutilfinningu og framkallar vellíðan ásamt því að hafa róandi áhrif (McLaughlin, 2003; 

ADDitude, 2008).  
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Hreyfing hefur einnig uppbyggjandi áhrif á vitræna starfsemi heilans ásamt því að hafa 

eflandi áhrif á heilastarfsemi sem kallast stýrifærni. Stýrifærni getur reynst börnum með 

ADHD erfið en þátttakendur töluðu um að rútínan og skipulagið sem fælist í íþróttaiðkun 

barnanna gæti hjálpað til við þessa tilteknu færni. Þátttakendur töldu að skipulagðar íþróttir 

hefðu margvíslegan ávinning fyrir börn sín en rútína og skipulag í kjölfar íþróttaiðkunar var 

stór hluti þess ávinnings sem þátttakendur minntust á. Ronja talaði um að dóttir sín hefði 

upplifað öryggi af því að mæta á skipulagðar æfingar sem væru alltaf á sama tíma á 

ákveðnum dögum. Það samræmist því sem kom fram í grein Fiese og félaga (2002) en það 

veitir börnum öryggi þegar þau vita hvað er framundan, þau upplifa þá frekar að þau hafi 

stjórn á aðstæðum og umhverfi sínu. Svör Guðrúnar og Heklu gáfu til kynna að íþróttaiðkun 

barna þeirra væri mikilvægur þáttur í að koma í veg fyrir óreiðu og óskipulag í daglegu lífi. 

Þetta samsvarar niðurstöðum rannsóknar Hoza og félaga (2015) þar sem fram kom að aukið 

skipulag og regluleg hreyfing geti verið mikill ávinningur fyrir öll börn. Einnig kom fram í 

þeirri rannsókn að skipulag við íþróttaiðkun er mikilvægt fyrir velgengni og skapgerð 

barnanna í tiltekinni íþróttaiðkun. Þátttakendur minntust á að dagleg rútína væri börnunum 

mikilvæg þar sem lélegt skipulag, óreiða, afslöppun og frí reyndist börnunum illa og kæmi 

það niður á hegðun, samskiptum og líðan þeirra. Þátttakendur upplifðu einnig streitu í 

tengslum við að finna upp afþreyingu fyrir börnin á þeim dögum þar sem ekki voru 

skipulagðar æfingar, einnig um helgar og á hátíðis- og frídögum. Sú upplifun þátttakenda 

samsvarar því sem kom fram í grein Sytsma og félaga (2001). Í þeirri rannsókn kom fram að 

þegar börn eru í rútínu eru minni líkur á togstreitu og nöldri milli barna og foreldra ásamt því 

að samskipti þar á milli verða betri. Þar af leiðandi hefur rútína jákvæð áhrif á fjölskyldulífið 

sjálft, skipulag og daglegt líf þeirra verður betra. Því má segja að ávinningur rútínu sé mikill 

fyrir bæði börn og foreldra þeirra. Athyglisvert er að niðurstöður þessarar rannsóknar fela í 

sér fjölbreyttari líkamlegan ávinning en rannsakendur bjuggust við. 

7.2 Andleg áhrif 

Þátttakendur eru þeirrar skoðunar að íþróttaiðkun barnanna hafi jákvæð áhrif á andlega 

líðan sem felur meðal annars í sér aukið sjálfstraust og hæfni til að nýta styrkleika við 

íþróttaiðkun. Þetta samræmist því sem kom fram í bók Rief (2003) en hann greindi frá því að 

börn með ADHD hafi mikla orku, séu fljót að bregðast við, fjörug og gjarnan óhrædd að prófa 

nýja hluti. Í sumum tilfellum geta því einkenni ADHD reynst börnum sem styrkleiki við 

íþróttaiðkun (Stabeno, 2006).  

Í grein O‘Hara og félaga (2011) kom fram að hreyfing hafi áhrif á andlega líðan og geti 

hjálpað börnum að ná tökum á jákvæðum tilfinningum en það varpar ljósi á það sem Linda 

og Hekla sögðu þegar þær minntust á að börn sín væru stolt af eigin árangri, upplifðu sig 
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hæfileikarík og hefðu gaman að því að æfa íþróttir. Arna minntist einnig á að sjálfsöryggi 

dóttur sinnar hefði eflst gríðarlega þegar hún og lið hennar sigruðu á fótboltamóti og fengu 

bikar. Viðhorf þeirra styður það sem Contant-Norville (2012) sagði um börn með ADHD sem 

stunda íþróttir en þau virðast bregðast best við athöfnum þar sem lögð er áhersla á ánægju, 

velgengi og styrkingu eða verðlaun.  

Þátttakendur nefndu nokkra þætti þegar rætt var um breytingar á hegðun fyrir og eftir 

æfingar hjá börnunum. Helst töldu þátttakendur íþróttaiðkun barnanna stuðla að vellíðan 

sem fólst í bættu skapi og hegðun. Það endurspeglar það sem kom fram í grein Hoza og 

félaga (2015) en þeir bentu á að reglubundin hreyfing stuðlar að bættri andlegri heilsu. 

Guðrún og Ronja nefndu báðar að börn þeirra kæmu yfirleitt alltaf í betra skapi heim eftir 

æfingar og skildu vonda skapið þar eftir.  

Af svörum þátttakenda að dæma eru börnin fær í sinni íþróttagrein og eru íþróttirnar 

vettvangur þar sem þau fá tækifæri til þess að nýta styrkleika sína. Þátttakendur lögðu mikla 

áherslu á að börnin þyrftu að vera góð á einhverju sviði þar sem þau áttu oft á tíðum erfitt 

annars staðar, til að mynda í félagslegum aðstæðum. Það er í samræmi við frásögn Elliotts og 

félaga (2001) en þeir greindu frá því að félagslegar aðstæður gætu reynst börnum með 

ADHD erfiðar og oft á tíðum væru þau óviðeigandi í samskiptum. Út frá þessu er athyglisvert 

að velta því fyrir sér hvort foreldrar barna með ADHD séu meðvitaðir um þá styrkleika sem 

fylgja röskuninni og geta nýst vel við íþróttaiðkun. 

7.3 Félagsleg áhrif 

Þátttakendur rannsóknarinnar töluðu flestir um að börn sín væru ekki sterk félagslega og þar 

af leiðandi fannst þeim íþróttaiðkun mikilvægur vettvangur til að hitta félaga og mynda 

félagstengsl. Hugmyndir þátttakenda um félagslegt gildi íþrótta eru í samræmi við 

niðurstöður rannsóknar O’Connors og félaga (2014) sem leiddi í ljós félagslegan ávinning 

íþrótta í formi samvinnu, samtala, leiðtogahæfni og tilfinningastjórn. Að mati þátttakenda 

var íþróttaiðkun barnanna mikilvægur vettvangur þar sem börnin fengu tækifæri til þess að 

æfa sig í félagslegum samskiptum undir leiðsögn þjálfara. Rannsóknir hafa sýnt að þegar 

börn fá tækifæri til þess að efla félagslega færni eru auknar líkur á vellíðan og auknu 

sjálfstrausti (O’Connor o.fl., 2014; Eime o.fl., 2013; Lullo og Puymbroeck, 2006). Niðurstöður 

þessarar rannsóknar leiddu þó í ljós að áhrif félaga við íþróttaiðkun geta verið mismunandi. 

Þátttakendur minntust bæði á jákvæð og neikvæð áhrif félaga við íþróttaiðkun en það er eins 

og með önnur samskipti í daglegu lífi fólks, þar sem alltaf geta verið bæði kostir og gallar. 

Þegar þátttakendur töluðu um neikvæð áhrif félaga við íþróttaiðkun komu fram dæmi um 

árekstra á milli yngri og eldri barna, ásamt almennum árekstrum við félaga. Þetta er í 

samræmi við hugmyndir Emie og félaga (2013) um neikvæð áhrif félaga í tengslum við þá 
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samkeppni sem oft getur skapast í íþróttum. Þeir þátttakendur sem minntust á neikvæð áhrif 

félaga við íþróttaiðkun sögðu samt sem áður líka jákvæðar sögur af félögunum. Þátttakendur 

töluðu um að börnin hefðu átt náin tengsl við félaga við íþróttaiðkun sína. Í framhaldi af því 

minntist Guðrún á að sonur hennar hefði misst tengsl við félaga sína í fótboltanum þegar 

hann hætti iðkun sinni en það hafði slæm áhrif á félagslegu stöðu hans. Út frá þessu má 

draga þá ályktun að fótboltinn hafi verið sá vettvangur þar sem sonur Guðrúnar myndaði 

helst félagstengsl. 

Þar sem þátttakendur töluðu um slaka félagslega stöðu barna sinna og minntust á 

mikilvægi íþrótta til þess að hitta félaga og mynda félagstengsl má einnig benda á 

niðurstöður rannsókna O‘Connors og félaga (2014) um jákvætt gildi íþrótta fyrir samþykki 

meðal jafningja. Auk þess kom fram að hópíþróttir gætu aukið félagslega færni barna og 

væru því líkur á auknu sjálfstrausti og meiri vellíðan. 

Heildarniðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að allir þátttakendur hafi gert sér 

grein fyrir ávinningi íþróttaiðkunar fyrir börn sín. Þátttakendur töluðu um mikilvægi þess að 

halda börnunum við íþróttaiðkun og styðja þar við þau í félagslegum aðstæðum. Þetta 

samsvarar niðurstöðum Lullo og Puymbroeck (2006) þar sem fram kom að bæði hvatning 

foreldra og félagslegur stuðningur væri mikilvægur þáttur við íþróttaiðkun barna. 

Þátttakendur þessarar rannsóknar greindu frá erfiðleikum við að fá börn til að mæta á 

æfingar en töldu mikilvægt að ná þeim á staðinn þar sem þau kæmu oft glöð heim og sátt við 

sjálfan sig. Áhugavert er að velta því fyrir sér hvort börn þátttakenda þessarar rannsóknar 

væru íþróttaiðkendur ef ekki væri stuðningurinn frá foreldrunum. Einnig er áhugavert er að 

sjá að þátttakendur einblíndu fremur á jákvæða útkomu við íþróttaiðkun barnanna heldur en 

erfiðleikana við að koma börnunum á æfingar. 

7.4 Áhrif lyfja 

Allir þátttakendur nema einn tóku þá ákvörðun að setja börn sín á lyf við ADHD, en þau voru 

þó á mismunandi lyfjum. Þeir þátttakendur sem settu börn sín á lyf töluðu allir um að viðhorf 

þeirra til lyfja hefði verið neikvætt í fyrstu. Viðhorf þeirra breyttist hinsvegar þegar þau fengu 

þegar þau fengu ráðleggingar og fræðslu frá fagaðilum. Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

foreldrar séu líklegri til þess að samþykkja lyfjameðferð hjá börnum sínum ef þeir skilja 

líkamleg áhrif lyfjanna (Stroh o.fl., 2008). Af svörum þátttakenda að dæma hefur lyfjainntaka 

við ADHD bæði jákvæð og neikvæð áhrif á börn þeirra. Jákvæð upplifun þriggja foreldra af 

lyfjainntöku barnanna fólst meðal annars í bættri hegðun meðal ættingja og vina og 

hinsvegar öryggistilfinningu barnanna. Áhrif örvandi lyfja hafa verið rannsökuð og leitt í ljós 

jákvæð áhrif á hegðun, athygli og atferli barna með ADHD sem samsvarar upplifun 

þátttakenda þessarar rannsóknar. Linda talaði um að áhrif lyfjanna væru jákvæð fyrir son 
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sinn þegar kom að hegðun hans. Upplifun hennar endurspeglar það sem kom fram í grein 

Howe (2010) en lyf geta dregið úr ofvirkni einkennum og minnkað líkur á að brugðist sé við í 

fljótfærni. Linda sagði son sinn hafa náð betri tökum á eigin hegðun ásamt því að lyfin gætu 

dregið úr trúðslátum í aðstæðum þar sem hann reyndist óöruggur. Rannsóknir hafa sýnt að 

börn geti upplifað inntöku lyfja sem ákveðið öryggi þegar þau telja sig hafa náð betri tökum á 

daglegu lífi (Gísli Baldursson, 2000a; Málfríður og Matthías, 2002). Kiluk og félagar (2009) 

bentu á að örvandi lyf geta haft truflandi áhrif á daglegt líf barna og samræmist það frásögn 

tveggja þátttakenda þessarar rannsóknar. Að sögn Guðrúnar fannst henni sorglegt að sjá 

hvernig persónuleiki sonar hennar breyttist, hann varð áhugalaus fyrir hlutum sem honum 

þótti mjög áhugaverðir áður en hann hóf lyfjameðferð. Guðrún og Arna töluðu um að áhrif 

lyfja kæmu niður á íþróttaiðkun barna sinna. Þær greindu frá því að börnin yrðu viðkvæmari 

fyrir áreiti við íþróttaiðkun og sýndu henni lítinn áhuga. Þetta samsvarar grein Contant-

Norville (2012) en þar kom fram að börn með ADHD væru líklegri en önnur börn að verða 

fyrir truflunum á æfingu ef það væri of mikið áreiti. Því má áætla að lyfin sem börn Guðrúnar 

og Örnu voru að taka hafi ekki þjónað tilætluðum tilgangi. Rannsóknir hafa sýnt fram á að hjá 

30% barna þjóni örvandi lyf ekki tilætluðum tilgangi og 4-6% barna verði fyrir aukaverkunum 

(Gísli Baldursson, 2000a). Hekla var meðvituð um aukaverkanir örvandi lyfja sem fela í sér 

persónuleikabreytingar en hún talaði um að dóttir sín væri tilfinningarík og vildi Hekla ekki 

draga úr því. Hún tók þá ákvörðun að setja dóttur sína ekki á lyf og sá ekki tilgang í því en hún 

velti því einnig fyrir sér fyrir hvern hún væri að gera það.  

Þegar horft er til frásagna þátttakenda þessarar rannsóknar af reynslu og upplifun af 

íþróttaiðkun barnanna er hugsanlegt að íþróttaiðkun sé mikilvæg viðbót við lyfjameðferð 

barnanna. Hugsanlegt er að í einhverjum tilfellum gætu börnin tekið minni lyfjaskammt 

samhliða íþróttaiðkun þar sem niðurstöður þessarar rannsóknar ásamt fyrri rannsóknum 

sýna fram á að íþróttaiðkun dregur úr einkennum ADHD. Út frá þessu er ljóst að tilætlaður 

tilgangur örvandi lyfja við ADHD er sá sami og áhrif íþróttaiðkunar að því leyti að bæði 

örvandi lyf og íþróttaiðkun draga úr einkennum ADHD. 

7.5 Samantekt 

Heildarniðurstöður benda til þess að gildi íþróttaiðkunar fyrir börnin að mati mæðranna 

smitast út í fjölskyldulífið, skólana og samfélagið og því er hægt að tengja þemu 

rannsóknarinnar við vistfræðikenningu Bronfenbrenners. Fyrstu þrjú þemu rannsóknarinnar 

sjálfstraust, vellíðan og félagslegt gildi falla bæði í nærkerfið og millikerfið. Í innsta kerfinu, 

nærkerfinu verða börnin fyrir áhrifum fjölskyldumeðlima, vina, kennara og þjálfara og mynda 

við þau tengsl. Í millikerfinu verður sú tengslamyndun sem hefur átt sér stað í nærkerfinu 

nánari. Einnig bætast við daglegar athafnir í lífi barnanna, til dæmis íþróttaiðkun.  
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Íþróttaiðkun viðkemur þeim þemum sem falla bæði í nær- og millikerfið að því leyti að 

íþróttaiðkun hefur jákvæð eða neikvæð áhrif á sjálfstraust barna. Í þessari rannsókn jókst 

vellíðan barnanna þegar þau losuðu umframorku við íþróttaiðkun og þegar þeim vegnaði vel. 

Þátttakendur töluðu um tækifæri fyrir börnin til þess að æfa sig í félagslegum samskiptum 

við íþróttaiðkun með aðstoð þjálfara og foreldra sem grípa inn í ef þess er þörf. Algengt er að 

börn með ADHD séu með slaka félagsfærni en við íþróttaiðkun eru börnin í samskiptum og 

samvinnu við börn sem eru gjarnan færari en þau sjálf í félagslegum samskiptum. Þetta 

samsvarar kenningu Vygotsky um „svæði mögulegs þroska“ (e. Zone of proximal 

development) þar sem börn læra af færari og reynslumeiri einstaklingum. Á endanum getur 

það leitt til þess að börn með ADHD tileinki sér viðeigandi viðbrögð og svaranir í félagslegum 

samskiptum ef þau fá umrædda aðstoð (Dowling, 2005; O‘Connor, 2014). 

Þemað rútína fellur í milli- og stofnanakerfið sem hefur einnig áhrif á nærkerfið eða 

barnið sjálft. Í þessari rannsókn kom í ljós að þeir þættir sem tilheyra kerfunum tveimur eru 

fjölskyldan, skólinn og íþróttaiðkun. Rútínan sem þátttakendur töluðu um felst í daglegri 

dagskrá sem byggir á hefðbundnum skóladegi og að mæta á æfingar. Frí í skóla og á æfingum 

reyndist þátttakendum streituvaldur. Rútínan hafði þau áhrif á börnin að þau upplifðu öryggi 

af því að vita hvað væri framundan. Út frá því urðu samskipti milli barnanna og 

fjölskyldumeðlima betri sem gerði það að verkum að heimilislífið batnaði.  

Að lokum fellur þemað áhrif lyfja í stofnana- og lýðkerfið sem eru börnunum fjarlægust 

en hafa samverkandi áhrif á innri kerfin tvö. Bæði kerfin hafa óbein áhrif á þroska og hegðun 

barnanna en börnin geta aftur á móti ekki haft áhrif á þá þætti sem tilheyra kerfunum 

tveimur. Í stofnanakerfinu eru stofnanir á borð við menntastofnanir og íþróttafélög sem 

höfðu óbein áhrif á börnin. Vert er að benda á að menning, skoðanir og viðhorf almennings 

sem gilda í hverju samfélagi fyrir sig geta haft áhrif á val á meðferð fyrir börn með ADHD. Til 

dæmis er líklegt að aðstandendur barna með ADHD kjósi aðra meðferð heldur en 

lyfjameðferð ef viðhorf og skoðanir almennings til slíkrar meðferðar er neikvætt. 

Rannsakendur velta því fyrir sér hvort ákvörðun þátttakenda þessarar rannsóknar um 

meðferð fyrir börn þeirra hafi orðið fyrir áhrifum viðhorfa og skoðana samfélagsins. Að mati 

rannsakenda má rekja aukningu á lyfjameðferðum við ADHD til þess ramma sem gildir innan 

skólakerfa og íþróttafélaga um það hvernig börn eiga að haga sér og koma fram. Því má leiða 

líkur að ákvörðun foreldra á meðferð geti orðið fyrir áhrifum þess ramma sem gildir í skólum 

og íþróttafélögum. Þar sem ávinningur íþróttaiðkunar getur verið sambærilegur og áhrif lyfja, 

eru rannsakendur sammála því sem Linda sagði um gildi íþróttaiðkunar. Hún sagði að 

gagnlegt væri fyrir foreldra barna með ADHD ef í upphafi yrði greint frá ávinningi 

íþróttaiðkunar fyrir börnin. Niðurstöður þessarar rannsóknar ásamt fyrri rannsóknum benda 
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til þess að íþróttaiðkun dragi úr einkennum ADHD og því er íþróttaiðkun góð viðbót við 

önnur meðferðarúrræði. 
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8 Lokaorð 

Í þessari rannsókn voru rannsakendur að kanna gildi íþróttaiðkunar barna með ADHD út frá 

upplifun og reynslu mæðra. Eins og fram hefur komið eru margar áskoranir sem börn með 

ADHD þurfa að takast á við. Því er nauðsynlegt að finna leiðir til að koma til móts við þarfir 

og langanir þeirra. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að íþróttaiðkun hafi líkamleg, 

andleg og félagsleg áhrif á börn með ADHD og sé einn þeirra þátta sem stuðlar að heilbrigði 

og velferð þeirra. Það eru þó ekki endilega íþróttirnar sem slíkar heldur allt sem þeim fylgir. 

Þátttakendur greindu frá því að íþróttaiðkun hafi jákvæð áhrif á sjálfstraust og vellíðan 

barnanna þegar vel gengur. Allir þátttakendurnir telja íþróttaiðkun barnanna mikilvægan 

vettvang til þess að mynda félagstengsl og æfa sig í félagslegum samskiptum þar sem 

félagsleg staða þeirra var gjarnan slök. Bæði komu fram jákvæð og neikvæð áhrif félaga við 

íþróttaiðkun en þó voru jákvæð áhrif ríkjandi. Þátttakendur upplifðu vellíðan hjá börnum 

sínum þegar tengsl þeirra við æfingafélaga voru góð. Þátttakendur telja börnin finna fyrir 

auknu öryggi í skipulögðu umhverfi sem felst í daglegu skipulagi. Að mati rannsakenda er 

íþróttaiðkun mikilvægur þáttur í lífi barna með ADHD þar sem hún hjálpar þeim að takast á 

við áskoranir í þessu kröfuharða samfélagi sem þátttakendur búa við. Kröfur samfélagsins 

snúa að þeim ramma og reglum sem gilda innan skólakerfisins og íþróttafélaga en það 

reynist börnum þátttakenda erfitt að falla í slíkan ramma vegna einkenna ADHD. 

Rannsakendur lögðu ekki upp með að kanna upplifun þátttakenda af lyfjameðferð barnanna 

en áhrif lyfja á persónuleika, hegðun og skap komu sterkt fram í frásögn þátttakenda. 

Frásögn þátttakenda um breytingar á hegðun við íþróttaiðkun gerði það að verkum að 

rannsakendur vildu varpa ljósi á áhrif lyfja. Lyfin höfðu bæði jákvæð og neikvæð áhrif á 

börnin. Þátttakendur upplifðu jákvæð áhrif lyfja þar sem þau draga úr hegðunarvanda 

barnanna og veita þeim öryggi. Neikvæð reynsla þátttakenda af áhrifum lyfja vísar til 

persónuleikabreytinga og meiri truflunum af utanaðkomandi áreiti.  

Heildarniðurstöður þessarar rannsóknar sýna fram á að þemun aukið sjálfstraust, 

vellíðan, félagslegt gildi og rútína séu gildi eða ávinningur íþrótta fyrir börn með ADHD að 

mati mæðra. Rannsókn þessi beindi sjónum að því að foreldrar barna með ADHD þurfi í 

sumum tilfellum að mæta með börnum sínum á æfingar til þess að styðja þau í félagslegum 

aðstæðum vegna hegðunarvanda. Í framhaldi af þessari rannsókn væri því áhugavert að 

skoða hvort að íþróttafélög séu í stakk búin til að takast á við ólíkar þarfir og hegðun barna 

með ADHD. Út frá því er nauðsynlegt að kanna hvort þjálfarar hafi almennt þekkingu á 

röskuninni, geti tekist á við þær aðstæður sem upp geta komið og stuðlað að vellíðan barna 

með ADHD. 
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