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Útdráttur 
Ritgerð þessi greinir frá hvernig tilfinningalegur veruleiki ungmenna með ADHD birtist í 

samskiptum við foreldra. Reynt var að öðlast skilning á því hvernig líðan og sjálfsmynd 

ungmennanna þróast, ásamt því hvernig tengsl verða til og birtast í samskiptum við 

þeirra nánustu. Stuðst var við erlendar og íslenskar heimildir til að varpa ljósi á 

viðfangsefnið. Niðurstöður þessarar ritgerðar eru margvíslegar en bera þó allar með sér 

að ungmenni með ADHD glíma við flókinn veruleika og oft og tíðum flóknari en 

jafnaldrar þeirra sem ekki hafa greinst með ADHD. Ber þar helst að nefna hversu erfið 

tilfinningastjórnun getur reynst þeim, svo ekki sé minnst á þekktar hindranir sem fylgja 

ADHD líkt og athyglisbrestur, hvatvísi eða ofvirkni.Einnig er þekkt algengi þess að börn 

með ADHD greinist með fylgiraskanir eins og þunglyndi, kvíða, þráhyggju- og 

áráttuhegðun, mótþróaþrjóskuröskun, hegðunarerfiðleika eða geðhvarfasýki. Alls tveir 

þriðju allra ungmenna með ADHD greinast með eina eða fleiri þessara fylgiraskana. 

Jákvæð foreldrasamskipti eru verndandi þáttur fyrir ungmenni með ADHD og stuðla enn 

fremur að því að þau þrói með sér jákvæða sjálfsmynd í sínum flókna veruleika. 

Hindranir sem verða á vegi þessara barna eru margar og geta komið í veg fyrir jákvæða 

þátttöku í samfélaginu. Því er mikilvægt að ungmenni með ADHDsem glíma við 

erfiðleika vegna röskunar sinnar,eða foreldrar þeirra, hræðist ekki að leita aðstoðar 

fagaðila ef samskiptinganga ekki vel. Félagsráðgjafar eru fagstétt sem hefur sérhæft sig í 

að greina vanda, hvort sem vandinn liggur hjá einstaklingnum eða í umhverfi hans, með 

heildarsýn að leiðarljósi.Ungmenni með ADHD eru hæfileikaríkir einstaklingar sem hafa 

margt jákvætt fram að færa til samfélagsins. Því er mikilvægt að styðja við færni þeirra í 

jákvæðum samskiptum, sem og tilfinningastjórnun, til að greiða leið þeirra út í 

samfélagið svo þeir fái notið sín sem einstaklingar, geti nýtt styrkleika sína og þannig 

lagt sitt af mörkum til samfélagsins. 
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1 Inngangur 
Tilfinningar eru viðbrögð sem við sýnumflestá mismunandi hátt og eruhluti af mannlegu 

eðli. Þær veita okkur upplýsingar um hvað við erum að upplifa og hjálpa okkur að vita 

hvernig við eigum að bregðast við hinum ýmsu aðstæðum. Við lærum að skynja 

tilfinningar okkar alveg frá því við fæðumst (Oatley, 2004). Ungabörn og smábörn 

bregðast við tilfinningum sínum með svipbrigðum eða með aðferðum líkt og að hlæja, 

knúsa eða gráta (Harter, 2006).  

Eftir því sem við eldumst verðum við hæfari í því að skilja tilfinningar okkar. Í stað 

þess að bregðast við líkt og börn gera, þá getum við skilgreint hvað okkur finnst og fært 

það í orð. Með tíma og æfingu verðum við betri í því að vita hvernig okkur líður og hvers 

vegna (American Psychiatric Association,2013). Þó svo að flestir læri á lífsleiðinni að 

stjórna tilfinningum sínum og tjá þær á sem eðlilegastan hátt, getur ákveðinn hópur 

einstaklinga átt mjög erfitt með að ráða við þær. Unglingar með ADHD tilheyra þeim 

hópi en þeir geta átt mjög erfitt með að stjórna tilfinningum sínum. Flestir þekkja 

einkenni sem fylgja einstaklingum með ADHD; þ.e. athyglisbrestinn, ofvirknina og 

hvatvísina. Eitt einkenni gleymist þó oftar en ekki að nefna, en það er 

tilfinningastjórnun. Vísindamenn og aðrir sérfræðingar sem meðhöndla börn og 

unglinga með ADHD hafa sýnt fram á að tilfinningastjórnun spili stórt hlutverk í 

daglegum erfiðleikum þeirra. Þetta hefur allt saman mikil áhrif á líðan þeirra og 

samskipti við aðra, bæði fjölskyldu og vini en einnig aðra í nærumhverfinu. Unglingar 

með ADHD upplifa ekkert öðruvísi tilfinningar en jafnaldrar þeirra; þeim sárnar, þeir 

verða reiðir, sorgmæddir, daprir og leiðir og hafa áhyggjur alveg eins og aðrir. Unglingar 

með ADHD upplifa þessar tilfinningar með sama hætti en svo virðist sem þeir upplifi þær 

oftar og jafnvel ákafar. Einnig virðast þær vara lengur og brjótast oftar fram í daglegu lífi 

þeirra (Taylor, 1997).  

Í þessari ritgerð verður reynt að varpa ljósi á þennan tilfinningalega veruleika sem 

unglingar með ADHD upplifa í samskiptum við foreldra og hvaða áhrif það getur haft á 

sjálfsmynd þeirra, líðan og tengsl við þróun samskipta. Fjallað verður um kenningar sem 

notaðar eru af félagsráðgjöfum sem geta nýst í starfi þeirra þegar kemur að því að 
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aðstoða fjölskyldur við að efla og bæta samskipti sín á milli ásamt því að reyna að finna 

hvar rót vandans liggur. Skoðuð verður vistfræðikenning Bronfenbrenner og 

tengslakenning Bowlby í þessu samhengi til að varpa breiðu ljósi á viðfangsefnið. Auk 

þess verða hinar ýmsu rannsóknir skoðaðar til að leitast við að fá skýringar á því hvernig 

tilfinningalegur veruleiki ungmenna með ADHD birtist í samspili við nærumhverfi þeirra. 

1.1 Markmið og rannsóknarspurning 
Markmið þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á tilfinningalegan veruleika ungmenna með 

ADHD í samskiptum við foreldra. Reynt verður að öðlast skilning á því hvernig líðan, 

sjálfsmynd og tengsl birtast og þróast í samskiptunum. Rannsóknarspurning 

ritgerðarinnar endurspeglar markmiðin sem sett hafa verið fram og hljóðar hún 

eftirfarandi:  

Hvernig birtist tilfinningalegur veruleiki ungmenna með ADHD í 

samskiptum við foreldra? 

1.2 Ástæður að baki vali á viðfangsefni ritgerðarinnar 
Viðfangsefni ritgerðar var valið vegna persónulegrar reynslu minnar af samskiptum við 

ungling með ADHD. Ég þekki vel til þessa efnis vegna náinna tengsla sem ég á við 

tæplega fjórtán ára ungling sem hefur bæði sýnt það og sannað fyrir mér hversu mikill 

tilfinningarússibani það getur verið að vera með ADHD. Allt frá því að vera hátt uppi af 

gleði til þess að sjá ekki neitt nema svartnætti framundan og brjóta sig niður andlega út 

af hinum minnstu hindrunum. Reynsla mín og upplifun gerði það að verkum að ég vildi 

reyna að varpa ljósi á það hversu erfitt og gefandi þetta getur verið á sama tíma. Þetta 

hefur ekki einungis áhrif á sjálfan unglinginn heldur einnig á foreldrana, bæði hvað 

varðar tilfinningatengsl og sjálfsmynd foreldris sem reynt hefur allt til að standa sig sem 

foreldri, en stendur samt frammi fyrir þeirri brotnu sjálfsmynd sem myndast hefur í 

flóknu samspili við umhverfið. Kostir þess að viðfangsefni þetta varð fyrir valinu er 

fyrrgreind þekking mín, ásamt því sem ég hef lært um þetta viðfangsefni á námsárum 

mínum í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Vitneskjan sem liggur fyrir á þessu efni ásamt 

persónulegri reynslu á eftir að hjálpa við að setja ritgerðina upp á þann hátt að það nái 

að varpa ljósi á það svar sem leitast er eftir með rannsóknarspurningunni. 
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1.3 Uppbygging ritgerðar 
Ritgerðinni er skipt upp í þrjá meginkafla sem allir hafa sína undirkafla. Fyrsti kaflinn er 

inngangur, þar sem farið er yfir markmið ritgerðar ásamt því að rannsóknarspurning 

verkefnisins er kynnt. Annar kafli er fræðilegi hluti ritgerðarinnar. Í þeim kafla er farið 

yfir þau atriði sem skipta máli svo unnt sé að varpa ljósi á þann tilfinningalega veruleika 

sem unglingar með ADHD búa við og hvernig hann birtist í samskiptum þeirra við 

foreldra sína. Lykilhugtök ritgerðarinnar eru svo skilgreind ásamt því að fjallað verður 

um þær kenningar sem styrkja rannsóknarspurninguna sem lagt er upp með og hjálpa til 

við að veita svör við henni. Birtingarmynd ADHD verður skilgreind og farið yfir það 

hvernig röskunin kemur fram hjá unglingum þegar kemur að innri líðan, 

tilfinningastjórnun og sjálfsmynd. Einnig verður fjallað um samskipti ungmenna með 

ADHD við foreldra og foreldrastuðning. Í þriðja kaflanum er rannsóknarspurningu 

ritgerðarinnar svarað. Í fjórða og síðasta kaflanum má finna umræðu ásamt lokaorðum, 

þar sem höfundur fer yfir eigin hugleiðingar um efni ritgerðarinnar og helsta lærdóm 

sem draga má af vinnu við þessa BA ritgerð. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 
Þegar skrifa á ritgerð um ákveðið efni er nauðsynlegt að styðjast við fyrirliggjandi fræði 

um viðfangsefnið. Í þessum kafla verður fjallað um kenningar sem styðja við 

rannsóknarspurninguna sem vísar til þess tilfinningalega veruleika sem unglingar ganga í 

gegnum í samskiptum við foreldra sína ásamt því að sýna hvað það er sem hefur áhrif á 

það hvernig sá veruleiki birtist. Ennfremur verður varpað ljósi á það hvernig 

félagsráðgjöfin getur komið inn með sína faglegu þekkingu til þess að veita stuðning og 

meðferð ef þess þarf. 

2.1 Kenningar 
Það er hægt að segja að kenningar séu safn tengdra fullyrðinga til að skýra hugmyndir 

okkar um veruleikann og hin ýmsu tengsl sem myndast á milli fyrirbæra (Skyttner, 

2001). Innan félagsráðgjafarinnar er að finna kenningar sem tengjast vel viðfangsefni 

ritgerðarinnar. Hér á eftir verður farið nánar yfir þær helstu ásamt því að fjallað verður 

um tvær kenningar sem skýra hvað best tilfinningaleg tengsl á milli fólks. 

2.2 Kenningar í félagsráðgjöf 
Félagsráðgjöf er starfsgrein sem stuðlar að félagslegum breytingum, leysir vandamál 

sem eiga sér stað í mannlegum samskiptum og styður við fólk og eykur vellíðan þess 

með sjálfseflingu (Farley, Smith og Boyle, 2009). Það er því hægt að segja að helsta 

hlutverk félagsráðgjafans sé að vinna að því að aðstoða samfélagið með margvísleg 

vandamál sem snúa að ýmsum hópum eða einstaklingum. Félagsráðgjafar vinna út frá 

kenningum sem snúa að mannlegri hegðun og samfélagsgerð, þar sem þeir reyna að 

vinna með samspil einstaklingsins og umhverfi hans (Farley, o.fl., 2009). Því er hægt að 

segja með vissu að grundvöllur félagsráðgjafar sé virðing fyrir manngildum og sérstöðu 

hvers einstaklings og trú á getu hans til að nýta hæfileika sína til fullnustu. 

Félagsráðgjafar vinna fyrst og fremst út frá heildarsýn þar sem þeir reyna að sjá alla 

heildina í kringum einstaklinginn sem unnið er með (Landlæknisembættið, 2014). 

Heildarsýn er leiðarljós í allri vinnu félagsráðgjafa. Hugmyndafræðin á bak við 

heildarsýnina er sú að engir tveir einstaklingar séu eins og því sé nauðsynlegt að skoða 

allar hliðar þegar unnið er með hverjum einstaklingi (Hrefna Ólafsdóttir, 2006). Það 

skiptir máli hvernig umhverfi einstaklingsins er mótað og því er nauðsynlegt að 
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félagsráðgjafi skoði aðstæður út frá fjölskylduaðstæðum og alla þá þætti sem standa 

einstaklingnum næst. Þegar félagsráðgjafi notar heildarsýn sem leiðarljós þá er hann að 

nálgast einstaklinginn út frá öllum hliðum til þess að reyna að sjá hvaða áhrif 

einstaklingurinn hefur á umhverfið og svo öfugt (Lára Björnsdóttir, 2006). 

Félagsráðgjafar þurfa því að þekkja til og nota kenningar sem veita þeim innsýn í hegðun 

mannsins og nota þær til þess að vita hvaða bjargir samfélagið hefur upp á að bjóða 

(Farley, o.fl., 2009).  

Valdefling er önnur aðferð sem félagsráðgjafar vinna mikið með. Henni beita þeir 

með það í huga að einstaklingurinn nái tökum á eigin lífi með því að efla sjálfan sig 

(Adams, 2008). Félagsráðgjafar og annað fagfólk notar valdeflingu til að hjálpa 

einstaklingum við að hafa áhrif á eigin aðstæður með því að nota þekkingu sína og efla 

viðkomandi á viðeigandi hátt (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006). Með hugtakinu er 

verið að efla einstaklinginn með hjálp til sjálfshjálpar (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). 

Hjálp til sjálfshjálpar er aðferð sem félagsráðgjafar nota í auknum mælitil að fá fólk 

til að öðlast meiri trúá eigin getu (Farley, o.fl., 2009). Með þessari aðferð á fólk að geta 

náð stjórn á eigin aðstæðum og þannig hjálpað sér sjálft með auknum hætti (Hrefna 

Ólafsdóttir, 2006).  

Kerfiskenningin er ein af þeim kenningum sem félagsráðgjafar vinna eftir (Farley, 

o.fl., 2009). Hún gengur út á það að félagsráðgjafinn sé í góðu sambandi við 

einstaklinginn og öll þau kerfi sem snúa að honum og hann er hluti af, til þess að geta 

hjálpað honum (Skyttner, 2001). Eitt mikilvægasta kerfi sem einstaklingurinn er hluti af 

og tilheyrir er fjölskyldan og hefur hún oftast nær mikil áhrif á einstaklinginn (Farley, 

o.fl., 2009). Kerfiskenningin er afar fjölskyldumiðuð og hefur sömu grundvallarlögmál og 

heildarsýnin, þ.e. að skoða einstaklinginn út frá öllum hans hliðum (Hrefna Ólafsdóttir, 

2006). 

Það getur gagnast félagsráðgjöfum vel í starfi að þekkja einkenni og helstu 

meðferðarúrræði sem eru í boði fyrir einstaklinga með ADHD. Þekking þeirra getur 

hjálpað þeim að öðlast betri heildarsýn á líf einstaklinga með ADHD og þannig hjálpað 

þeim að styrkja þann tilfinningalega veruleika sem þeir búa við á sem jákvæðastan hátt 

(Guðrún Þorsteinsdóttir, Hrönn Björnsdóttir og Sigríður María Játvarðardóttir, 2006).  
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2.3 Vistfræðikenningar 
Í lífi hvers unglings á sér stað félagsmótun á daglegum grundvelli án tillits til þess hvernig 

lífi hann lifir (Berns, 2013). Alveg frá fæðingu eru börn mótuð félagslega af flestum þeim 

sem þau eru umkringd, þar á meðal öðrum börnum og fullorðnum sem þau hafa hin 

ýmsu samskipti við (Berk, 2004). Með þessari vitneskju er hægt að komast að þeirri 

niðurstöðu að félagsmótun eigi sér stað allt okkar líf (Berns, 2013). 

Urie Bronfenbrenner (1977) lagði með vistfræðikenningu sinni mikla áherslu á það 

hversu mikil áhrif hinir ýmsu þættir hafi á hvern einstakling og að samspil þeirra hafi 

áhrif á þroska viðkomandi. Vistfræðikenningin sýnir fram á að maðurinn er aðeins hluti 

af stærri heild sem tengist honum og er félagslegu kerfi mannsins skipt í fjögur kerfi, 

sem kallast míkró, mesó, exó og makró. Þessi fjögur kerfi vinna saman og vinna að því að 

þroska og móta einstaklinginn. Míkró kerfi (e. microsystem) vísar til nánasta umhverfi 

barnsins og þá sem hafa mestu áhrif á þroska barnsins líkt og fjölskylda, skólar og 

jafningjar. Mesó kerfi (e. mesosystem) eru samskiptin á milli kerfanna og er þá átt við 

víxlunarverkunina á milli fjölskyldunnar og skóla ásamt sambandsins á milli jafningja og 

fjölskyldu. Í exó kerfinu (e. exosystem) fléttast saman tengslin við félagslega umhverfið 

sem einstaklingurinn tekur ekki virkan þátt í og hans nánasta umhverfi. Þetta getur til 

dæmis átt við vinnu foreldra þar sem reynsla barns heima getur haft áhrif á vinnu 

foreldra og svo öfugt. Makró kerfi (e. macro system) lýsir menningarlegu samhengi 

einstaklingsins í samfélaginu sem hann lifir í, lögin og reglurnar sem gilda hverju sinni í 

samfélaginu og hvernig það getur haft áhrif á þroska einstaklingsins (Bronfenbrenner, 

1977).  

Félagsráðgjafar hafa mikið skoðað vistfræðikenninguna til þess að sjá hvort hægt sé 

að meta hvaða þættir hafa mest áhrif á líf unglinga þegar þeir eru að mótast. Þeir vinna 

að öllum þeim þáttum sem snerta einstaklinginn, fjölskylduna, skólann og félagslegt 

umhverfi til þess að taka mið af því hvað það er sem mest hefur áhrif á mótun þeirra. 

Það hefur komið í ljós að öll þess kerfi hafa eitthvað að gera með það hvernig 

unglingurinn mótast. Fjölskyldan og nánasta umhverfi er það helsta sem kemur til með 

að móta unglinginn í byrjun. Þegar seinna líður á tíma hans þá hefur félagslegt umhverfi 

meira með mótunina að gera en sjálf fjölskyldan. Félagsráðgjafar kanna því hvernig öll 

þessi kerfi vinna saman að því að móta líf unglingsins, kanna hvernig eða hvort fortíðin 
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getur haft áhrif á nútiðina og þannig fundið svör við því sem leitast er eftir (McCormick, 

Stricklin, Nowak, og Rous 2008). 

2.4 Tengslakenningar 
Tengsl eru djúp og langvarandi tilfinningaleg skuldbinding sem tengir einn einstakling við 

annan yfir tíma og rúm (Bowlby, 1969). Einn mikilvægasti þátturinn sem hefur áhrif á 

þroska barns eru tengslin  á milli barns og aðalumönnunaraðila þess, sem í flestum 

tilfellum er móðirin (Bowlby, 1973).  

Ein merkasta kenning 20. aldar er af mörgum talin vera tengslakenning (e. 

Attachmenttheory) sem John Bowlby setti fram 1958 (Berk, 2009). Hún hefur haft 

gríðarlega mikil áhrif innan hinna ýmsu fræðigreina, þar með talið félagsráðgjafar. 

Tengslakenningin lýsir langvarandi tengingu á milli manna en John Bowlby var fyrstur til 

að koma fram með kenningu um tengsl á milli manna. Hann hélt því fram að fyrstu 

tengslin sem myndast á milli barns og umönnunaraðila þess geti haft mikil áhrif út allt 

æviskeiðið (Bowlby, 1969). Góð tengslamyndun barns og móður í upphafi stuðlar að því 

að barn lifi af (Bowlby, 1973). 

Bowlby (1969) taldi að tengsl barns og umönnunaraðila þess skiptist og þróaðist í 

fjögur stig og verður farið yfir hvert þeirra hér á eftir. 

Fortengslaskeið (e. Preattachment phase) er fyrsta stigið. Það hefst við fæðingu og 

varir til sex vikna aldurs. Fyrstu vikurnar eftir fæðingu sýnir barn tilfinningar með því að 

grípa, brosa, gráta og stara.Það gerir ekki mannamun á þessu stigi en kallar fram jákvæð 

viðbrögð frá foreldrum sínum. Þessar tilfinningar eiga að leggja grunninn að sterkum 

tengslum milli foreldra og barns. 

Annað stigið er kallað tengsl í mótun (e. Attachment in the making) og miðast við 

aldursskeiðið sex vikna til átta mánaða. Þegar hér er komið er barnið farið að bregðast 

öðruvísivið ókunnugum en það gerir við foreldra sína. Það er farið að treysta foreldrum 

sínum, sem byggir á því að foreldrar barnsins uppfylla grunnþarfir þess. 

Skýr tengsl (e. Clear cut attechment phase) er þriðja stigið og nær frá átta mánaða 

aldri til um það bil tveggja ára aldurs. Hér eru tengslin orðin skýr á milli foreldris og 

barns, ásamt því að barnið leitast eftir því að vera í návist foreldra sinna. Á þessu stigi er 

barnið farið að gera sér grein fyrir því að foreldrar eru ennþá til þó svo að þeir hverfi úr 
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augsýn í einhvern tíma. Barnið getur þó upplifað aðskilnaðarkvíða við aðskilnað frá 

foreldrum. 

Síðasta stigið er myndun gagnkvæms sambands (e. Formation of a reciprocal 

relationship). Þetta skeið varir yfirleitt frá tveggja ára aldri og fram til fullorðinsára. Hér 

eiga sér stað miklar breytingar í tengslum við þroska sem gerir það að verkum að barnið 

skilur betur umhverfi sitt og hvað er að gerast hverju sinni og hvers vegna (Bowlby, 

1969). Þar sem barnið er farið að hafa meiri skilning á aðstæðum sínum, þá minnkar 

aðskilnaðarkvíðinn og því eldri sem barnið verður, því minna þarf það á foreldrum sínum 

að halda. Hér skiptir sjálfstraust og reynsla máli og er því  reynsla barnsins á þessum 

fjórum stigum, hvort sem hún er góð eða slæm, mjög mikilvæg og hefur áhrif á það 

hvernig barninu gengur að mynda náin tengsl í framtíðinni (Berk, 2009). 

Bowlby (1973) vildi meina það að vandræði unglinga í umhverfi og samskiptum við 

aðra væri komið til vegna erfiðleika og óhamingju á heimilum þeirra á yngri árum.   

2.5 Skilgreiningar á lykilhugtökum 
Áður en reynt verður að varpa ljósi á þann tilfinningalega veruleika sem unglingar með 

ADHD glíma við í samskiptum við foreldra sína og hvaða áhrif það getur haft á 

sjálfsmynd og líðan þeirra verða aðalhugtök ritgerðarinnar skilgreind. 

2.5.1 ADHD 
ADHD er skammstöfun á enska orðinu Attention deficit Hyperactivity Disorder, sem á 

íslensku hefur verið þýtt sem athyglisbrestur með ofvirkni eða AMO (Málfríður Lorange 

og Matthías Kristiansen, 1998). ADHD er taugaþroskaröskun sem kemur yfirleitt 

snemma í ljós, eða fyrir sjö ára aldur (National Institute of Mental Health, 2008). ADHD 

er alþjóðleg skammstöfun og verður notast við hana hér eftir í ritgerðinni.  

2.5.2 Unglingur 
Unglingur (e.teenager) er hugtak sem notað er til að lýsa ákveðnum aldursflokki á milli 

bernsku og fullorðinsára (Merriam-Webster, 2017). Yfirleitt er þessi ákveðni 

aldursflokkur miðaður við 13-19 ára(VeryWell, 2017). Á þessum árum verða mikil 

umskipti hjá unglingnum, það að fara frá því að vera háður foreldri sínu til þess að vera 

fær um að sjá um sig sjálfur (Erikson, 1968). Miklar breytingar verða bæði líkamlega og 

andlega ásamt því að áhugi á hinu kyninu eykst (VeryWell,2017). 
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2.5.3 Sjálfsmynd 
Sjálfsmynd (e. self-image) er skilgreind sem skoðun eða sýn sem við höfum á okkur 

sjálfum (Merriam-Webster, 2017). Jákvæð sjálfsmynd okkar getur sýnt hegðun sem 

bendir til meiri metnaðar og þrautseigju við hin ýmsu verkefni í lífinu (Stipek, 1998). 

Einnig felur sjálfsmynd í sér tilfinningar sem maður hefur um sig sjálfan og hvernig aðrir 

sjá mann (Harter, 2006).  

2.5.4 Tilfinningar 
Tilfinningar (e. feelings) er huglæg svörun við ákveðnum persónum, hlutum eða 

aðstæðum. Öll höfum við tilfinningar sem við sýnum á mismunandi hátt og það 

geturverið erfitt að ráða við þessar tilfinningar.Á síðustu árum hefur hugtakinu 

tilfinningar verið skipt upp í tvo meginflokka vegna þess hversu víðtækt það er. Þessir 

tveir meginflokkar eru annars vegar kenndir (e. feels eða rawfeelings) og hins vegar 

geðshræringar (e. emotions) (Kleinginn og Kleinginn, 1981). Hér verður notast við 

hugtakið tilfinningar (e. feelings).  

2.5.5 Foreldri 
Foreldri (e. parent) er faðir eða móðir, sá sem elur, fæðir eða nærir barn, ættingi eða 

annar einstaklingur sem gegnir hlutverki forráðamanns (Vocabulary Dictionary, e.d.).  

Það að vera foreldri er eitt það mikilvægasta og mest krefjandi hlutverk sem hægt er að 

hugsa sér á fullorðinsárum (Chambelain,1995). Þetta er hlutverk sem hefst strax við 

fæðingu barns og felst í því að annast, vernda og veita barni leiðsögn í hverju því sem 

koma skal. Það er markmið hvers foreldris að barnið verði heilbrigt, hamingjusamt og 

hafi eiginleika og færni sem kemur því til góða í framtíðinni (Christophersen og 

Mortweet, 2004). 

2.5.6 Samskipti 
Eitt af því algengasta sem við gerum dags daglega, án þess að leiða huga okkar eitthvað 

sérstaklega að því, er að eiga mannleg samskipti. Samskipti (e.communication) er athöfn 

eða ferli til þess að nota orð, hljóð, tákn eða hegðun til að tjá hugmyndir, hugsanir, 

tilfinningar og svo framvegis, til einhvers annars (Merriam-Webster, 2017). 
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2.6 Birtingarmynd ADHD 
Athyglisbrestur með ofvirkni, eða ADHD, er viðvarandi hegðunarröskun af 

taugalíffræðilegum toga. Þetta er ein algengasta hegðunarröskun sem greind er hjá 

börnum. Húnbirtist einkum í athyglisbresti, hvatvísi og mikilli hreyfivirkni sem stenst ekki 

samanburð aldurs og þroska barnsins (Málfríður Lorange og Matthías Kristiansen, 1998). 

Georg Still var breskur læknir sem var sá fyrsti til að koma fram með læknisfræðilega 

lýsingu á birtingarmynd ADHD í kringum árið 1902. Hann lýsti hópi 43 barna sem sýndi 

hegðun á borð við mikla virkni, erfiðleika í einbeitingu og vandkvæði við að hafa  stjórn á 

hegðun sinni í takt við siðareglur samfélagsins. Einnig lýsti Still því að drengir væru mun 

meira áberandi en stúlkur í þessu hópi. Still áleit sem svo að ástæða þessarar röskunar 

gæti í sumum tilvikum verið tilkomin vegna heilaskaða á fósturskeiði eða eftir fæðingu, 

en í öðrum tilfellum væri þetta líklegast vegna erfðabundinna galla (Barkley, 2008). Þó 

svo að ekki sé alveg nákvæmlega vitað hvað veldur ADHD eru fræðimenn þó sammála 

því að orsakir ADHD séu af líffræðilegum toga og að um 80% einkenna séu erfðatengd 

(Ingibjörg Karlsdóttir, 2013). Á síðustu árum hefur tíðni þeirra sem greindir eru með 

geðröskunina ADHD aukist og er talið að um 5-10% barna og unglinga á Íslandi eigi við 

þessa röskun að stríða (Landlæknir, 2013). 

Við greiningu á ADHD ernotast við tvö greiningarkerfi sem kallast ICD-10 og DSM-IV. 

Í báðum þessum greiningarkerfum er lögð áhersla á áreiðanlegar upplýsingar um 

hindrandi einkenni. Til þess að fá sjálfa greininguna á ADHD röskuninni þarf nákvæm 

sjúkrasaga að liggja fyrir ásamt bæði hegðunarmatslista og taugasálfræðiprófi, sem 

hvort tveggja skiptir miklu máli. Til þess að greiningin sé talin réttmæt þurfa einkenni á 

borð við mikla hreyfivirkni, hvatvísi og athyglisbrest að koma fram að minnsta kosti í 

tveimur aðstæðum og þau þurfa að vera komin fram fyrir sjö ára aldur. Auk þess þarf 

þetta að valda barni og umhverfi þess verulegum vanda (DSM-V, 2013).  

Allir geta átt í erfiðleikum einhverntímann á lífsleiðinni með að sitja kyrr, halda fullri 

athygli eða hafa stjórn á hegðun sinni. En fyrir suma er þetta mjög erfitt og að jafnaði 

viðvarandi vandamál sem hefur truflandi áhrif á líf þeirra (Brown, 2013). ADHD er ein 

algengasta hegðunarröskun barna og unglinga og veldur þeim, fjölskyldum þeirra og 

nánasta umhverfi verulegum óþægindum og truflunum. Algengt er að einstaklingurinn 
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fái ekki notið hæfileika sinna vegna þessa. Auk þess fylgja oft aðrar raskanir þeim sem 

eru með ADHD (Barkley, 1998). 

Því hefur oft verið haldið fram að ADHD sé röskun sem muni eldast af börnum. 

Einnig hefur sú goðsögnlifað lengi að ADHD komi eingöngu fram á barnsaldri (Brown, 

2013). Rannsóknir hafa þó sýnt fram á að í mörgum tilvikum halda einkennin áfram á 

fullorðinsár en þá stundum í nokkuð breyttri mynd (Barkley, 1998). Vissulega er ADHD 

algengasta greining sem gerð er á börnum á skólaaldri, eða um 3-5%, og algengara er að 

drengirgreinist með ADHD en stúlkur,eða þrír drengir á móti einni stúlku (Ingibjörg 

Karlsdóttir, 2006). Ástæða þess gæti verið sú að stúlkur eiga það til að sýna önnur 

einkenni en drengir sem gerir það að verkum að þær eru síður sendar í greiningu (Gísli 

Baldursson o.fl., 2000). Það er ekki alltaf þannig að þeir sem greindir eru með 

athyglisbrest séueinnig með ofvirkni, því athyglisbrestur og vanvirkni geta einnig farið 

saman, og eru stúlkur oftar í þeim hóp en drengir (Ingibjörg Karlsdóttir, 2006).  

Vegna þeirra hindrana sem börn með ADHD verða fyrir á lífsleiðinni eiga þau það til 

að þróa með sér hin ýmsu tilfinningalegu vandamál, og þá sérstaklega í samskiptum við 

aðra, þar með talið foreldra (Brown, 2013). 

2.6.1 Athyglisbrestur án ofvirkni (ADD) 
Athyglisbresturinn birtist þannig að barn á erfitt með að einbeita sér að því sem það er 

að gera (Ashley, 2005). Það lýkur oft ekki verkefnum sínum, því að athyglin hverfur í 

miðju verkefni að einhverju öðru með þeim afleiðingum að verkefnið gleymist 

algjörlega. Skipulagsleysi er mjög einkennandi í flestum athöfnum og getur því minnsta 

truflun líkt og hljóð gripið alla athygli barnsins. Spennandi verkefni sem eru 

tilbreytingarík henta börnum með athyglisbrest best og í tölvuleikjum til dæmis geta þau 

sýnt ofureinbeitingu þannig að samband þeirra við nánasta umhverfi hverfur alveg. Að 

týna hlutum og gleyma einhverju er mjög algengt hjá þessum börnum (Málfríður 

Lorange og Matthías Kristiansen, 1998). 

Það er yfirleitt ekki hægt að greina einkenni athyglisbrests fyrr en um 8-9 ára aldur, 

en þau börn sem eru með alvarlegan athyglisbrest greinast miklu fyrr vegna þess hversu 

hamlandi athyglisbresturinn er fyrir þau (Barkley, 1998). Það skiptir miklu máli að 

greiningarkvarðarnir sem notaðir eru séu í samræmi við þroska og aldur barns þar sem 
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einbeiting barna getur verið breytileg ásamt því að hvatvísi og hreyfing er mikil á yngri 

árum (Gísli Baldursson o.fl, 2000).   

Helstu einkennin sem horft er eftirskv. DSM-V (2013) við greiningu á athyglisbresti 

eru níu talsins. Þau eru eftirfarandi:  

 Á erfitt með að halda athygli við verkefni eða leiki. 
 Hugar illa að smáatriðumeða gerir fljótfærnislegar villur. 
 Á erfitt með að skipuleggja verkefni eða athafnir. 
 Fylgir ekki til enda fyrirmælum og lýkur ekki við verkefnið. 
 Virðist oft ekki hlusta þegar talað er beint til þess.  
 Forðast viðfangsefni sem krefjast mikillar einbeitingar. 
 Týnir oft hlutum sem þarfnast er fyrir athafnir eða verkefni. 
 Truflast auðveldlega af utan að komandi áreiti. 
 Er gleymið í athöfnum daglegs lífs. 

2.6.2 Ofvirkni 
Ofvirkni, eða hreyfióróleiki, birtist þannig að barn á mjög erfitt með að sitja lengi kyrrt 

og er því stöðugt á ferðinni eins og þeytispjald (Barkley, 1998). Það iðar mikið í stólnum 

sínum ásamt því að hendur og fætur eru mikið á iði sem kemur oft fram í því að barnið 

þarf að snerta alla hluti (Málfríður Lorange og Matthías Kristiansen, 1998). 

Barnið á erfitt með að sitja kyrrt á þeim stöðum sem ætlast er til að það sitji kyrrt og 

það vill frekar vera að hlaupa um eða klifra (Sadock og Sadock, 2003). Barniðtalar oft 

mikið og því liggur hátt rómur (Málfríður Lorange og Matthías Kristiansen, 1998). 

Einkenni ofvirknihverfa yfirleitt í kringum unglingsárin en þá birtast í staðinn innri órói, 

eirðaleysi og skapstyggð (Gísli Baldursson, Ólafur Ó. Guðmundsson og Páll Magnússon, 

2000). 

Helstu einkenni sem horft er eftirskv. DSM-V (2013) við greiningu eru sex talsins. 

Þau eru: 

 Er á iði með hendur og fætur eða iðar í sæti sínu.  
 Yfirgefur oft sæti sitt í aðstæðum þar sem ætlast er til að setið sé áfram.  
 Hleypur mikið um eða prílar óhóflega við aðstæður þar sem slíkt er óviðeigandi.  
 Á oft erfitt með að vera hljóðlátt við leik eða við tómstundastarf.  
 Er oft á fleygiferð eða eins og þeytispjald út um allt. 
 Talar óhóflega mikið.  

2.6.3 Hvatvísi 
Hvatvísi birtist þannig að barn á mjög erfitt með að bíða eftir ákveðnum hlutum eða 

athöfnum. Þetta getur birst í því að eiga erfitt með að bíða í röð, að ryðjast inn í það sem 



20 

 

aðrir eru að gera og einnig í því að grípa oft fram í með svari eða athugasemd áður en 

spurningu er lokið. Þannig getur hvatvísi oft valdið erfiðleikum í félagslegum 

samskiptum. Börn sýna oft hættulega hegðun þar sem þau hugsa sjaldnast út í 

afleiðingar áður en framkvæmt er (Málfríður Lorange og Matthías Kristiansen, 1998). 

Hvatvís börn vita hvað má og hvað má ekki, hinsvegar bregðast þau við hlutum úr 

umhverfi sínu á ósjálfráðan hátt.  Þau læra ekki af mistökum sínum líkt og önnur börn og 

getur því hegðun þeirra komið þeim í mikil vandræði (Selikowitz, 2004). Vegna þessarar 

hvatvísi og hegðunar sem fylgir henni kemur framkoma barnanna öðrum oft spánskt 

fyrir sjónir. Hegðunin getur virkað fráhrindandi á önnur börn og einnig getur fullorðnu 

fólki fundist börnin vera dónaleg og illa uppalin (Barkley, 1998).  

Helstu einkenni hvatvísi skv. DSM-V (2013) sem horft er eftir í greiningarferli eru 

þrjú. Þau eru: 

 Svarar spurningum áður en þeim hefur verið lokið.  
 Á erfitt með að bíða eftir að röðin komi að sér.  
 Truflar eða grípur fram í með svari í samræðum eða leiki. 

2.7 ADHD og unglingar 
Hjá öllum unglingum verða miklar breytingar þegar unglingsárin ganga í garð, og þá 

sérstaklega í þroskamyndun (Aldís Guðmundsdóttir, 1992). Algengustu breytingarnar 

sem eiga sér stað hjá unglingum eru líkamlegar og andlegar breytingar (Santrock, 2008). 

Þessar breytingar eiga sér stað jafnt að innan sem utan, svo sem í andliti þar sem húðin 

og hárið breytist vegna hormónabreytinga sem eiga sér stað í líkamanum. Unglingar 

byrja að lengjast og léttast, þeir verða meðvitaðri um líkama sinn og uppteknari af því 

hvernig eigi að klæða sig ásamt öðrum hlutum sem ýta undir sjálfstjáningu (e. self-

expression) (Santrock, 2008). Þessar breytingar geta haft mikil áhrif á sjálfsmynd og 

líðan unglingsins (Aldís Guðmundsdóttir, 1992).  

Unglingar með ADHD ganga líka í gegnum þessar breytingar, en þar sem þeir 

glímavið röskun geta þessar breytingar orðið meiri og birst öðruvísi en hjá hinum 

venjulega unglingi (Litner, 2003). Þeir geta meðalannars orðið mjög gagnteknir af útliti 

sínu sem getur svipað til þráhyggjuhegðunar. Líkamlegar hreyfingar og fínhreyfingar 

unglinga með ADHD eru yfirleitt lakari en hjá öðrum unglingum. Fyrir unglinga með 
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ADHD er hugur þeirra yfirleitt langt á eftir líkama þeirra þegar kemur að þroska 

(Wehmeier, Schacht og Barkley, 2010).  

Þar sem unglingar með ADHD eiga erfiðara með að tengjast öðrum og búa yfir verri 

sjálfsstjórn, hættir þeim stundum til að sjá ekki hlutina út frá sama sjónarhorni og aðrir 

og getur það oft valdið hinum ýmsu árekstrum í lífinu (Harter, 2006). Unglingar með 

ADHD hafa tilhneigingu til að sýna tilfinninga-, hegðunar- og samskiptaerfiðleika, hvort 

sem er heima við eða í skóla, eða jafnvel í vinnu, og vegna þessara erfiðleika vill oft 

umburðalyndi samfélagsins í þeirra garð verða mjög takmarkað (Whemeir, o.fl., 2010). 

Vegna þessara viðhorfa upplifa unglingar með ADHD oft einmanaleika og höfnun meðal 

jafningja sem gerir það að verkum að þeir þróa með sér neikvætt mannorð sem ýtir 

undir félagslega einangrun þeirra (Harter, 2006). Þessir þættir gera það að verkum að 

þeir eiga við mikil hegðunar- og tilfinningaleg vandamálað stríða (Berk, 2004). Í raun 

hafa rannsóknir sýnt fram á það að tveir þriðju einstaklinga með ADHD eru einnig með 

einhverjar fylgiraskanir, eins og þunglyndi, kvíða, þráhyggju- og áráttuhegðun, 

mótþróaþrjóskuröskun, hegðunarerfiðleika og geðhvarfasýki, og eru því mun líklegri en 

aðrir til þess að þjást af öðrum sjúkdómum (Hechtman, 2000). 

Ein sú þrautseigasta goðsögn sem fylgt hefur ADHD og erfiðlega hefur gengið að 

draga úr,er sú að ADHD sé röskun sem aðeins er tengd við bernskuna og vaxi yfirleitt af 

börnum á eða í kringum unglingsárin, en svo er ekki raunin (Everett og Everett, 1999). 

Reyndar fá margir einstaklingar ekki greiningu á röskuninni fyrr en á unglingsárunum. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að 30-70% barna með ADHD sýna áfram einkenni þegar á 

unglingsárin er komið og jafnvel alveg fram á fullorðinsárin (Hechtman, 2000). Þar er 

bent á að 70% þeirra sem eru með ADHD einkennin eiga enn í erfiðleikum með 

félagslegu og tilfinningalegu hliðina (Hechtman, 2000). Hugsanlega hefur goðsögnin 

fengið að lifa svona lengi vegna þess að einkenni ADHD á unglingsárunumhvaðofvirkni 

og hvatvísi varðarhafa breyst úr því að vera eins sýnileg og birtast því frekar í innri 

óróleika (Everett og Everett, 1999). Þess vegna hefur verið bent á það að einkenni ADHD 

sé aðeins að finna í börnum, því þegar börn með ADHD ná upp á unglingsárin þá 

minnkar þessi ofvirkni og hvatvísi ásamt því að athygli þeirra getur farið batnandi 

(Ashley, 2005). Þessi breyting í hegðun hefur haft þau áhrif að margir telja ADHD eldast 

af börnum, en langtíma rannsóknir hafa sýnt fram á að þeir unglingar sem hafa greinst 
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með ADHD í bernsku eiga ennþá í erfiðleikum með athygli, hvatvísi og í sumum tilfellum 

að hafa stjórn á hegðun sinni (Wehmeier, o.fl., 2010). En þótt dragi úr einkennum á borð 

við hvatvísi og ofvirkni á unglingsárunum þá aukast önnur einkenni, samanber reiðiköst 

og lægri þolinmæðis þröskuldur sem getur haft veruleg áhrif á innri líðan unglingsins 

(Wehmeier, o.fl., 2010).  

2.7.1 Innri líðan og tilfinningastjórnun unglinga með ADHD 
Unglingar með ADHD kvarta yfirleitt ekki yfir athyglisbrestinum sem slíkum eða 

ofvirkninni, þó svo þeir séu með greiningu (Litner, 2003). Þeir eru farnir að þekkja sín 

mörk og vita orðið að mestu leyti hvernig þeir geta haft stjórn á sér (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). En jafnvel þótt þeir séu farnir að þekkja inn á sig þá hefur það 

sýnt sig að þeir unglingar sem alist hafa upp við skilning á fötlun sinni, bæði frá 

foreldrum og kennurum, eiga auðveldara með að þekkja og stjórna sinni innri líðan 

(Taylor, 1997). Innri líðan unglinga með ADHD er ekkert öðruvísi en hjá öðrum 

unglingum, hún kemur bara aðeins sterkar fram (Everett og Everett, 1999). 

Unglingar með ADHD eru farnir að þekkja mörk sín í ákveðnu umhverfi og vita 

hvernig þeir eiga að bregðast við ef þeir finna fyrir einkennum og í stað þess að bregðast 

við þeim með því að hlaupa eða trufla aðra þá ná þeir að loka á þessa hegðun innra með 

sér (Litner, 2003). Þannig að upphaf unglingsáranna dregur ekki úr vandamálum sem eru 

hjá börnum með ADHD, þvert á móti geta þau aukið á vandamálin sem þegar eru til 

staðar. Þegar börn með ADHD sigla inn í unglingsárin eru þau því miður að kljást við 

slæmt sjálfsálit og slæma sjálfsímynd sem mótast hefur í gegnum neikvæða reynslu 

þeirra í bernsku. Sú reynsla hefur mótað þeirra eigin ímynd af sjálfum sér og hefur því 

orðið hluti af sjálfsmynd þeirra (Wehmeier, o.fl., 2010). 

Fyrir unglinga með ADHD getur skipt sköpum að líta út eins og hver annar unglingur 

í klæðnaði og útliti. Það gefur þeim tækifæri á að falla inn í hópinn án þess að vera 

einstaklingmiðaðir frá jafningjahópnum en allt þetta getur bætt innri líðan þeirra til 

muna (Litner, 2003). Í rannsókn sem var gerð á unglingum á árunum 2003-2004 með 

ADHD kom fram að þunglyndi sé að finna hjá um það bil 30% þeirra sem tóku þátt og 

einnig að þeir væru mun líklegri en aðrir unglingar til að glíma við kvíða sem fylgiröskun 

ADHD en jafnaldrar þeirra sem ekki eru með ADHD (Wehmeier, o.fl., 2010). 
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Að stjórna tilfinningum sínum getur reynst mörgum erfitt og þá sérstaklega á 

unglingsárunum þegar miklar breytingar eiga sér stað, bæði andlega og líkamlega 

(Oatley, 2004). Unglingar með ADHD geta átt í erfiðleikum með að stjórna tilfinningum 

sínum og er oft sagt að þeir lifi í svokölluðum tilfinningarússíbana (Wehmeier, o.fl., 

2010). Það getur verið erfitt að ná til þeirra en rannsóknir hafa sýnt að ef þeim er gefinn 

tími til að ræða um tilfinningastjórnun og unnið með hana á réttan hátt og með hinum 

ýmsu úrræðum, þá sé hægt að byggja upp jákvæðan og sjálfsöruggan ungling sem getur 

haft ákveðna stjórn á tilfinningum sínum og notað þær rétt (DuPaul og Weyandt, 2006). 

Tilfinningalegur vanþroski unglinga með ADHD ásamt barnalegri hegðun þeirra 

getur haft klaufaleg áhrif á félagslegar aðstæður og sambönd þeirra á unglingsárunum 

og vegna síendurtekinnar hegðunarerfiðleika þeirra getur það haft gríðarlega mikil áhrif 

á það hvernig þeir ná að aðlagast þeim breytingum sem verða á unglingsárunum. Þar 

með talið að ná að stjórna tilfinningum sínum sem hjá flestum öðrum unglingum er hinn 

eðlilegasti hlutur (Litner, 2003).   

Tilfinningar unglinga birtast með mismunandi hætti á milli einstaklinga því öll erum 

við mismunandi (Oatley, 2004). Mótþrói er ein birtingarmyndin sem getur í sumum 

tilfellum komið fram í stjórnlausri reiði, hótunum, öskrum og miklu rifrildi (Hechtman, 

2000). Hjá öðrum getur þetta birst með hlustunarleysi, sinnuleysi gagnvart 

skyldustörfum eins og heimalærdómi, þrifum, samskiptaleysi, og að hætta alfarið að 

fara eftir reglum (Hechtman, 2000). Besta forvörnin við neikvæðum samskiptum á milli 

foreldra og unglinga er að byrja snemma að taka á óæskilegri hegðum,  því ef samskiptin 

á milli þeirra eru jákvæð þá eiga unglingarnir auðveldara með að fást við þær 

tilfinningasveiflur sem fylgja unglingsárunum (Everett og Everett, 1999).  

Tilfinningar okkar og það hvernig okkur líður innra með okkur getur haft áhrif á það 

hvernig við mótum sjálfsmynd okkar. Ef líðan og tilfinningar mótast alfarið af 

neikvæðum upplifunum eru miklar líkur á því að sjálfsmynd unglingsins muni einnig 

verða mótuð af neikvæðri ímynd. Þess vegna skiptir miklu máli að unglingnum sé sýndur 

skilningur á því hvernig honum líður og að honum sé gefið tækifæri til að tjá tilfinningar 

sínar án þess að fá einungis neikvætt viðmót. Þannig fær sjálfsmynd hans að þroskast á 

sem jákvæðastanmáta (Wehmeier, o.fl.,2010).  
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2.7.2 Sjálfsmynd unglinga með ADHD 
Það er öllum mikilvægt að hafa góða sjálfsmynd (Christophersen og Mortweet, 2004). 

Unglingar sem hafa góða sjálfsmynd hafa einnig góða sýn á styrkleika sína og geta því 

unnið í því að bæta færni sína á hinum ýmsu sviðum (Harter, 2006). ADHD hefur oftar en 

ekki verið tengt við slæma sjálfsmynd þar sem börn og unglingar með ADHD geta átt í 

erfiðleikum með félagsleg samskipti og geta upplifað ósigrasem geta haft áhrif á það 

hvernig sjálfsmynd þeirra þróast (Harpin, 2005).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að það sé ekki endilega neikvætt samband á milli ADHD 

og sjálfsmynd einstaklingsins. Rannsóknir hafa einnig sýnt að unglingar með ADHD séu 

jafnvel með mjög góða sjálfsmynd og að þeir eigi þaðtil að ofmeta færni sína (Shaw-Zirt, 

Popali-Lehane, Chaplin og Bergman, 2005).  

Þá hafa rannsóknir sem gerðar hafa verið á drengjum með ADHD til að mynda sýnt 

að þeir eigi það til að ofmeta færni sína á ýmsu sviðum, samanber í hegðun og í 

félagslegum samskiptum. Þetta á þó ekki við um alla drengi með ADHD, því að aðrar 

raskanir fylgja oft ADHD eins og þunglyndi og kvíði og þeir sem eru með þau einkenni 

virðast vera með neikvæðari sjálfsmynd en aðrir jafnaldrar þeirra (Martín, Albert, Jaén 

og Carretié, 2013). 

Þekkt er að unglingur með ADHD lendi oftar en ekki á vegg, upplifi ósigra og finni sig 

ekki í félagslegum samskiptum (Wehmeier, o.fl., 2010). Það er því augljóst að mikilvægi 

góðrar sjálfsmyndar getur aukið líkurnar á því að unglingurinn gefist ekki upp, reyni að 

setja sér markmið sem hann getur unnið markvisst að (Aldís Guðmundsdóttir, 1992). 

Það hefur því líka verið bent á að góð sjálfsmynd unglings með ADHD geti komið í veg 

fyrir hin ýmsu vandamál, því þeir eru að upplifa mun fleiri hindranir en aðrir jafnaldrar 

þeirra á lífsleiðinni (Shaw-Zirt, o.fl., 2005). 

Í lífsskeiðskenningu Eriksons (1968) er fjallað um átta þroskastig sem einstaklingar 

ganga í gegnum við að móta sjálfan sig. Stigin vara frá vöggu til grafar og vill Erikson 

meina að til þess að komast áfram á milli þroskastiga þurfi að klára hvert og eitt áður en 

hægt er að færast yfir á það næsta. Fimmta stigið í kenningunni er einmitt miðað við 

unglingsárin, eða frá 13-19 ára, og kallast tryggð (e. fidelity). Á þessu stigi 

kenningarinnar er mikil togstreita á milli sjálfsmyndar og sjálfsmyndaruglings (e. Identity 

vs. role confusions) (Berk, 2004). Unglingurinn á oft mjög erfitt með að skilgreina hver 

hann er, hvers virði hann er og hvert hann stefnir í lífinu (Santrock, 2008). Allt þetta er í 
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sjálfsmynd unglingsins og vill því oft verða ruglingur á sjálfsmyndinni á þessum 

tilfinningaþrungnu tímum sem unglingurinn er að ganga í gegnum (Santrock, 2008). 

Þessi sjálfsmyndaruglingur stafar þó aðallega af því að unglingurinn er að prófa sig áfram 

í lífinu, skoða hvað er í boði og hversu langt hann kemst (Berk, 2004). 

Mikið hormónaflæði ásamt hormónabreytingum í líkama unglingsins getur gert 

honum erfitt fyrir þegar hann hugsar um sjálfsmynd sína (Santrock, 2008). Ef 

unglingnum tekst að fara í gegnum þetta stig mun hann ná að þroska með sér góða 

sjálfsmynd sem mun hjálpa honum að komast áfram í lífinu með góðum árangri (Berk, 

2004).  

2.7.3 Samskiptahæfni unglinga með ADHD 
Unglingar í dag verja stórum hluta af tíma sínum í það að vera í hinum ýmsu 

snjalltækjum; svo sem símum, lófatölvum og sjónvörpum. Með þessari þróun eru meiri 

líkur á félagslegri einangrun og að samskipti unglinga fari að færast alfarið í gegnum 

síma og tölvur (Ahn, 2011). 

Samkvæmt samanburðarrannsókn sem Helga Ágústdóttir félagsráðgjafi vann að í 

samstarfi við hin Norðurlöndin um færni, áhyggjur og lausnir barna, kemur fram að það 

sé talið mjög jákvætt í samskiptahæfni og tilfinningastjórnun að búa yfir bæði sterkri 

félagsfærni og sjálfsmynd og til þess að þetta geti verið til staðar þá skipti máli að vera í 

umhverfi þar sem jákvæð samskipti við aðra eru til staðar (Guðrún Kristinsdóttir, 2000). 

Það hefur sýnt sig að unglingar með ADHD eiga í meiri erfiðleikum í félagslegu 

umhverfi en aðrir unglingar (Litner, 2003). ADHD hefur greinileg áhrif á vináttuböndin 

ásamt því að hafa mikil áhrif á líðan þeirra vegna þeirra höfnunar sem þeir verða fyrir 

(Wehmeier, o.fl., 2010). Að reyna að beita íhlutun með félagslegum áhrifum getur 

stundum verið erfitt vegna þess að unglingar með ADHD vita og skilja alveg félagslegar 

væntingar sem ætlast er til af þeim, þótt þeir geti ekki alveg hagað sér eftir þeim (Du 

Paul og Weyandt, 2006). Það þarf ekki að kenna þeim hvað er ásættanlegt, því þeir skilja 

alveg hvað er ásættanlegt, þeir hafa frekar þörf fyrir að læra hvernig á að haga sér innan 

félagslegra marka sem eru viðunandi í samfélaginu (Du Paul og Weyandt, 2006). 

Félagsleg einkenni eru yfirleitt óbein og þar sem unglingar sem greindir eru með 

ADHD eiga erfitt með að koma auga á hluti sem eru ekki augljósir hafa þeir tilhneigingu 

til að missa af þeim einkennum sem samfélagið ætlast til af þeim (Ashley, 2005). Með 
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það í huga sem áður hefur komið fram í sambadi viðþær líkamlegu breytingar sem 

unglingar með ADHD ganga í gegnum og hvaða áhrif þær hafa,svo sem slaka félagsfærni 

og hvatvísi, þá auðveldar það okkur að skilja og sjá afhverju þeir eiga í erfiðleikum með 

samskipti. Það leiðir til þess að þeir einangrast frá jafnöldrum sínum (Harpin, 2005). 

Félagsleg samskipti einstaklinga með ADHD eiga það til að hverfa alveg, jafnvel þótt 

einkennin minnki á unglingsárunum. Hugsanlega gerist þetta vegna langrar sögu þeirra 

af skertum samböndum við jafningja á yngri árum (Shaw-Zirt, o.fl., 2005). Því miður 

getur barnaleg hegðun þeirra haft neikvæð áhrif á samskipti við jafningjahóp og getur 

því verið erfitt fyrir þá að byggja upp vináttubönd og viðhalda þeim (Taylor, 1997). 

Murphy (1998) vill meina það að slök samskiptahæfni unglinga með ADHD sé tilkomin 

vegna þess hvernig einkenni ADHD birtist öðrum í truflandi hegðun, mikilli gleymsku, 

slæmum skapsveiflum og erfiðleikum þeirra í að lesa í félagslegar aðstæður.  

2.8 Unglingar með ADHD og foreldrasamskipti 
Uppeldi unglinga með ADHD getur verið mjög krefjandi og reynt töluvert á foreldra og 

samskipti þeirra við unglinginn (Everett og Everett, 1999). Neikvætt viðmót og skammir 

eru ekki réttu samskiptin við ungling með ADHD; það brýtur niður sjálfsmynd hans og 

eykur hættuna á því að hann fari að mynda með sér kvíða og depurð (Taylor, 1997). Þess 

vegna eru skýrir rammar mikilvægir fyrir unglinga með ADHD ásamt því að leitað sé eftir 

sterku hliðum unglingsins til að byggja upp jákvæða sjálfsmynd og stuðla að heilbrigðum 

samskiptum (Berns, 2013). Jákvætt viðmót eins og hrós og viðurkenning fyrir það sem 

vel er gert er góð leið til að styrkja samskipti foreldra og unglinga (Everett og Everett, 

1999). Rannsóknir hafa staðfest að ADHD hafi áhrif á samskipti barna við foreldra sína 

sem hefur svo áhrif á það hvernig framkoma og viðbrögð foreldranna er í þeirra garð 

(Barkley, 1998). 

Einkenni ADHD hafa ekki einungis áhrif á þann sem er með ADHD heldur getur það 

líka haft dramatísk áhrif á alla þá sem eru í fjölskyldunni og þá sérstaklega 

umönnunaraðilann eða foreldra (Everett og Everett, 1999). Þegar foreldrum er sagt að 

barn þeirra sé með ADHD er eðlilegt að fyrstu viðbrögðin séu þau að þeir vilji fá að vita 

hver orsök röskunarinnar sé (Taylor, 1997). En því miður er ekkert einfalt svar við því 

(Taylor, 1997). Í mörg ár hefur þetta verið rannsakað án þess að undirliggjandi orsakir 

hafi fundist, þó svo að margar hugmyndir hafi komið fram (Gísli Baldursson, Ólafur Ó. 
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Guðmundsson og Páll Magnússon, 2000). Því hefur samt verið haldið fram að  foreldrar 

sem glíma við þunglyndi, áfengis- og vímuefnavandamál, hegðunarröskun og 

andfélagslega hegðun eigi frekar á hættu að eignast börn með ADHD (Barkley, 1998). 

Einnig hefur því verið haldið fram að ADHD sé afleiðing agaleysis og lélegs uppeldis en 

það er þó búið að sýna fram á að svo sé ekki, heldur sé ADHD taugafræðilegröskun sem 

kemur hvorki uppeldi né agaleysi við (Barkley, 1998). 

 Í rannsókn Barkley (1998) á samböndum barna með ADHD við foreldra þeirra kom 

fram að foreldrar barna með ADHD væru mun líklegri til þess að gefa þeim skipanir, þeir 

eigi það til að vera neikvæðir í framkomu sinni við barnið og séu mun ólíklegri til þess að 

veita félagslegu frumkvæði þeirra athygli en foreldrar barna sem ekki voru með ADHD. 

Einnig kom fram að óhlýðni var frekar að finna hjá börnum með ADHD og að þau áttu 

erfiðara með að uppfylla kröfur sem foreldrarnir gerðu til þeirra. Auk þessara 

niðurstaðna hafa aðrar rannsóknir sýnt að einkenni ofvirkninnar, einkum þá mótþrói, er 

að hluta til tengdur skipunum foreldra (Barkley, 1998).   

Fjölskyldur barna með ADHD upplifa oft og tíðum mun meiri kvíða og streitu 

einkenni en aðrar fjölskyldur sem getur leitt til meiri hættu á ofbeldi innan 

fjölskyldunnar (Everett og Everett, 1999). Með því að kenna foreldrum árangursríkar 

aðferðir í samskiptum við barnið sitt getur það auðveldað þeim að ná persónulegri sátt. 

Það getur dregið úr foreldrastreitu og aukið sjálfstraust þeirra (Anastopoulos o.fl., 

1998). Það getur líka reynst mjög gott að veita foreldrum og öðrum fjölskyldumeðlimum 

fræðsluráðgjöf til að auka þekkingu þeirra og skilning á ADHD (Everett og Everett, 1999).  

Foreldrar unglingsins upplifa oft minnkandi getu í að hafa einhver áhrif á unglinginn 

sinn þegar kemur að því að reyna að stjórna honum og beita aga með tilliti til hegðunar 

hans (Anastopoulos, o.fl., 1998). Í raun upplifa margir foreldrar sig oft og tíðum 

ósýnilega í augum unglingsins og jafnvel algjörlega valdalausa þegar kemur að því að 

leiðbeina honum. Á þessum tíma á lífsleiðinni eru það vinirnir og þeirra skoðanir sem 

skipta mestu máli í lífi unglingsins (Wehmeier, o.fl., 2010). Unglingurinn velur að eyða 

meiri tíma með vinum í frítíma sínum fremur en með foreldrum sínum, sem dregur úr 

samskiptum á milli foreldra og unglingsins (Wehmeier, o.fl., 2010). Fyrir fjölskyldur 

unglings með ADHD geta kröfur uppeldisins verið mjög erfiðar á köflum (Everett og 

Everett, 1999). Uppeldi á unglingi með ADHD hefur verið lýst sem göngu í gegnum 
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jarðsprengjusvæði; þú veist aldrei hvenær næsta sprenging verður og/eða hversu mikið 

tjón mun verða (Parker, 1999).  

2.8.1 Sjálfsmynd í samspili við foreldra 
Unglingsárin geta verið mjög viðkvæmur tími og er því mjög algengt að 

tilfinningasveiflur og mótþrói verði eðlilegur hlutur í samskiptum við foreldra. Þar sem 

unglingur með ADHD á þegar í erfiðleikum með tilfinningastjórnun og mótþróa verður 

þessi hegðun oft mun fyrirferðarmeiri, sem hefur bæði slæm áhrif á unglinginn og 

foreldra hans (Harpin, 2005). 

Þegar unglingur er með góða sjálfsmynd gengur allt yfirleitt miklu betur í samspili 

við foreldra hans, en því miður er léleg sjálfsmynd stórt vandamál fyrir ungling með 

ADHD (Everett og Everett, 1999). Þar sem unglingur með ADHD á það til að glíma við hin 

ýmsu andlegu og tilfinningalegu vandamál, þar með talið lélega sjálfsmynd, skiptir 

töluvert miklu máli að foreldrar hans séu meðvitaðir um það hvernig sé best að byggja 

sjálfsmyndina upp á sem jákvæðastan hátt. Góð sjálfsmynd er nauðsynleg í lífi hvers og 

eins, og sérstaklega unglingsins. Jákvæð sjálfsmynd hjálpar unglingnum að vera stoltur 

af því sem hann gerir og styrkir hann því í leiðinni að verða að sterkum einstaklingi fyrir 

komandi framtíð (Anastopoulos, o.fl., 1998).  

Tilfinningasveiflur og mótþrói er eðlilegur hluti unglingsáranna þar sem mikið álag 

fylgir því að breytast úr barni í fullorðna manneskju. Kröfurnar aukast um ábyrga 

hegðun, nám verður erfiðara og félagsleg samskipti verða erfiðari (Santrock, 2008).  Á 

sama tíma er unglingurinn að ganga í gegnum miklar líkamlegar og tilfinningalegar 

breytingar. Þannig getur það ekki talist ólíklegt að unglingsárin einkennist af 

óstöðugleika og ójafnvægi og þá oftar en ekki í samskiptum við foreldra (Aldís 

Guðmundsdóttir, 1992). Þessar tilfinningasveiflur unglingsins geta reynt á og leitt til 

erfiðleika í samskiptumhans við foreldra. Hægt er að koma í veg fyrir það að samskiptin 

þróist á neikvæðan hátt og það að bera virðingu fyrir tilfinningum og skoðunum 

unglingsins er góð leið til þess að þróa jákvæð samskipti við hann (Wehmeier, o.fl., 

2010).  

Ef skoðunum unglingsins er mætt með efasemdum eða trúleysi  ásamt því að gera 

lítið úr tilfinningum hans, getur það haft mjög slæm áhrif á samskiptahæfni hans sem að 
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sama skapi dregur úr sjálfsmynd hans þegar kemur að samskiptum (Everett og Everett, 

1999). 

Rétt eins og hver annar unglingur á unglingur með ADHD það til að sýna mikinn 

mótþróa í samskiptum við foreldra sína. Það að mæta mótþróafullum skoðunum 

unglingsins með mótþróa getur haft þau áhrif að mótþróinn verði mun meiri fyrir vikið 

(Sadock og Sadock, 2003). Það hefur neikvæð áhrif á tilfinningalegan veruleika hans 

(Harpin, 2005). Unglingur með ADHD er eins og hver annar unglingur og þarf að fá 

tækifæri til þess að byggja upp góða sjálfsmynd þrátt fyrir erfiðleika sína sem fylgja 

röskuninni og því mega foreldrar unglingsins ekki gleyma þeim skyldum sem þeir bera 

gagnvart honum (Sadock og Sadock, 2003). 

2.8.2 Foreldrastuðningur og úrræði 
Einangrun er mjög algeng á meðal foreldra barna og unglinga með ADHD (Harpin, 2005). 

Tilfinningin að finnast maður vera einn í heiminum með öll heimsins vandamál er mjög 

algeng. Mikill tími fer í það að reyna að stjórna og læra að vinna með einstaklinga sem 

eru með ADHD (McGuinness, 2008). Það er ekki bara eitthvað eitt sem foreldrar þurfa 

að gera; það eru læknisheimsóknir, sálfræðitímar, iðjuþjálfun, teymisfundir í skólum og 

þannig mætti lengi telja (Everett og Everett, 1999). 

Gerðar hafa verið ótal rannsóknir sem sýna að hægt sé að meðhöndla röskunina 

með hinum ýmsu aðferðum til þess að draga úr einkennum. Rannsóknir þessar geta gert 

það að verkum að foreldrar finni fyrir miklum samfélagslegum þrýstingi til þess að nýta 

sér þær. Þrýstingur sem slíkur á það til að draga úr sjálfsmynd þeirra í 

foreldrahlutverkinu og getur þar af leiðandi valdið félagslegri einangrun (McGuinness, 

2008). 

Mikilvægt er að foreldrar unglingsins séu meðvitaðir um þau áhrif sem röskunin 

getur haft á þá og þeirra daglega líf því til að þess að geta hjálpað öðrum þarf alltaf fyrst 

að byrja á sjálfum sér. Það er ekki nóg að ætla að bjarga heiminum ef þú getur ekki 

bjargað sjálfum þér. Þjóðfélagið er fullt af fordómum og misskilningi í garð ADHD sem 

getur valdið því að foreldrar einangrist (Harpin, 2005). Foreldrar unglinga með ADHD 

upplifa sig ekki einungis einangraða heldur finnst þeim þeir oft og tíðum vanmáttugir 

vegna erfiðra hegðunarraskana sem leitt getur til foreldrastreitu (Anastopoulos, Smith 

og Wien, 1998). 
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Félagsráðgjafar sem vinna með börnum og unglingum með geðraskanir vinna náið 

með fjölskyldum þeirra. Þeir standa fyrir hópavinnu sem er sérhönnuð fyrir börn og 

fjölskyldur þeirra og einnig bjóða þeir upp á einstaklingsmeðferð með börnum og 

unglingum (Hrefna Ólafsdóttir, 2006).  

Þegar félagsráðgjafar vinna með börnum og unglingum með geðraskanir vinna þeir í 

þverfaglegri teymisvinnu og það er mismunandi hvaða aðferðafræði þeir styðjast við 

hverju sinni í þeirri vinnu. Þegar um ADHD er að ræða leggja félagsráðgjafar mikið upp 

úr því að vinna með alla fjölskylduna. Það er mikilvægt að vinna með alla fjölskylduna, 

og þá sérstaklega foreldrana, þannig að allir læri að takast á við þær hindranir sem fylgja 

ADHD (Hrefna Ólafsdóttir, 2006). 

Nauðsynlegt er að veita sem bestan stuðning þegar reyna á að bæta samskipti 

foreldra og unglingsins og ýmis úrræði eru í boði, bæði fyrir foreldrana og unglinginn 

sjálfan (Everett og Everett, 1999). Huglæg atferlismótun og foreldraþjálfun eru aðferðir 

sem mikið eru notaðar við þessar aðstæður og hafa reynst vel. Hugræn atferlismótun, 

eða HAM, er styðjandi og þroskandi aðferð sem byggir á því að styrkja og bæta tengsl. 

Lögð er áhersla á frumkvæði og að byggja upp og reyna að viðhalda árangursríkum 

samskiptum við nánasta umhverfi. HAM byggir á því að tengja saman það huglæga og 

atferlið okkar, hugsun okkar og hegðun til að bæta aðstæður okkar og líðan (Beck, 

2005).  

Foreldraþjálfun er aðferð sem notast við virka skilyrðingu líkt og skilyrta styrkingu og 

refsingu. Talað er um þrjár meginaðferðir virkrar skilyrðingar. Sú fyrsta er tilfærsla á 

aðstæðum og umhverfi til að auka jákvæða hegðun og draga úr neikvæðri hegðun. 

Önnur aðferðin er að endurskipuleggja þau verkefni sem eru í boði, til dæmis með því 

að gera verkefnin áhugaverðari og minnka vinnukröfur. Þriðja aðferðin er að hagræða 

afleiðingum hegðunar. Hér er foreldrum kennt að annast krefjandi hegðun sem getur 

komið upp inni á heimilum og þeim kennt að ná stjórn á aðstæðum (McGuinness, 2008). 

Það hefur sýnt sig að notkun foreldraþjálfunar hefur leitt til breytinga í hegðun barns 

auk þess sem meðferðin hefur dregið úr streitu foreldra ásamt því að auka sjálfstraust 

þeirra (Anastopoulos o.fl., 1998). 

Parent management training – oregon model, eða PMTO foreldrafærni, er úrræði til 

þess fallið að aðstoða foreldra við að meðhöndla hegðunarraskanir barna og unglinga. 
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Þessi aðferð hefur líka nýst vel við uppeldi barna og unglinga með ADHD (Patterson, 

2005). PMTO foreldrafærni byggir á kenningu Gerald Patterson (2005) um þróun 

andfélagslegrar hegðunar. Það er mjög mikilvægt að vinna með hegðunarvanda alveg 

frá byrjun því hegðunarvandamál sem eru alvarleg geta leitt til andfélagslegra hegðunar, 

sem getur seinna meir þróast í átt að áfengis- og vímuefnanotkun. Rannsóknir hafa leitt í 

ljós að PMTO dregur úr hegðunarerfiðleikum barna á heimili þess og hefur því bein áhrif 

á jákvæð samskipti innan fjölskyldunnar (Patterson, 2005). 

Það getur verið mjög krefjandi að ala upp barn með ADHD, og þess vegna eru 

auknar líkur á því að foreldrar bregðist við með mjög ströngum uppeldisaðferðum og 

minni jákvæðni í garð barnsins. Þá getur einnig orðið ósamræmi í foreldrahlutverkinu og 

jafnvel getur foreldri farið að draga sig úr aðstæðum og fjarlægst barnið (Bjørnbekk, 

Kjøbli og Ogden, 2015). Ef ekki er gripið inn í aðstæður með úrræðum sem henta hafa 

rannsóknir sýnt að unglingsárin verði byggð á neikvæðum upplifunum áborð við 

misnotkun áfengis og vímuefna, hárri slysatíðni og slæmum félagslegum aðstæðum. 

Niðurstöður sýna því að snemmtæk íhlutun á borð við PMTO getur komið í veg fyrir 

frekari vandamál í lífi barna með ADHD (Bjørnbekk, o.fl., 2015). Félagsráðgjafar sem 

vinna með PMTO aðferðina stuðla að mikilli hvatningu, skýrum mörkum, 

tilfinningastjórnun og að byggja upp jákvæð samskipti á milli unglinga og foreldra þeirra 

(Barnaverndastofa, e.d.). 

Félagsráðgjafar vinna mikið með fjölskyldum og hafa menntun sem nýtist vel við að 

veita stuðning til foreldra og barna þeirra ef þörf er á. Ef grunur leikur á að barn sé með 

ADHD er hægt að senda það til greiningar á Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins. Við 

komu barns er strax myndað þverfaglegt teymi í kringum það. Inni í þessu teymi vinnur 

félagsráðgjafi og er hlutverk hans að veita foreldrum stuðning með viðtölum svo hægt 

sé að fá heildarmynd af aðstæðum fjölskyldunnar. Félagsráðgjafar vinna alltaf með 

heildarsýn að leiðarljósi og er því mikilvægt að kanna stöðu fjölskyldunnar og fá þannig 

heildarmynd hennar með viðtölum. Með þessum viðtölum er félagsráðgjafinn að afla 

sér bæði almennra og viðkvæmra upplýsinga og þarf því traust að ríkja á milli hans og 

fjölskyldunnar. Helstu upplýsingar sem félagsráðgjafinn getur veitt fjölskyldunni eru um 

þann formlega og ófomlega stuðning sem fjölskyldan getur fengið. Eftir þessi viðtöl 

getur svo félagsráðgjafinn metið þörfina fyrir þá þjónustu sem myndi henta best hverju 
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sinni (Guðrún Þorsteinsdóttir, Hrönn Björnsdóttir og Sigríður María Játvarðsdóttir, 

2006). 

Það skiptir máli að jákvæð virðing ríki á milli unglinga og foreldra þeirra og því er 

mikilvægt að skýr mörk séu sett. Skýr mörk eru leiðarljós að góðum samskiptum á milli 

fjölskyldumeðlima (Magni Hjálmarsson, 2009). 

2.8.3 Virðing og mörk í samskiptum 
Unglingar í dag lifa í heimi sem er gjörólíkur þeim sem foreldrar þeirra ólust upp í. Þess 

vegna standa foreldrar oft frammi fyrir ýmsum vanda og verkefnum sem þeir þurfa að 

hugleiða og stundum þurfa þeir beinlínis að læra upp á nýtt að ala upp börn sín 

(Barnaverndastofa, e.d.). 

Með því að sýna öðrum virðingu með áhuga, virkri hlustun og almennri umhyggju þá 

hlúum við á sama tíma að sjálfsvirðingu, sjálfstrausti og sjálfsáliti unglinga. Virðing okkar 

vex og blómstrar í jákvæðum samskiptum, því er nauðsynlegt að passa vel upp á það 

hvernig orðafar við notum í samskiptum við hvert annað. Virðing sem við sýnum öðrum 

birtist nefnilega oft í því hvernig við tölum, hvernig við beitum rödd okkar og einnig í 

framkomu við hvert annað (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007).  

Það er ekki lengur litið á börn og unglinga sem eign foreldra sinna heldur eru þetta 

einstaklingar sem njóta ákveðinna réttinda. Þó svo að unglingar búi yfir ákveðnum 

hæfileikum til að lifa af þurfa þeir samt vernd og leiðsögn til þess að geta notið sín á 

þessum viðkvæma tíma lífs þeirra, unglingsárunum, og ná að þroskast og verða að  

heilsteyptum einstaklingum í framtíðinni sem munu falla vel inn í samfélagið (Magni 

Hjálmarsson, 2009). Það er talið að foreldrar verði að uppfylla ákveðin skilyrði til þessað 

úr unglingunum rætist.Þau skilyrði eru grunnumönnun, að tryggja öryggi þeirra, 

tilfinningahlýja, örvun, leiðsögn, setja mörk og að lokum staðfesta (Barnaverndastofa, 

e.d.). Skýr mörk eru nauðsynleg til þess að tryggja öryggi í samskiptum. Skilningur á því 

hvað ekki er í lagi í samskiptum skapar besta samband milli unglinga og foreldra þeirra 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Samskipti eru stór hluti af því að virða og halda utan um þau mörk sem eru sett í 

samskiptum við aðra. Ef skilningurinn er ekki til staðar þá er nauðsynlegt að tala um það 

sem betur má fara í samskiptum. Besta aðferðin í því er að tala blíðlega en á sama tíma 

með ákveðni en ekki með háði eða skömmum. Með þessu eru ákveðin mörk sett með 
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virðingu í garð hvors annars, mörk og virðing í samskiptum eru nauðsynlegt veganesti 

inn í framtíðina fyrir alla einstaklinga (Magni Hjálmarsson, 2009).  
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3 Rannsóknarspurningu svarað 
Rannsóknarspurningin sem kynnt var í upphafi ritgerðarinnar var: „Hvernig birtist 

tilfinningalegur veruleiki ungmenna með ADHD í samskiptum við foreldra?“ Niðurstöður 

leiða í ljós að ungmenni með ADHD glíma við flókinn veruleikavegna þeirra hindrana 

sem fylgja ADHD. Mörg þeirra fá greiningu á tengdum röskunum og til viðbótar 

mætaþeim áskoranir sem fylgja því að takast á við breytingar unglingsáranna. Á sama 

tímaupplifa þau líkamlegar og andlegar breytingar. Til viðbótar við aukna 

hormónaframleiðslu aukast kröfur sem umhverfið allt gerir til þeirra vegna aldurs. Aukið 

álag færist yfir ungmennin í skóla sem og á heimilum þeirra þegar lykilverkefni þessa 

tíma er í raun og veru mótun nýrrar sjálfsmyndar í samspili við umhverfið. Fræðin hafa 

sýnt fram á að jákvæð og sterk sjálfsmynd ungmenna með ADHD er verndandi þáttur og 

styður við þau þegar kemur að því að takast á við flókin og krefjandi verkefni 

unglingsáranna og spornar á sama tíma gegn áhættuhegðun.  

Samskipti við foreldra geta ráðið miklu um það hvers konar sjálfsmynd ungmenni 

með ADHD mynda með sér á þessu aldursbili. Hafi gagnkvæm virðing og skýr mörk 

endurspeglast í samskiptum fram að unglingsárum aukast til muna líkurnar á því að 

ungmenni nái að þróa með sér jákvæða og sterka sjálfsmynd.  

Virðing og áhugi eru jafn mikilvæg og skýr mörk fyrir ungmenni með ADHD þar sem  

rannsóknir hafa sýnt að þau hafa frekar tilhneigingu til að sýna tilfinningalega, 

hegðunarlega og samskiptalega erfiðleika, hvort sem er heima fyrir, í skóla eða jafnvel í 

vinnu. Vegna þessara erfiðleika dregur úr umburðalyndi samfélagsins og ungmennunum 

verður hættara við félagslegri einangrun. Þessir þættir gera það að verkum að ungmenni 

með ADHD geta átt við mikil hegðunar- og tilfinningavandamál að stríða. Talið er að 

tveir þriðju einstaklinga með ADHD séu einnig með fylgiraskanir á borð við þunglyndi, 

kvíða, þráhyggju og áráttuhegðun, mótþróaþrjóskuröskun, hegðunarerfiðleika eða 

geðhverfasýki og þeir einstaklingar eru því mun líklegri en aðrir til þess að þjást af 

öðrum sjúkdómum. Enn aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á að mikill meirihluti 

einstaklinga með ADHD glímir við tilfinningalega og félagslega erfiðleika á 

unglingsárunum og líðan þeirra verið líkt við tilfinningarússíbana. Það getur verið erfitt 

að ná til þessara ungmenna en rannsóknir sýna að náist að vinna með 

tilfinningastjórnun í samskiptum við ungmenni með ADHD, þau fái fræðslu, málin séu 
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rædd og skapist tækifæri til að vinna með hana á réttan hátt, þá sé einnig hægt að 

byggja upp jákvæðan og sjálfsöruggan ungling sem geti haft ákveðna stjórn á 

tilfinningum sínum og notað þær rétt og á uppbyggilegan hátt. Enn fremur er talið að 

besta forvörnin gegn neikvæðum samskiptum á milli foreldra og barna sé að byrja 

snemma að taka á óæskilegri hegðun, því séu samskiptin á jákvæðum nótum eigi 

unglingar með ADHD auðveldara með að fást við þær tilfinningasveiflur sem fylgja 

unglingsárunum og á sama tíma aukist líkurnar á mótun jákvæðrar sjálfsmyndar. Jákvæð 

sjálfsmynd ungmenna með ADHD getur komið í veg fyrir hin ýmsu vandamál þegar fram 

líða stundir og verið þeim verndandi þáttur í samskiptum við umhverfið ásamt því að 

stuðla að farsælli framtíð. 
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4 Umræða og lokaorð 
Vegna þeirra hindrana sem unglingar með ADHD lifa með og takast á við á 

lífsleiðinni,verður það að teljast eðlilegur hlutur að tilfinningalegur veruleiki þeirra geti 

haft áhrif á samskipti þeirra við aðra og þá sérstaklega foreldra. Eftir að hafa skoðað 

heimildir sem snúa að þessum efnum er hægt að segja að snemmtæk íhlutun skipti 

mestu máli þegar kemur að því að byggja upp góð samskipti innan fjölskyldunnar. 

Foreldraþjálfun getur nýst mjög vel ásamt því að auka þekkingu foreldra barna með 

ADHD á einkennum röskunarinnar til þess að reyna að koma í veg fyrir óþarfa árekstra í 

samskiptum. Jákvæð og uppbyggileg samskipti í uppeldisaðferðum foreldra eru 

nauðsynleg þar sem það hefur sýnt sig að uppeldi sem er styðjandi, ýtir undir sjálfstæði 

ungmennanna en leggur á sama tíma mikið upp úr skýrum mörkumí samskiptum, eykur 

bæði sjálfsmynd unglingsins og foreldranna á sama tíma. Unglingsárin eru tími þar sem 

tilfinningar verða fyrir áhrifum vegna hormónabreytinga í líkamanum, sem reynist 

ungmennum misauðvelt og því eru góð samskipti innan fjölskyldunnar nauðsynleg, 

sérstaklega þegar unglingar með ADHD eru annars vegar þar sem tilfinningastjórnun 

þeirra reynist þeim oft og tíðum erfið.  

Ungmenni með ADHD glíma við margar hindranir en því má ekki gleyma að 

aðstæður, þrautseigja og sú aðlögunarhæfni sem mörg þeirra þróa með sér gerir það 

einnig að verkum að oft eru þetta sigurvegarar sem stöðugt eru að vinna stóra eða litla 

sigra, með því einu að gefast ekki upp. 

ADHD er ein algengasta hegðunarröskun barna og unglinga sem í flestum tilfellum 

veldur þeim, fjölskyldum þeirra og nánasta umhverfi verulegum óþægindum og 

truflunum. Vegna þeirra hindrana sem börn með ADHD lifa við eiga þau til að þróa með 

sér ýmis tilfinningaleg vandamál og þá sérstaklega í samskiptum við aðra. 

Tilfinningastjórnun getur reynst öllum erfið á einhverjum tímapunkti í lífinu og eru 

unglingsárin kannski einna helst sá tími þar sem tilfinningarnar fara á flug og erfitt getur 

verið að stjórna þeim. Unglingar með ADHD eru ekkert öðruvísi en aðrir unglingar þegar 

kemur að tilfinningum, þótt þær komi oft sterkar fram. Ef ekki er gripið strax inn í með 

fyrirbyggjandi hætti þegar kemur að því að efla bæði unglingana og foreldra þeirra getur 

það orðið svo að samskipti á milli þeirra verði neikvæð. Það getur leitt til mikillar 
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vanlíðanar hjá unglingnum og foreldrum hans og getur þar af leiðandi haft þau áhrif að 

bæði unglingurinn og foreldrarnir upplifa mikla vanlíðan.  

Ritgerð þessi hefur varpað ljósi áþað hversu miklu máli tengslamyndun barna og 

foreldra þeirra skiptir til þess að sjálfsmynd barnsins nái að mótast á sem 

uppbyggilegastan hátt og nái þar með að móta heilsteyptan einstakling út í samfélagið. 

Það er ekki sjálfgefið að vita hvernig best er að ala upp barn og enginn einstaklingur er 

eins. Því er foreldraþjálfun góð aðferð til þess að aðstoða foreldra sem á því þurfa að 

halda og skynja yfirvofandi vanda. Það eru þó ekki aðeins foreldrarnir sem þurfa hjálpina 

því unglingar með ADHD, líkt og aðrir unglingar, hafa einnig gott af því að fá aðstoð og 

þjálfun í samskiptahæfni sinni og þar kemur HAM þjálfunin sterk inn. Samskipti unglinga 

í dag hafa breyst mikið á skömmum tíma með tilkomu aukinnar tæknivæðingar, sem 

stuðlar að framförum í tækniþekkingu en dregur á sama tíma úr virkni og hæfni þeirra í 

mannlegum samskiptum. Aukið aðgengiað námskeiðum sem byggja á því að styrkja 

samskiptahæfni og mörk í samskiptum bæði innan veggja skólanna og einnig inni á 

heilsugæslum landsins gæti hjálpað. Með þessu móti mætti kenna ungmennum í dag 

hversu mikilvæg sterk samskiptahæfni er og efla þátt fagaðila, líkt og félagsráðgjafa, í því 

að styðja ungmenni í síbreytilegum aðstæðum samfélagsins.  

Jákvæð og uppbyggileg samskipti eru lykillinn að farsælum samböndum hjá öllum 

einstaklingum. Því er það nauðsynlegt að kenna samskiptaaðferðir sem byggja á 

jákvæðni. Allir hafa eitthvað gott fram að færa í samfélagið og því er nauðsynlegt að 

finna þá styrkleika alveg frá upphafi.  

Rannsóknir hafa sýnt að með greiningu á ADHD aukast líkur á að ungmenni fái síður 

notið hæfileika sinna en það er þó ekki algilt; jákvæð foreldrasamskipti geta verið 

verndandi þáttur þegar kemur að því að byggja upp jákvæða sjálfsmynd. En þegar 

aðstæður og persónubundnir þættir hafa hamlað uppbyggingu jákvæðra samskipta er 

hægt að leita aðstoðar. Fyrrnefnd foreldraþjálfun stendur til boða sem og önnur 

fjölbreytt námskeið þar sem unnið er með uppbyggileg og jákvæð samskipti, með 

virðingu að leiðarljósi á sama tíma og foreldrar eru fræddir þannig að þekking þeirra og 

skilningur á ADHD aukist. Félagsráðgjafar eru fagstétt sem hafa hlotið þjálfun í að líta til 

heildarsýnar þegar unnið er með skjólstæðingum, hvort sem það eru börn, ungmenni 

eða foreldrar.  
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Það hefur vissulega verið sýnt fram á með rannsóknum að ungmenni með ADHD 

glími við flókinn veruleika og að vandi við stjórnun tilfinninga sé eitt af því sem einkenni 

ADHD. Búi ungmenni yfir jákvæðri sjálfsmynd þá aukast einnig líkurnar á því að 

samskipti þeirra við foreldra séu á jákvæðum nótum. Sterk sjálfsmynd er ekki sjálfgefin 

þegar ungmenni glíma við ADHD og því er mikilvægt að foreldrar séu meðvitaðir um 

hvernig best sé að hlúa að og byggja upp jákvæða sjálfsmynd og þeir séu óhræddir við 

að leita sér aðstoðar þegar þess þarf. 

Að lokum er mér efst í huga hversu mikilvæg jákvæð og uppbyggileg samskipti eru, 

þar sem skýr mörk eru höfð að leiðarljósi. Einnig hve mikilvægt það er að leggja 

grunninn snemma með jákvæðni í samskiptum. Börn sem alast upp við jákvæðni og 

hlýju í samskiptum njóta þess alla tíð og er síður hætt við að glíma við vanda þegar 

kemur að tilfinningastjórnun. 
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