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Ágrip 
Markmiðið með rannsókninni var að athuga hvaða áhrif tölvuleikurinn 
NeuroPlus hefði á úthald og virkni barna í skólastofu en nauðsynlegt er að 
styðja  við börn með ADHD fyrir, sem og meðan, á skólagöngu þeirra stendur.  

ADHD er alþjóðleg skammstöfun á heitinu Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder og er skilgreind sem röskun á taugaþroska. Aðaleinkenni ADHD eru 
athyglisbrestur, ofvirkni og hvatvísi en margvíslegar fylgiraskanir geta einnig 
komið í ljós eins og mótþróaþrjóskuröskun, sértækir námsörðugleikar, kvíði 
og þunglyndi. Talið er að um 5–8% barna greinist með ADHD. Af þeim er ein 
stúlka á móti tveimur til þremur drengjum.  

Fengnir voru sjö einstaklingar með ADHD til að spila tölvuleikinn 
NeuroPlus í fjórar vikur en leiknum er ætlað að auka athygli og slökun og draga 
úr hvatvísi barna með ADHD. Til að meta árangur þjálfunarinnar var notað 
einliðasnið en það er notað þegar einstaklingi eða litlum hópi er veitt íhlutun. 
Unnið var út frá eftirfarandi rannsóknarspurningum: Hvaða áhrif hefur inngrip 
með tölvuleik sem staðið hefur í fjórar vikur á úthald barna með ADHD og 
hvaða áhrif hefur notkun á tölvuleiknum á virkni barna í skólastofunni? 

Niðurstöður leiddu í ljós að úthald barna og virkni jókst með notkun 
tölvuleiksins þar sem þátttakendur náðu að þjálfa upp athygli/einbeitingu, 
draga úr hvatvísi og slaka betur á. Samhliða íhlutuninni fylltu 
umsjónarkennarar út ofvirknikvarða (e. ADHD–Rating Scale) til að kanna 
hvort þeir merktu breytingar á hegðun nemenda meðan á henni stóð. Listinn 
metur einkenni athyglisbrests annars vegar og hreyfiofvirkni og hvatvísi hins 
vegar og var fylltur út í upphafi inngrips og aftur fjórum vikum eftir að inngripi 
lauk. Niðurstöður sýndu að allir þátttakendur voru með færri einkenni ADHD 
en meðal annars mátti sjá að frammíköll höfðu minnkað og minna var um ráp.  

Heildarniðurstöður benda til að hægt sé að auka úthald og virkni barna með 
ADHD með NeuroPlus. 
 





 

Abstract 
The aim of the research was to see if the computer game NeuroPlus would 
influence endurance and activity in the classroom, since it is necessary for 
children with ADHD to get good support before as well as during their 
schooling. 

ADHD or Attention Deficit Hyperactivity Disorder is defined as a 
neurological disorder. The main characteristics of ADHD is trouble with 
attention, hyperactivity and impulsivity but many other disorders can also 
follow like oppositional defiant disorder, selective learning disabilities, anxiety 
and depression. Around 5–8% of children are diagnosed with ADHD, one girl 
for every two–three boys.  

Seven individuals with ADHD played the videogame NeuroPlus for four 
weeks but the game is supposed to help kids with ADHD increase their 
attention and relaxation and reduce impulsivity. A single case design was used, 
that suits well when an individual or a small group receives an intervention to 
evaluate the results of the training. The research questions were: What 
influence does an intervention involving a four weeks training with a 
videogame have on the endurance for kids with ADHD and how does it 
influence the activity in the classroom?  

Results showed that the kids endurance increased and their participation in 
the classroom as well were the participants were able to train attention/focus, 
reduce impulsivity and increase relaxation. Alongside the intervention the 
teacher filled out the ADHD–Rating Scale to check if any changes in behavior 
would follow. The questionnaire that evaluates the symptoms of attention 
deficit as well as hyperactivity and impulsivity was used in the beginning, 
before the intervention as well as four weeks after the training had been 
finished. The results indicated that all participants showed fewer symptoms of 
ADHD, for example call-outs and walking about in the classroom had gone 
down. Overall results therefore indicate that NeuroPlus can be used to increase 
endurance and activity/participation of kids. 
 

 





 

 
 
 
 
 

 





 

Formáli 
Verkefni þetta er 30 eininga (ECTS) meistaraprófsverkefni og er lagt fram til 
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1. Inngangur 
Hornsteinn að námi og framtíð barna er lagður á skólagöngu þeirra en þar læra 
þau gildi og hegðun í samræmi við væntingar samfélagsins. Þau öðlast leikni 
og færni til áframhaldandi náms auk félagslegra samskipta. Því er gríðarlega 
mikilvægt að vel takist til og að skólaárin nýtist sem best (Ingibjörg Karlsdóttir, 
2013, bls. 5).  

Öll vitum við að engin tvö börn eru eins og er meginhlutverk grunnskólanna 
að stuðla að alhliða þroska allra nemenda. Innan þess felst sú krafa að nám sé 
á forsendum hvers og eins. Þá skal kennslan fara fram í hvetjandi 
námsumhverfi þar sem nemandinn upplifir sig öruggan (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 42). Skóli án aðgreiningar er hugtak sem 
kemur víða fram í aðalnámskrá grunnskóla en þar segir meðal annars að átt sé 
við grunnskóla þar sem komið er til móts við grunnþarfir hvers og eins og 
ákveðið viðhorf ríkir sem einkennist af virðingu fyrir rétti allra nemenda 
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 43). Ég hef oftar en ekki 
haft vissar efasemdir um að þessari stefnu sé framfylgt í hvívetna og velti því 
fyrir mér hversu vel skólar séu yfirhöfuð í stakk búnir til að mæta þörfum 
barna, með til dæmis ADHD.  

Í tæplega tíu ár var ég starfandi sem iðjuþjálfi í grunnskóla og sinnti þar 
mörgum ólíkum einstaklingum. Það tók mig ekki langan tíma að átta mig á því 
að innan fárra ára myndu kennarar sem kæmu til starfa á komandi árum, að 
öllum líkindum vinna með mun fleiri nemendum með sérþarfir en verið hefur. 
Nemendum með mismunandi greiningar hefur fjölgað og meiri áhersla er lögð 
á þarfir hvers einstaklings auk þess sem fatlaðir nemendur eru líklegri til þess 
að stunda nám í almennum skólum í stað sérdeildar. 

Starf mitt sem iðjuþjálfi var að miklu leyti með börnum með einhverskonar 
raskanir eins og ADHD, einhverfu eða almenna námserfiðleika. Þegar ég var 
beðin um þjálfun með ADHD börnum var ég stundum beðin um að „bjarga 
þeim“ því þau höfðu ekkert úthald í verkefnin sem verið var að leggja fyrir 
bekkinn. Það er því miður sjaldan sem kennarar hafa tækifæri og tíma til að 
laga umhverfið eða námsefnið að barninu og mætti hugsanlega rekja ástæður 
þess til fjölda barna í bekk sem hver og einn kennari ber ábyrgð á. Þannig gæti 
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það reynst kennurum auðveldara að aðlaga barnið að umhverfinu og ákveðnum 
kennsluháttum sem oft eru komnir í fastar skorður. Í tímaleysi gæti því verið 
auðvelt að falla í þá gryfju að setja merkimiðann á nemandann þar sem 
vandamálið er hans en ekki kennarans.  
Það má ekki gleyma því að börn með ADHD hafa sömu þarfir og önnur 

börn fyrir umhyggju, ást, og öryggi. Þannig er mikilvægt að allt starfsfólk 
skólans láti sig málið varða jafnt innan skólastofunnar sem utan og tali jákvætt 
um ADHD, efli skilning sinn á röskuninni og eigi gott samstarf við heimili 
barnanna. Kennarar þurfa að sýna sveigjanleika og fjölbreytni í kennsluháttum 
sínum og mikilvægt er fyrir alla kennara að hafa það að leiðarljósi að þrátt fyrir 
erfiða framkomu nemenda á stundum þarf að sýna hverju barni hlýhug (Rief, 
2005, bls. 370). 

Tölvuleiknum NeuroPlus kynntist ég þegar dóttir mágs míns sem búsett er 
í Bandaríkjunum kom í heimsókn til landsins með kærastanum sínum Jake, en 
hann er höfundur leiksins. Þegar hann frétti af starfsvettvangi mínum fór hann 
að segja mér frá leiknum og hafði áhuga á að leyfa börnum hér á landi að eiga 
kost á að prófa. Hugmyndafræði leiksins heillaði mig strax og langaði mig því 
að kynna mér þetta frekar en alveg frá því í iðjuþjálfanáminu hef ég alltaf haft 
áhuga á starfi með börnum með ADHD. Þegar kom að því að velja efni til að 
skrifa um var ég ekki lengi að hugsa um hvað kæmi helst til greina. Ég ákvað 
að gera rannsókn á því hvort hægt væri að auka úthald barna og virkni innan 
skólastofunnar með því að spila tölvuleikinn þrisvar sinnum í viku, 20 mínútur 
í senn. Rannsóknarspurningar sem ég setti fram voru: Hvaða áhrif hefur 
inngrip með tölvuleik sem staðið hefur í fjórar vikur á úthald barna með ADHD 
og hvaða áhrif hefur notkun á tölvuleiknum á virkni barna í skólastofunni? 

Ritgerðin er þannig uppsett að fyrst kemur fræðileg umfjöllun um ADHD, 
skólagöngu barna með ADHD og stuttlega fjallað um það lagalega umhverfi 
sem ríkir í skólakerfinu hér á landi. Næsti kafli er um aðferðarfræði 
rannsóknarinnar þar sem fjallað er um aðferð, framkvæmd, framvindu hennar, 
áreiðanleika, réttmæti og siðferðileg álitamál. Að honum loknum er kafli þar 
sem greint verður frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Því næst er umræðukafli 
þar sem niðurstöður eru skoðaðar í ljósi fræðanna ásamt samantekt á umræðu 
og að endingu eru lokaorð.  

Lykilhugtök í verkefninu eru ADHD, skóli án aðgreiningar og NeuroPlus 
sem skilgreind verða jafnóðum og þau koma fyrir.  
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2. Fræðileg umfjöllun 
Hvernig kemur röskunin fram hjá börnum með ADHD og hvað segja 
fræðimenn sem og rannsóknir um röskunina? Hér á eftir verður leitast við að 
svara þessum spurningum með upplýsingum úr ýmsum fræðiritum og -bókum. 
Einnig verður fjallað um skólagöngu barna með ADHD og hvað sé hægt að 
gera til að hjálpa þessum börnum að eiga farsæla skólagöngu. Einnig verður 
gerð grein fyrir því lagaumhverfi og þeim reglugerðum sem gilda um 
skólastarfið. 

2.1 ADHD 

Hér verður fjallað almennt um ADHD, einkenni röskunarinnar, algengi hennar 
og þær fylgiraskanir sem henni fylgja. 

Einkenni, algengi og fylgiraskanir 

ADHD er alþjóðleg skammstöfun á heitinu Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder sem á íslensku útleggst sem athyglisbrestur með ofvirkni (AMO). 
ADHD er skilgreind sem röskun á taugaþroska og kemur oftast fram á yngri 
æviárum (Embætti landlæknis, 2012, bls. 2). Með röskun á taugaþroska er 
vísað til þeirra einkenna sem hafa áhrif á persónuþroska barna. Yfirleitt koma 
þessi einkenni fram á unga aldri eða áður en skólaganga barna hefst. Röskunin 
er einn algengasti hegðunarvandi barna og unglinga, hrjáir um það bil þrjá til 
fimm af hundraði nemenda og getur haft töluverð áhrif á daglegt líf þeirra. 
ADHD er að finna í öllum menningarsamfélögum og tíðni hennar er svipuð á 
milli landa (American Psychiatric Association, 2013, bls. 31–32 og 61–63). 
Ekki er vitað með vissu hvaða þættir valda röskuninni. Uppruni hennar er oft 
rakinn til líffræðilegra þátta sem taldir eru erfast en talið er víst að sá þáttur 
sem erfist sé truflun á boðefnum í heila (Dornbush og Pruitt, 2002, bls. 3; 
Sherman, Rasmussen og Baydala, 2008, bls. 348). Thapar, Cooper, Eyre og 
Langley (2012, bls. 3–16) sem allar eru barna- og unglingageðlæknar, tala um 
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að erfitt sé að benda á eitt ákveðið atriði sem valdi ADHD. Ástæða þess sé að 
margir ólíkir þættir sem lagðir eru saman geti leitt til greiningar á ADHD. Þær 
koma sér þó saman um að erfðir sé sá þáttur sem vegur hvað þyngst. Þá koma 
þær inn á utanaðkomandi áhættuþætti sem taldir eru tengjast röskuninni eins 
og fæðutengdir þættir og atriði sem geta átt sér stað við fæðingu.  

Börn með ADHD eiga mörg hver erfitt með að sitja kyrr í skólastofunni og 
fylgja þeim reglum sem þar gilda. Rannsóknir benda til að þessi 
hegðunareinkenni skýrist af skertri stýrifærni heilans (e. executive function). 
Ef við hugum að skýringu á stýrifærni má líkja henni við stjórnanda 
hljómsveitar þar sem hópur listamanna er saman kominn en það er á ábyrgð 
stjórnandans að samstilla hópinn og láta efnið hljóma rétt svo að það komist til 
skila á árangursríkan hátt. Hjá börnum með ADHD virka heilasvæðin, eða það 
sem mætti kalla einstaka listamann, vel. Hins vegar er það stjórnandinn sem 
sér um samstillinguna og hann samsvarar stýrifærninni. Þar sem hún er ekki 
fullþroskuð við fæðingu heldur þroskast með aldrinum, er mikilvægt að kröfur 
skólans taki mið af þessari þroskaseinkun en allt að eins til þriggja ára seinkun 
getur verið á þeim svæðum heilans sem viðkoma stýrifærni (Brown, 2008, bls. 
407–408; Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 9). Þrátt fyrir að ekki sé vitað með 
vissu um orsakir ADHD, eru birtingarmyndirnar býsna skýrar og valda oft 
truflun í lífi einstaklingsins. Ef einstaklingarnir fá ekki viðeigandi meðferð 
getur röskunin verið bæði taugatrekkjandi og erfið fyrir barnið jafnt sem 
fjölskyldu þess (Barkley, 2013, bls. 19; Case–Smith, 2005, bls. 194–195).  

Einkenni ADHD geta komið fram við mismunandi aðstæður, hvort sem það 
er heima eða í skóla en aðaleinkennin eru á sviði athyglisbrests, hvatvísi og 
hreyfiofvirkni og því má skipta einkennunum í þessa þrjá flokka (Gísli 
Baldursson, Ólafur Ó. Guðmundsson og Páll Magnússon, 2000, bls. 414). Þau 
einkenni sem sérstaklega snúa að ofvirkninni, eru augljós strax á leikskólaaldri 
þar sem erfitt getur reynst að fá börnin til að fylgja einföldum leiðbeiningum. 
Einnig geta komið upp árekstrar við bekkjarsystkini vegna hvatvísi þeirra og 
hreyfiofvirkni (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 11). 

Börn með ADHD eiga oft í erfiðleikum með að stjórna hegðun sinni á 
aldursvarandi hátt og einnig eru mörg hver með væga seinkun á málþroska. 
Þau eiga í vandræðum með að stjórna tilfinningum sínum og geta skipt skapi á 
örskömmum tíma (CHADD, e.d., án bls.). 

Eins og áður sagði má skipta ADHD röskuninni í þrjár gerðir þar sem ein 
þeirra felur í sér athyglisbrest, önnur ofvirkni og hvatvísi og þriðja samspil 
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athyglisbrests, ofvirkni og hvatvísi. Ákveðin skilyrði verða að uppfyllast til að 
ADHD greining fáist en þau eru meðal annars að einkenni þurfa að hafa verið 
til staðar í að minnsta kosti sex mánuði, koma fram fyrir 12 ára aldur, hafa áhrif 
á námslega og félagslega getu einstaklings og valda hömlun jafnt heima fyrir 
sem og í skóla. Í grunnskóla vaknar grunur kennara um ADHD hjá nemanda 
oft ekki fyrr en auknar kröfur eru gerðar til hans þar sem það er þá sem 
athyglisbrestur kemur oftast fram (American Psychiatric Association, 2013, 
bls. 60–62). 

Greiningarskilmerkin sem og einkennin fyrir athyglisbrest eru erfiðleikar 
barna með að halda athygli við nám og leik. Þau virðast ekki vera að hlusta 
þrátt fyrir að talað sé beint til þeirra, forðast verkefni sem krefjast mikillar 
einbeitingar, fylgja ekki fyrirmælum til enda og ljúka ekki þeim verkefnum 
sem þau byrja á. Oft virðast þau fresta verkefnum eða skipta ört á milli þeirra 
og eru sífellt að týna eða gleyma hlutum. Einkenni ofvirkni eru þannig að 
börnin eru stöðugt á ferðinni og geta ekki með góðu móti verið kyrr. Þau tala 
oft mikið, hlaupa eða príla við aðstæður sem slíkar athafnir eiga ekki við og 
eru á sífelldu iði. Hvatvísin lýsir sér þannig að börn svara spurningum áður en 
búið er að spyrja, þau framkvæma verk án þess að hugsa og það að bíða í röð 
er þeim oft um megn (American Psychiatric Association, 2013, bls. 59–61; 
Barkley og Murphy, 2006, bls. 2–3; Smith, Polloway, Patton og Dowdy, 2006, 
bls. 131). 
Því er ekki að leyna að ADHD hefur margþætt áhrif en ofan á allt sem hér 

hefur komið fram, bendir Brown (2008, bls. 407–408) á að skert stýrifærni geti 
einnig valdið því að börn með ADHD eigi erfitt með atriði er tengjast 
tímastjórnun, verkáætlun, skipulagi, stjórnun tilfinninga, vinnsluminni og að 
fylgjast með eigin hegðun. Tímastjórnun tengist því að ljúka við verkefni á 
tilsettum tíma en vegna úthaldsleysis vaða þau oft úr einu í annað og verkefni 
sem taka langan tíma valda þeim oft miklum erfiðleikum. Að halda verkáætlun 
krefst einbeitingar við verk en mörg börn með ADHD truflast við minnsta 
áreiti, jafnvel eigin hugsanir og þá vefst lestur einnig fyrir þeim því þau þurfa 
oft að lesa sama textann aftur og aftur til að skilja innihaldið. Skipulag og að 
koma sér að verki og forgangsraða er þeim fjötur um fót en börn með ADHD 
eru líklegri en önnur börn til að draga verkefni sín fram á síðustu stundu. 
Stjórnun tilfinninga lýsir því að börnum með ADHD reynist erfitt að bægja 
tilfinningum sínum frá og láta þær ekki hafa áhrif á nám sitt hverju sinni. 
Vinnsluminni þessara barna er oft brenglað þar sem atburðir sem gerðust fyrir 
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löngu eru þeim ofarlega í huga en að muna hvar þau skildu bókina sína eftir 
eða hvað kennarinn sagði getur vafist fyrir þeim. Að fylgjast með eigin hegðun 
er börnum með ADHD ekki auðvelt verk og hvatvísi í svörun og hugsun er 
algeng. Þau lesa oft rangt úr aðstæðum og átta sig ekki á þegar félagar þeirra 
verða sárir eða pirraðir vegna einhvers sem þau gerðu eða sögðu (Brown, 2008, 
bls. 407–408; Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 12–13). 

Barkley (2013, bls. 100) telur að ADHD greinist hjá um það bil 5–8% allra 
barna í heiminum. Einnig segir hann að það séu mun fleiri drengir en stúlkur 
sem fái greiningu en samkvæmt Najafi, Akouchekian, Ghaderi, Mahaki og 
Rezaei (2017, bls. 148) eru drengir 2–9 sinnum líklegri til að greinast. ADHD 
samtökin (e.d., bls. 3) segja að það sé að meðaltali ein stúlka á móti þremur 
drengjum sem greinast hér á landi. Ofangreindar tölur eru í samræmi við 
greiningu á heimsvísu þar sem fram kemur að 5,3% barna jafnt sem fullorðinna 
séu með ADHD (Anderson, Watt, Noble og Shanley, 2012, bls. 511). Að þessu 
sögðu má því gera ráð fyrir að það séu að jafnaði tveir nemendur með ADHD 
í hverjum bekk á Íslandi (Jónína Sæmundsdóttir, 2009, án bls.). Hugsanleg 
ástæða þess að drengir greinast frekar en stúlkur er sú að einkennin birtast á 
ólíkan hátt. Drengir sýna fleiri einkenni ofvirkni, eru árásargjarnari, sýna frekar 
en stúlkur ögrun og mótþróa og trufla frekar. Stúlkur fá greiningu allt að fimm 
árum síðar en drengir og greinast alls ekki allar með ofvirkni. Sumar stúlkur 
eru örlítið gleymnar og hlédrægar og eiga þannig á hættu að vera ósýnilegar, 
jafnvel til lengri tíma (ADHD samtökin, e.d., bls. 2; Faraone, Sergeant, 
Gillberg og Biedermann, 2003, bls. 109–110). 

Fylgiraskanir eru algengar á meðal barna með ADHD og eru geðraskanir 
eins og kvíði og þunglyndi þar efstar á blaði. Þá eiga mörg þeirra við veruleg 
hegðunarvandkvæði að etja eins og mótþróaþrjóskuröskun. Greind barna með 
ADHD er yfirleitt innan meðaltals en erfiðleikar koma fram við að nýta sér 
hana til fulls. Einnig eru námserfiðleikar algengir og þá eru tengsl milli ADHD 
og Tourette heilkennis. Að lokum má nefna að mörg börn með ADHD eiga í 
erfiðleikum með svefn og færni þeirra í fínhreyfivinnu er oft ábótavant 
(American Psychiatric Association, 2013, bls. 65; Gísli Baldursson o.fl., 2000, 
bls. 417). 
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2.2 Skólaganga barna með ADHD 

Hér verður stiklað á stóru um þætti sem skipta máli þegar kemur að skólagöngu 
barna með ADHD. Börn sem greinst hafa með ADHD eiga oft erfitt uppdráttar 
námslega innan skólans og þá er félagsfærni þeirra oft slök. 

Skólinn og félagsfærni 

Börn með ADHD eiga oft í erfiðleikum með að ráða við hegðun sína, hvort 
heldur sem er heima eða í skólanum og félagsfærni þeirra er slakari en hjá 
öðrum börnum þar sem þau læra oft ekki að hegða sér í samræmi við aldur. 
Bæði þessi atriði geta haft áhrif á gengi þeirra í skólanum. Þau geta átt í 
erfiðleikum með að stofna til vinasambanda þar sem þeim reynist flókið verk 
að tjá tilfinningar sínar (Dornbush og Pruitt, 2002, bls. 27; Jónína 
Sæmundsdóttir, 2009, án bls.). Ilina Singh (2011, bls. 889–896) segir frá því 
að niðurstöður rannsóknar hennar hafi sýnt að flest þeirra barna sem greind 
væru með ADHD væru meðvituð um röskunina. Einhver börn hefðu jafnvel 
komist á lagið við að beita greiningunni sem nokkurs konar stjórnunartæki á 
kennara sína, vini og jafnvel fjölskylduna. Algengt er að börnum með ADHD 
sé hafnað í félagslegum athöfnum eins og leikjum eða íþróttum vegna þess að 
þau kunna ekki þá félagslegu hegðun sem telst viðeigandi og bekkjarfélagarnir 
sýna við þessar aðstæður. Þau eiga það þá oft til að sýna árásargirni en þegar 
slíkar aðstæður koma upp er mikilvægt að þau fái tækifæri til að vera með og 
læra þá félagslegu hegðun sem ætlast er til að þau kunni (Jónína 
Sæmundsdóttir, 2009, án bls.; Rief, 2005, bls. 59).  

Félagsfærniþjálfun hefur oft á tíðum gefist vel fyrir börn með ADHD en 
vert er þó að benda á að helsti ókostur slíkrar þjálfunar telst sá að ekki er hægt 
að tryggja að sá árangur sem næst í þjálfun á einum stað yfirfærist á annan, 
eins og til dæmis á milli heimilis og skóla. Þannig getur félagsfærni farið fram 
jafnt innan skóla sem utan, í litlum og stórum hópum. Ef heimili og skóli ná að 
samræma sig í umbun þegar við á og vinna vel saman, næst bestur árangur. 
Þannig felur árangursrík félagsfærniþjálfun í sér þætti eins og hlutverkaleiki, 
endurgjöf og skýrar leiðbeiningar (Barkley, 2006, bls. 256; Ingibjörg 
Karlsdóttir, 2013, bls. 42). 

Nauðsynleg undirstaða náms og uppeldis barna með ADHD er skilningur 
samfélagsins á röskuninni og góður stuðningur frá starfsfólki skóla en upphaf 
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skólaárs lofar yfirleitt góðu hjá þessum börnum. Þeim er oftar hættara við að 
stinga þeim verkefnum sem þau eru að vinna með ofan í skólatöskuna í stað 
þess að fara með þau til kennarans og er það yfirleitt afleiðing hvatvísi þeirra 
(Barkley, 2013, bls. 88). Þá getur það einnig komið fyrir að börn með ADHD 
hrinda vinum sínum í poll eða gefa þeim glóðarauga í gleði sinni yfir að hafa 
skorað mark í fótbolta. Því miður eru það einmitt þessar aðstæður þar sem 
barnið ræður ekki alveg við sig sem valda því að það verður óvinsælt hjá 
bekkjarsystkinum. Það hefur síðan neikvæð áhrif á sjálfsmynd barnsins og 
getur valdið því miklu hugarangri en börn með ADHD virðast oftar verða fyrir 
áreitni en önnur börn (Singh, 2011, bls. 889–896). Með traustum stuðningi sem 
byggir á jákvæðum og uppbyggjandi samskiptum og skilningi af hálfu 
starfsfólks skólans getur barn með ADHD náð góðum árangri í félagstengslum 
sem og almennu námi. Það er nauðsynlegt fyrir kennara að hafa í huga að þeir 
hafa töluverð áhrif á mótun félagslegrar hegðunar en daglega sinna þeir 
félagsfærni með því að styrkja jákvæða hegðun, hvetja og hrósa (Ingibjörg 
Karlsdóttir, 2013, bls. 6–7; Rief, 2005, bls. 55–57).  

Börn og unglingar með ADHD greiningu eiga velflest í erfiðleikum með að 
mæta reglum og kröfum samfélagsins og þar er skólastarfið alls ekki 
undanskilið. Þar sem ADHD hefur áhrif á vinnsluminni og aðra þætti er 
viðkoma stýrifærni heilans hefur röskunin þar af leiðandi neikvæð áhrif á 
frammistöðu barna við skólatengd verkefni (Bigorra, Garolera, Guijarro og 
Hervás, 2016, bls. 853). Skert framkvæmdageta er oft fylgifiskur hjá börnum 
með ADHD og hefur það áhrif á skólagöngu þeirra þar sem skipulagsleysi á 
mörgum sviðum getur komið niður á náminu. Þar af leiðandi er því oft þannig 
farið að heimavinna ADHD barna skapar togstreitu, blóð, svita og tár á ófáum 
heimilunum (Rief, 2003, bls. 209–211; Steiner, Frenette, Rene, Brennan og 
Perrin, 2014, bls. 483–484). Skipulagsleysi þeirra hefur gríðarleg áhrif á 
námið, en auk þess hafa börnin mikla þörf fyrir að koma í vel skipulagða 
skólastofu þar sem þau vita hvað ætlast er til af þeim og hvað þau eiga að gera 
frá upphafi skóladags og til enda hans. Mörgum börnum með ADHD reynist 
afar erfitt að einbeita sér við nám og leik og er úthaldsleysi þeirra vel þekkt þar 
sem þau hafa tilhneigingu til að flakka á milli nokkurra verkefna í stað þess að 
halda sér við eitt ákveðið verk. Því er mikilvægt fyrir kennara að hafa það í 
huga að það gæti verið nauðsynlegt fyrir börnin að fá námsefnið bútað niður í 
áfanga frekar en að fá það í heild (Embætti landlæknis, 2012, bls. 16; Dornbush 
og Pruitt, 2002, bls. 33; Rief, 2005, bls. 4–9). Þá má nefna að rými með fjórum 
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veggjum og hurð henta flestum ADHD börnum mun betur en opin rými, en þar 
er meira um sjónræn áreiti úr öllum áttum og meiri hávaði (Barkley, 2013, bls. 
256; Rief, 2005, bls. 97). Fyrir börn með ADHD er mikilvægt að njóta öruggs 
stuðnings, finna að það sé í lagi að gera villur og sýna annmarka sína. Ef þetta 
er ekki til staðar truflast einbeiting og ofvirknieinkenni aukast (Embætti 
landlæknis, 2012, bls. 16–17). 

2.3 Skólaumhverfið 

Í þessum kafla verður sjónum beint að þeim lögum og reglugerðum sem gilda 
um íslenska skólakerfið til þess að átta sig á umhverfinu sem kennsla barnanna 
okkar fer fram í. Umræðan um skóla án aðgreiningar hefur verið hávær að 
undanförnu og því verður rætt um þá hugmyndafræði sem er að baki þeirri 
stefnu og einnig verður fjallað um hvað þarf að hafa í huga við kennslu barna 
með ADHD. 

Lög og reglugerðir 

Samkvæmt lögum eiga öll börn með hvers konar fötlun rétt á að stunda nám í 
almennum grunnskóla þar sem komið er til móts við þarfir þeirra. Starfsmenn 
innan skólanna skulu þó gefa andlegu og líkamlegu atgervi barna sérstakan 
gaum og upplýsa forráðamenn barnsins ef einhver einkenni fötlunar koma fram 
(Lög um grunnskóla nr. 91/2008, 17. gr.; Lög um málefni fatlaðs fólks nr. 
59/1992, 19. gr.). Í aðalnámskrá grunnskóla (mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 33) kemur fram að grunnskólum sé skylt 
að mennta börn á árangursríkan máta hvernig sem líkamlegt og andlegt atgervi 
þeirra er. Á það við um öll börn, fötluð jafnt sem ófötluð, börn með 
þroskaröskun eða þau sem eru afburðargreind.  

Börn með hvers konar fötlun eiga rétt á menntun og þjálfun við hæfi enda 
sé þannig stuðlað að sem mestum félagslegum þroska þeirra og aðlögun (Lög 
um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013, 23. gr.).  

Í Salamanca yfirlýsingunni (Menntamálaráðuneytið, 1995, bls. 15–16) 
kemur fram að almennir skólar eigi að vera fyrir öll börn, hvar og hvernig sem 
þau eru stödd líkamlega eða andlega. Þessi yfirlýsing markaði alþjóðlega 
stefnu í menntamálum þar sem skólar skulu byggja á stefnunni um skóla án 
aðgreiningar og sjá til þess að börn fái jöfn tækifæri til menntunar sem og að 
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verkefni séu við hæfi hvers og eins (Helgi Gíslason og Anna Kristín 
Sigurðardóttir, 2016, bls. 41). 

Skóli án aðgreiningar 

Í aðalnámskrá grunnskóla (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 
43) kemur fram að allir nemendur á grunnskólastigi eigi rétt á að stunda nám í 
skóla án aðgreiningar. Með hugtakinu er átt við grunnskóla í nærumhverfi 
nemenda þar sem komið er til móts við þarfir einstaklingsins, náms- og 
félagslegar, með manngildi og félagslegt réttlæti að leiðarljósi.  

Íslenskt samfélag hefur tekið umtalsverðum breytingum á undanförnum 
árum, en það má meðal annars rekja til þess að einstaklingum af erlendum 
uppruna hefur fjölgað til muna og því hefur nemendum með annað tungumál 
sem og ólíkan menningarlegan bakgrunn fjölgað (Hafdís Guðjónsdóttir og 
Jóhanna Karlsdóttir, 2010, bls. 187). Því þurfa kennarar að hafa þessa 
staðreynd í huga þegar þeir eru að skipuleggja kennsluna sína en margir hverjir 
virðast falla í þá gildru að gera ráð fyrir ákveðinni einsleitni. Þannig telja þeir, 
að nemendur sem eru með svipaða færni eða námsstíl komi til með að vinna 
best saman en í ljósi ólíks bakgrunns og tungumáls þarfnast þetta 
endurskoðunar, auk þess sem námshraði nemendanna getur verið mismunandi 
(Ferguson o.fl., 2012, bls. 72). 

Einfaldasta útskýring á skóla án aðgreiningar væri líklegast sú að allir 
skólar á Íslandi væru skólar margbreytileikans því innan veggja skólanna er 
allur þorri barna og ungmenna, sem eru eins ólíkir og þeir eru margir, og allir 
eru með. En málið er víst ekki svo einfalt. Flest allir geta líklegast sett sig í þau 
spor að hafa verið með hóp af einstaklingum en samt ekki tilheyrt hópnum, 
verið utanveltu – hugsanlega af því að þeir skáru sig úr hópnum á einhvern 
hátt. Þetta getur vel gerst í skólum þar sem börnin mæta á hverjum morgni, en 
fá ekki að vera með neins staðar því þau eru öðruvísi og tilheyra ekki hópnum 
(Ólafur Páll Jónsson, 2016, bls. 95–96). 

Í nýútgefinni skýrslu um menntun fyrir alla á Íslandi – úttekt á framkvæmd 
stefnu um menntun fyrir alla á Íslandi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 
2017, bls. 52) kemur fram að kennarar jafnt sem foreldrar telja að stefnan um 
skóla án aðgreiningar varði réttindi allra nemenda og foreldra þeirra og þannig 
verði hún að leiða af sér gæðamenntun fyrir alla. Þó kemur einnig fram að þörf 
sé á að útskýra hugtakið betur þar sem það vanti töluvert upp á sameiginlegan 
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skilning á því og auk þess sé vinnuálag á kennara óþarflega mikið þar sem ekki 
hafi fengist nægur undirbúningur til að bregðast við álaginu sem fylgir þeim 
kröfum á að mæta þörfum allra nemenda.  

Hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar er í raun sprottin af ólíkum 
ástæðum og úr mjög ólíkum áttum, en þrátt fyrir það er áherslan allsstaðar sú 
sama, að allir hafi jafnan rétt til menntunar. Þannig er einnig gert ráð fyrir því 
að þeir skólar sem fylgi þessari stefnu komi til með að styðja best við þá 
nemendur sem eru með sérþarfir eða fatlanir af ólíkum toga. Þannig skal 
nútímaskólastarf miða að virkri þátttöku nemenda innan veggja skólans jafnt 
sem utan (Börkur Hansen og Hanna Ragnarsdóttir, 2010, bls. 27; Hermína 
Gunnþórsdóttir, 2016, bls. 259). Hins vegar vill það oft brenna við að kennarar 
séu tregari til að aðlaga námsefni eða umhverfi ef lausnirnar virðast ekki blasa 
við eða ef stuðningur skólastjórnenda sé af skornum skammti, en til að stuðla 
að þátttöku nemenda með ADHD er brýnt að leita allra leiða. Mikilvægt er að 
hafa í huga að við breytum ekki grunnástandi nemandans en með aðlögun á 
náminu er þörfum þeirra mætt og lífsgæði þeirra og skólaþátttaka aukin til 
muna (Snæfríður Þóra Egilson, 2016, bls. 121–122 og 130). Það er algerlega í 
höndum skólastjórnenda sem og kennara að útfæra, á faglegan hátt áherslur 
aðalnámskrár og að fylgja stefnunni um skóla án aðgreiningar eftir er á þeirra 
ábyrgð. Til að skóli teljist faglegt lærdómssamfélag er samstarf og samvinna 
mikilvægur hlekkur þar sem hugtakið felur til dæmis í sér að starfsfólk 
skólanna læri hvert af öðru og jafnvel með hvert öðru og bæti þannig stöðugt 
þekkingu sína og árangur í starfi (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013, bls. 35; 
Hermína Gunnþórsdóttir, 2016, bls. 262). 

Kennsla barna með ADHD 

Öll erum við ólíkir einstaklingar og börn með ADHD eru ekki steypt í sama 
mótið. Einkenni þeirra eru einstaklingsbundin, styrkleikar og veikleikar eru 
mismunandi og námið nálgast þau hvert á sinn hátt. Þannig geta komið tímabil 
þar sem börnin virðast ráða vel við það efni sem fyrir þau er lagt og skila 
afköstum í samræmi við það. Af þessum sökum draga kennarar stundum þá 
ályktun að börnin gætu staðið sig betur ef þau legðu sig meira fram (Barkley, 
2013, bls. 256; Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 20–21).  
Þegar kennarar skipuleggja kennslu barna með ADHD eru ákveðnir þættir 

sem þarf að hafa í huga en þeir eru aðlögun náms- og kennsluaðstæðna, 
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aðlögun náms og kennslu og stuðningur við hegðun og atferlismótun. Börn 
með ADHD eiga oft í vandræðum með almennar kennslustundir, þó aðallega 
þegar kemur að því að sitja kyrr, lesa eða að skrifa. Ef hægt er að koma því við 
væri æskilegt að flétta inn í stundatöflu verklegar greinar sem og áhugamálum 
barnanna til að auka fjölbreytni (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 21). Skólinn 
þarf að hafa í huga að fjölbreytt námsefni sé á boðstólnum og að 
námsumhverfið sé hvetjandi en það þarf að henta ólíkum hóp námsmanna og 
ýta undir sjálfstæði þeirra (Reid, 2005, bls. 116–117; Hafdís Guðjónsdóttir, 
2008, bls. 163–164). 

Stærsti þátturinn í að auka líkur á að börnum með ADHD nýtist kennslan 
sem best er að skapa andrúmsloft sem vekur vellíðan og öryggi (Rief, 2005, 
bls. 224–225). Reglur ættu að vera einfaldar og vinnuvenjur í föstum skorðum 
(Smith og Tyler, 2010, bls. 216). Börnum með ADHD þykir oft gott að eiga 
stað sem þeir geta farið á þegar þeir vilja fá algjört næði. Þannig mætti útbúa 
afmarkað svæði í skólastofunni sem allir nemendur hafa aðgang að og geta nýtt 
sér eftir aðstæðum. Þegar efni og aðstæður leyfa er gott að draga úr hljóðrænu 
jafnt sem sjónrænu áreiti til að skapa ró og næði og auka úthald við vinnu, en 
litir og lýsing geta haft mismunandi áhrif á hvern og einn einstakling en börn 
með ADHD eru sérstaklega næm (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 23; Lewis 
og Doorlag, 2011, bls. 208; Reid, 2005, bls. 34–40).  
Þegar verið er að aðlaga nám og kennslu barna með ADHD skipa sjónrænar 

vísbendingar stóran sess en þær geta aðstoðað börnin við að átta sig á þeim 
væntingum sem til þeirra eru gerðar og koma skipulagi á hugsanir sínar (Lewis 
og Doorlag, 2011, bls. 208). Sem dæmi um sjónrænt skipulag má nefna að 
stundatöflur séu vel sýnilegar með viðeigandi myndum en þannig veit barnið 
hvað það á að gera, með hverjum og hvernig. Reglur bekkjarins er gott að hafa 
uppi á veggjum sem og leiðbeiningar um viðeigandi hegðun innan bekkjarins 
(Barkley, 2013, bls. 264–265; Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 24). 
Þegar kemur að kennslu barna með ADHD er mikilvægt fyrir kennara að 

hafa það í huga að þeir eru fyrirmynd barnsins og sýni þeir börnunum 
þolinmæði, skilning og festu er líklegt að árangur náist. Með góðum 
undirbúningi og skipulagi má koma í veg fyrir öryggisleysi og óvæntar 
uppákomur en hafa þarf í huga að það fer eftir aldri og þroska barnanna hvaða 
leiðir best er að fara hverju sinni (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 31; Rief, 
2005, bls. 226). Nýjar aðstæður og umhverfi geta oft verið kvíðavaldandi fyrir 
börn með ADHD. Því þarf að fara vel yfir allt ferlið með barninu, eins og nýjar 
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reglur og sjá til þess að það skilji allt áður en farið er af stað. Mikilvægt er að 
barnið viti til hvers er ætlast og hvað taki við í framhaldinu (Barkley, 2013, 
bls. 264–265). 
Þegar öllu er á botninn hvolft er nauðsynlegt að hafa í huga að hvort sem 

um er að ræða nemanda með ADHD eða aðra röskun, er mikilvægt að kennarar 
muni eftir og geri nemendum sínum einnig grein fyrir því, að þeir eru betri 
saman en einir og enginn er góður í öllu en allir eru góðir í einhverju (Guðrún 
Pétursdóttir, 2003, bls. 27). 

2.4 ADHD og tölvunotkun 

Í þessum kafla verður fjallað stuttlega um notkun snjalltækja í skólastarfi og 
þá kosti og galla sem þau hafa í för með sér, sérstaklega fyrir ADHD börn. 
Næst verður sjónum beint að því hvort tölvuleikjanotkun geti haft áhrif á börn 
með ADHD og fjallað verður um það sem mælir með slíku með vísan í 
rannsóknir.  

Snjalltækjanotkun í skólastarfi 

Stafræn tækni í skólastarfi hefur verið að ryðja sér til rúms á vettvangi náms 
og kennslu og felst í því að öll helstu verkfærin eru saman komin á einum stað, 
eða í tölvu. Þannig má nota hana til að miðla og skapa þekkingu eftir því sem 
efni og aðstæður leyfa hverju sinni (Stefán Jökulsson, 2012, bls. 7). 
Umræðunni um tölvunotkun hafa fylgt ýmis rök um mikilvægi þess að nýta sér 
tölvuna eða önnur snjalltæki í skólastarfi og hafa flestir verið á sama máli um 
að þau séu góð tæki í kennslu og að þau geti komið til með að breyta námi jafnt 
sem kennslu (Caldwell og Bird, 2015, bls. 1; Hrefna Arnardóttir, 2007, bls. 7).  

Möguleikar á notkun snjalltækja í skólastofunni eru margir og þróun þeirra 
er hröð en þar nægir að nefna Ipad og aðrar spjaldtölvur sem hafa verið nýttar 
í auknum mæli innan skólakerfisins. Oft gefa slík tæki aukna innsýn í nám 
nemenda og gætu jafnframt aukið sjálfstæði þeirra og virkni (Caldwell og Bird, 
2015, bls. ix; Nuttall og Nuttall, 2013, bls. 34–35). Með því að nýta 
spjaldtölvur geta nemendur fengið tækifæri til að fara á rólegri stað, hvar sem 
er og hvenær sem er, þar sem ekki þarf að sitja fyrir framan tölvuskjá í 
ákveðinni stofu (Hutchison, Beschorner og Schmidt-Crawford, 2012, bls. 15). 
Það hefur einnig þann kost í för með sér að nemandinn getur sinnt 
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verkefnavinnu sinni og jafnvel heimavinnu þar sem honum líður vel og finnur 
fyrir öryggi. Með notkun spjaldtölva skapast opinn aðgangur að tækninni sem 
gæti hugsanlega orðið til þess að nám og kennsla verður á persónulegri nótum 
og stuðningur við þá sem eiga við námserfiðleika að etja verður meiri. Ágóði 
spjaldtölvunotkunar getur einnig verið sá að nemandi myndi ná að vinna 
verkefni sín þrátt fyrir ýmiskonar hindranir sem gætu verið í umhverfinu (Clark 
og Svanaes, 2014, bls. 3).  

Síðasta áratuginn hafa stafræn tæki orðið meðfærilegri og 
notkunarmöguleikar ýmsir og henta þeir margir hverjir börnum vel (Flewit, 
Messer og Kucirkova, 2014, bls. 2). Nám er í mörgum tilfellum farið að 
einkennast af daglegri notkun spjaldtölva enda auðvelt að ferðast með þær á 
milli til dæmis heimilis og skóla (Clark og Svanaes, 2014, bls. 6). 
Þó ber að nefna að ekki eru allir á eitt sáttir með þessa hröðu tækniþróun en 

Kutscher og Rosin (2015, bls. 22) benda á það í grein sinni að hin svokallaða 
Ikynslóð nemenda kíki á snjalltækin sín oftar en á 15 mínútna fresti á meðan á 
kennslustund stendur. Þá benda þau á að snjalltækin breyti í mörgum tilfellum 
námi barnanna og ekki alltaf til hins betra en þau vísa í rannsókn sem gerð var 
á kennurum og fram kom að tæplega 90% þeirra fannst tæknin hafa búið til 
kynslóð nemenda sem truflaðist auðveldlega af umhverfi sínu og væri með 
skerta athygli og úthald við skólatengd verkefni. 
Ýmis hjálpargögn eru í boði sem börn með ADHD geta nýtt sér við nám í 

tölvum. Má þar nefna talgervla eins og EasyTutor til að fá stafrænan texta 
lesinn og þá er hægt að fá það sem lesið er sérstaklega merkt sem auðveldar 
barninu að fylgjast með í textanum. Forrit eins og FoxitReader opnar PDF skjöl 
eins og til dæmis vinnubækur og þannig getur barn sem á erfitt með að vinna 
verkefni með blýanti unnið það í tölvu eða fengið það niðurbútað þannig að 
minna verði á hverju blaði fyrir sig. Námsaðlögun sem þessi fer þó ætíð eftir 
þörfum hvers og eins nemanda (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 27). 

Ætti ADHD barnið mitt að spila tölvuleiki? 

„Hvernig má vera að barn getur setið kyrrt í marga klukkutíma fyrir framan 
tölvuskjá en því er lífsins ómögulegt að setjast og lesa skólabók í 10 mínútur“. 
Þetta er atriði sem margir foreldrar barna með ADHD hafa áhyggjur af og velta 
því þar af leiðandi fyrir sér hvort tölvuleikir séu tímasóun eða hafi slæm áhrif 
á þroska barnanna. Ástæðan hefur helst falist í því að foreldrar taka eftir að 
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börnin virðast beina allri sinni athygli að tölvunni og hafa því enga löngun í að 
hætta að spila til að sinna skóla eða öðrum heilsusamlegri áhugamálum 
(Caughman, 2017, bls. 6; Kulman, 2014, án bls.). Tölvuleikjanotkun á meðal 
barna með ADHD er nokkuð algeng (Maucieri, 2016, án bls.) og því ekki úr 
vegi að velta fyrir sér hvað það er sem verður til þess að þau sækja aftur og 
aftur í að spila. Þrátt fyrir að tölvuleikir séu vinsælir meðal allra barna þá er í 
raun auðvelt að skilja ástæðuna sem liggur að baki því að börn með ADHD séu 
líklegri en önnur börn til að ánetjast spilun og festast við skjáinn. Tölvuleikir 
hafa upp á margt að bjóða, eins og ánægju, bjarta liti, tónlist og ákveðin 
verkefni sem þarf að leysa og halda þér uppteknum, en allt eru þetta hlutir sem 
kveikja á heila ADHD barna. En það má heldur ekki gleyma að tölvuleikir eru 
frábær leið til að útiloka, tímabundið, tilfinningar eins og kvíða, lágt sjálfsmat 
eða þunglyndi sem allt eru fylgifiskar ADHD röskunarinnar og valda 
börnunum vanlíðan. Eins ef barn er ekki sérlega gott í íþróttum eða öðrum 
félagslegum athöfnum með jafnöldrum þá getur tölvan verið ákveðin léttir 
(Maucieri, 2016, án bls.). 

Enginn myndi neita því að við byggjum í sjónrænum heimi þar sem við 
getum ekki sloppið við hin fjölmörgu sjónrænu áreiti sem blasa við okkur á 
degi hverjum, hvort sem um er að ræða auglýsingarnar í dagblöðunum eða 
sjónvarpinu. Það er jafnvel búið að setja rauðan texta við ákveðna mynd í 
sjónvarpsdagskránni og þannig sannfærumst við um að það sé eitthvað 
skemmtilegt í vændum áður en við kveikjum á sjónvarpinu (Burmark, 2008, 
bls. 6). Börn með einhverskonar fatlanir vilja mörg hver frekar sjónrænar 
vísbendingar því þeim finnst þau skilja meira og muna frekar ef efnið er kynnt 
fyrir þeim á grafískan hátt. Lestur bóka og sagna getur verið mörgum auðsótt 
verk en þrátt fyrir allt skilja margir hverjir ritmálið ekki eitt og sér. Þannig eru 
það oftar en ekki myndirnar sem segja þeim um hvað sagan er þar sem þær 
sýna það sem gerist á skýran, myndrænan hátt. Fyrir marga nemendur er 
ritmálið eins og annað tungumál og þar af leiðandi nýta þeir sér grafíkina og 
umbreyta rituðu, jafnt sem töluðu máli í litmyndir með hljóði og þær spilast 
eins og spóla í höfðinu á þeim (Kluth, 2008, bls. 169–170).  

Í rannsókn Ferguson og Olson (2013, bls. 162) kemur fram að ekki er munur 
á hegðun barna með ADHD sem spila ofbeldisfulla tölvuleiki eða verja löngum 
tíma í tölvu og barna sem ekki eru með ADHD. Þá hefur einnig verið bent á að 
í því hraða tæknisamfélagi sem við búum við í dag má ekki gleyma því að ef 
aðgangur barna að tækninni er takmarkaður er hætta á því að þeir dragist aftur 
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úr við að læra þá nauðsynlegu færni sem fylgir 21. öldinni eins og til dæmis 
stafrænt læsi. Í daglegu lífi margra teljast tölvur vera ómissandi þáttur og þykja 
þannig orðið sjálfsögð verkfæri í skólastarfi. Þannig vísar stafrænt læsi til 
þeirrar kunnáttu sem börn þurfa að tileinka sér til þess að geta nýtt sér þá tækni 
sem völ er á hverju sinni (Kulman, 2014, án bls.; Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 19). Hins vegar má ekki gleyma því að 
börn, og þá sérstaklega þau með ADHD, laðast að því sem er skemmtilegt og 
áhugavert og eru mótfallin því að gera hluti sem þau langar ekki að gera. Þau 
hafa því aukna tilhneigingu til að gleyma sér fyrir framan tölvuskjáinn en 
samkvæmt Caughman (2017, bls. 9–11) eiga börn sem eyða meira en tveimur 
klukkutímum í spil í auknum erfiðleikum með að einbeita sér að skólatengdum 
verkefnum. Allar þær snöggu hreyfingar sem oft verða í tölvuleikjum eða 
sjónvarpi geta orðið til þess að börn eiga erfiðara með að einbeita sér að 
verkefnum sem taka skemmri tíma og krefjast meiri hugsunar (Caughman, 
2017, bls. 9–11). Börn með ADHD eru 25% líklegri til að verða háðir 
tölvunotkun en þeir sem ekki eru með ADHD og þau virðast ekki kunna sér 
hóf þegar kemur að tölvuleikjum. Ástæðuna má finna í því að umhverfið er 
bjart og skemmtilegt og markmiðin með til dæmis tölvuleik, eru oftar en ekki 
skiljanlegri fyrir börn með ADHD heldur en það að lesa í bók (Kutscher og 
Rosin, 2015, bls. 22). Þrátt fyrir allt virðist það ekki vera fyrirstaða fyrir þau 
að einbeita sér eða taka eftir þar sem þeim gengur það mjög vel í tölvuleikjum, 
heldur eru það erfiðleikarnir við að halda athygli við það sem ekki er áhugavert 
(Kutscher og Rosin, 2015, bls. 22). 

2.5 Tölvuleikir sem efla heilastarfsemi barna 
með ADHD  

Tölvuleikir þurfa ekki að vera óvinir barna með ADHD. Ýmsa leiki má nefna 
sem ætlað er að bæta athygli, minni og framkvæmdagetu. Hér verður fjallað 
stuttlega um nokkra þeirra áður en sjónum verður beint að tölvuleiknum 
NeuroPlus og hvernig honum er ætlað að hjálpa börnum með ADHD að ná 
tökum á umhverfi sínu.  
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Roblox 

Roblox er leikur sem reynir á vinnsluminni barnsins þar sem það þarf að læra 
og muna hvernig nota á mismunandi tæki til að byggja hús, tæki, tól og aðra 
hluti. Til að þjálfa vinnsluminni æfir barnið sig í að byggja lítil hús og þekkja 
hvar hægt er að finna þau tól og tæki sem best er að nota. Einnig er hægt að 
þjálfa vinnsluminnið fyrir utan leikinn með því til dæmis að láta barnið baka 
köku eftir uppskrift þar sem þarf að fylgja ákveðnum skrefum (Caughman, 
2017, bls. 14–15). 

Minecraft 

Í þessum leik er barnið sett í tilviljanakennt umhverfi eða heim þar sem ekkert 
er til staðar, engar leiðbeiningar eða hlutir. Það þarf sjálft að ákveða hvað á að 
gera og hvernig það gerir það. Þannig safnar barnið efnum frá öðrum heimum 
og nýtir til að byggja það sem hugurinn girnist.  

Minecraft reynir á skipulagshæfileika barnsins þar sem það þarf að setja sér 
markmið og ná þeim innan ákveðins tímaramma. Þannig er nauðsynlegt að 
barnið einbeiti sér að því sem það er að gera hverju sinni til að ná markmiðum 
sínum. Barnið getur einnig þjálfað skipulagshæfileika sína fyrir utan leikinn 
með því að æfa sig í að gera innkaupalista fyrir skólann. Það byrjar á því að 
skrifa niður allt sem það vantar og langar í, en þarf síðan að taka út það allra 
mikilvægasta til að kaupa þar sem ekki er hægt að fá allt (Caughman, 2017, 
bls. 14–15). 

Bad Piggies 

Þetta er leikur sem reynir á rökhugsun þar sem barnið þarf að byggja útbúnað 
til að koma svínum á áfangastað. Í byrjun hvers borðs fær barnið ákveðna hluta 
til að byggja úr á leiðinni. Það er undir barninu komið að finna lausn og það er 
ekki til eitt rétt svar. Leikurinn krefst þess að barnið noti mismunandi leiðir til 
að taka framförum. Barnið þarf þannig að íhuga mismunandi leiðir til að koma 
svínunum á rétta staði. Nokkrar misheppnaðar tilraunir gætu verið barninu 
erfiðar en þrautseigja borgar sig að lokum. Fyrir utan leikinn væri hægt að 
aðstoða barnið við þjálfun með því að kenna því að það sé í lagi að gera mistök. 
Hægt væri að taka viljandi ranga beygju á gatnamótum eða rugla innihaldi í 
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kökuuppskrift. Sýna þarf barninu að nauðsynlegt sé að halda ró sinni á meðan 
mistökin eru leiðrétt (Caughman, 2017, bls. 14–15). 

NeuroPlus 

NeuroPlus kom á markaðinn í Bandaríkjunum í lok árs 2015, þá fyrsti 
tölvuleikurinn sem stjórnað er með því að mæla EEG bylgjur í heila en til þess 
að geta spilað leikinn þurfa börnin að vera með höfuðband (e. headband) sem 
skynjar allar hreyfingar þess. Upphafið má rekja til þess að hannaður var 
hugbúnaður til að aðstoða fyrirtæki við að kanna auglýsingar með heilaskanna, 
það er að horfa á heilastarfsemi áhorfenda með það að markmiði að sjá að hve 
miklu leyti þeir væru að veita auglýsingum athygli. Við þetta ferli kviknaði 
áhugi foreldra á að nota þessa tækni með börnum til dæmis með því að sjá 
hvort þau væru að veita heimanáminu athygli. Þegar tilraun var gerð með 
börnum kom í ljós að þetta væri í raun gerlegt auk þess sem hægt væri að þjálfa 
þau til að taka betur eftir. Á þessum tímapunkti áttaði höfundur sig á að hann 
hefði ósjálfrátt hannað búnað sem gæti aðstoðað, til dæmis börn með ADHD, 
að þjálfa athygli og eftirtekt (Jake Stauch, munnleg heimild, 13. desember 
2017).  

Atferlisþjálfun og lyfjameðferð eru mikið notaðar sem meðferðarúrræði og 
hafa reynst vel en hafa þó sínar takmarkanir. Rannsóknir hafa einnig sýnt að 
athyglisþjálfun getur haft jákvæð áhrif á börn með ADHD. Athyglisþjálfun í 
tölvum er regnhlífarhugtak sem notað er til að lýsa mörgum áhrifaríkum 
leiðum í þjálfun með tölvum, sem hægt væri að nota innan veggja skólans. 
Þannig er markmiðið með tölvuþjálfun að draga úr einkennum ADHD og auka 
þannig framkvæmdagetu barna (Steiner o.fl., 2014, bls. 484).  
Þrátt fyrir að NeuroPlus sé tölvuleikur er hann um leið þjálfunartæki sem 

aðstoðar við að auka athygli/einbeitingu og slökun og draga úr hvatvísi. 
Þjálfuninni er þannig ætlað að tengjast inn á þessi þrjú meginsvið og segja til 
um hversu vel barninu gengur að einbeita sér, slaka á og stjórna hvatvísinni. 
Ef vel gengur að ná tökum á þessum atriðum gengur leikurinn betur og með 
tímanum lærir barnið að yfirfæra þá hæfni sem það hefur náð að þjálfa í 
leiknum á daglegt líf. Til að spila leikinn þarf að hafa spjaldtölvu eða 
snjallsíma auk höfuðbandsins og þá þarf notandi að vera nettengdur 
(Strickland, 2017, án bls.). 
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Skoðum aðeins hvað það er sem felst í þessum þremur meginsviðum 
þjálfunarinnar. 
Athygli/einbeiting  
Einbeitingaræfingar byggja upp hæfni til þess að einbeita sér en NeuroPlus 
nýtir nýstárlega tækni sem hjálpar börnum að þjálfa athygli og einbeitingu. 
Notendur eru með þráðlaust höfuðband sem mælir EEG bylgjulengdir frá heila 
á meðan þeir spila leik sem krefst mikillar einbeitingar. Þannig gæti barn til 
dæmis þurft að einbeita sér mjög mikið við að stjórna dreka til að hann fljúgi 
áfram, en á meðan það á sér stað er í raun verið að æfa barnið í því að halda 
einbeitingu þar sem minnsta áreiti getur valdið því að drekinn flýgur hægt eða 
alls ekki.  
Slökun  
Hægt er að þjálfa upp hæfni til að halda ró sinni með því að nota æfingar sem 
styðjast við lífeðlislegar mælingar. Fyrir marga getur það verið krefjandi að 
slaka á, en mörg eigum við erfitt með að halda ró okkar þegar við þurfum mest 
á því að halda. Við verðum óróleg og stífnum upp en það getur leitt til streitu 
og einbeitingarskorts í skóla eða vinnu. NeuroPlus hefur þróað leið til þess að 
hjálpa til við að þjálfa slökun með lífeðlislegum mælingum en höfuðbandið 
mælir hreyfingar líkamans og vöðvaspennu og krefst þess að barnið slaki á svo 
það geti tekið þátt í leiknum á sem árangursríkastan hátt. Það fær stöðuga 
svörun um hvernig til tekst og verðlaun þegar vel gengur en þetta getur þróað 
aðferðir til þess að bæta hæfni barnsins við að slaka á.  
Hvatvísi 
Með hugrænni þjálfun er hægt að ná stjórn á ósjálfráðum eðlishvötum. Lífið er 
fullt af óvæntum atburðum og stundum virðumst við stjórnast af eðlishvötum 
frekar en sjálfsstjórn. NeuroPlus hjálpar okkur að eiga við þessar truflanir sem 
keppast um athygli okkar með hugrænum þjálfunaræfingum. Til að þjálfa upp 
hæfni við að hafa stjórn á hvatvísi er fléttað saman svokölluðum „halda 
áfram/ekki halda áfram” (e. go/no–go training) æfingum við leikinn, sem eiga 
að hjálpa til við að stjórna þessum eðlishvötum sem og við ákvarðanatöku. 
Þannig þarf barnið að taka ákvörðun á augabragði og ákveða hvaða áreiti skal 
bregðast við og hverju skal sleppa að gefa gaum eins og að skjóta eldi þegar 
það koma rauðir drekar en sleppa því þegar það koma hvítir. 

(NeuroPlus, e.d., án bls.). 
Öll erum við ólík og ekki hægt að ganga út frá því að við séum öll með 

sömu hæfileika. Því hefur leikurinn þann eiginleika að laga sig að hverjum og 
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einum notanda. Þannig segir daglegt mat hvar leikmaðurinn er staddur á þeim 
þrem sviðum sem ætlunin er að mæla og leikurinn aðlagar sig að þeim 
framförum sem verða hverju sinni. Séð er til þess að það sé alltaf ákveðin ögrun 
í gangi og því má segja að þetta sé eins og einkaþjálfun fyrir heilann. Það ber 
þó ætíð að hafa í huga að mikilvægt er að gera sitt allra besta í forprófuninni 
sem fram fer áður en leikurinn hefst, þar sem hún hefur einnig áhrif á framfarir 
leikmannsins. Ef farið er með hraða í gegnum þann hluta verður erfitt að meta 
þær framfarir sem orðið hafa (NeuroPlus, e.d., án bls.).  

Flest þurfum við að læra nýja hluti með æfingu, endurtekningu og 
einbeitingu. Við lærðum að hjóla með því að detta, hrufla hnén og standa aftur 
upp. Að læra nýja hluti eins og NeuroPlus krefst af spilaranum er mikil vinna, 
en góðu fréttirnar eru þær að það hefst að lokum (Marrero, 2018, án bls.). 

2.6 Markmið rannsóknar og 
rannsóknarspurning 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að athuga hvaða áhrif tölvuleikurinn 
NeuroPlus hefur á úthald og virkni barna í skólastofu en nauðsynlegt er að 
styðja vel við börn með ADHD fyrir, sem og meðan, á skólagöngu þeirra 
stendur. Um leið verður tölvuleikurinn NeuroPlus kynntur fyrir börnum með 
ADHD, foreldrum þeirra sem og kennurum. Með gerð þessarar rannsóknar 
vonast höfundur til að hægt verði að styðja við bakið á börnum með ADHD 
með enn markvissari hætti en áður. Með því að aðstoða þau við að þjálfa upp 
athygli og einbeitingu eru þeim allir vegir færir. Rannsóknarspurningar eru 
eftirfarandi:  

Hvaða áhrif hefur inngrip með tölvuleik sem staðið hefur í fjórar vikur á 
úthald barna með ADHD og hvaða áhrif hefur notkun á tölvuleiknum á virkni 
barna í skólastofunni? 
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3. Aðferðafræði 
Hér á eftir verður gerð grein fyrir rannsókninni sjálfri þar sem fyrst verður 
fjallað um það rannsóknarsnið sem notast var við, gerð verður grein fyrir 
þátttakendum, framkvæmd rannsóknarinnar og framvindu, áreiðanleika og 
réttmæti rannsóknarniðurstaðna sem og siðferðilegum átlitamálum.  

3.1 Rannsóknarsnið 

Í þessari rannsókn var notast við einliðasnið (e. single subject design) sem 
fellur undir hálftilraunasnið (e. quasi–experimental design) en hálftilraunasnið 
líkist tilraunasniðum nema það skortir ýmist samanburðarhópa eða þá að hópar 
eru ekki slembiskiptir (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013, bls. 384).  

Einliðasnið er eina íhlutunarsniðið sem krefst ekki hóps en þar er 
einstaklingi eða litlum hópi veitt íhlutun. Fyrir og eftir íhlutun er gerð nákvæm 
mæling á stöðu og þá er einnig mælt með því að framkvæma mælingar með 
reglulegu millibili meðan á íhlutun stendur til að átta sig á áhrifum hennar. Þá 
eru niðurstöður settar fram fyrir hvern og einn einstakling en ekki fyrir hópinn 
í heildina. Rannsóknir sem þessar geta oft á tíðum verið mikilvægur undanfari 
viðameiri rannsókna eða auðveldað tilkomu nýrra hugmynda. Þetta form er 
auðveldast að nota í sambandi við kennslu (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 
2013, bls. 384–385).  

Á undanförnum áratugum hefur einliðasniði verið beitt í auknum mæli og 
þá sér í lagi í tengslum við atferlisgreiningu. Rannsókn með einliðasniði 
byggist á að hegðun eins manns er borin saman við mismunandi aðstæður. Ekki 
er samanburðarhópur eða íhlutunarhópur eins og í einfaldri hóprannsókn, 
heldur grunnskeið (e. baseline) þar sem einstaklingur er athugaður án 
íhlutunar. Á eftir grunnskeiði er íhlutunarskeið þar sem einstaklingur er 
athugaður samhliða þjálfun (Guðrún Árnadóttir og Þorlákur Karlsson, 2013, 
bls. 422). Rannsóknartilbrigðið nefnist ABA–vendisnið en það er notað til að 
bera saman hvort breyting verði á hegðun við inngrip. Ef niðurstöður eru 
jákvæðar eftir inngrip og/eða standa í stað eða versna eftir að inngripi hefur 
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verið hætt getur það verið stuðningur við það að inngripið hafi verið jákvætt 
fyrir einstaklinginn. ABA–vendisnið er auk þess gott sem tilraun til að auka á 
innra réttmæti rannsókna (Guðrún Árnadóttir og Þorlákur Karlsson, 2013, bls. 
431). 

Aðferðin er auðveld í framkvæmd og hefur ýmsa aðferðafræðilega kosti en 
einn af aðalkostum einliðasniðs er lítil villudreifing samanborið við 
villudreifingu í hópsniði þar sem þátttakendur eru ekki bornir saman heldur eru 
þeir bornir saman við sjálfa sig. Hins vegar eru ókostir einliðasniðs þeir að 
rannsókn getur tekið langan tíma og ekki er alltaf hægt að koma einliðasniði 
fyrir í rannsóknum. Einnig má benda á það að hegðun verður ekki endilega 
eins eftir að íhlutun lýkur, það er, hún er óvendanleg (e. irreversible) (Guðrún 
Árnadóttir og Þorlákur Karlsson, 2013, bls. 424). 
Þegar um hóprannsóknir er að ræða er skilyrði rannsóknar ákveðið 

fyrirfram og verður þannig ekki breytt fyrr en að henni lokinni. Í einliðasniði 
eru hins vegar lagðar áherslur á breytingar hjá einum einstaklingi og hans 
sérkennum, en ekki meðaltalsbreytingar hjá hóp. Rannsakandi er ekki aðeins 
að velta fyrir sér lokaniðurstöðum rannsóknarinnar heldur breytingum sem 
eiga sér stað á öllu ferlinu. Þar sem einliðasnið byggist á sveigjanleika er hægt 
að breyta þjálfunaráætlun jafnóðum ef eitthvað ber til kynna að þjálfun skili 
ekki árangri (Guðrún Árnadóttir og Þorlákur Karlsson, 2013, bls. 424–425).  

Rannsóknir með einliðasniði eru þeim kosti gæddar að ekki þarf eins marga 
þátttakendur og í hóprannsóknum þar sem flestar hafa færri en tíu, en fæðin 
helst einmitt í hendur við það hversu góð stjórn er á aðstæðunum. Því betri 
stjórn sem er á þeim áhrifaþáttum sem eru truflandi þeim mun líklegra er að 
það inngrip sem á sér stað, hafi svipuð áhrif á fleiri einstaklinga, þó ólíkir séu, 
en þannig eykst alhæfingargildi rannsóknarinnar (Guðrún Árnadóttir og 
Þorlákur Karlsson, 2013, bls. 425–426).  

Frumbreyta (e. independent variable) er ákveðin íhlutun eða inngrip en 
fylgibreyta (e. dependent variable) er aftur á móti ákveðin hegðun sem hægt er 
að mæla eða hafa áhrif á með íhlutun (Guðrún Árnadóttir og Þorlákur Karlsson, 
2013, bls. 422). Í þessari rannsókn er frumbreytan fjögurra vikna þjálfun með 
tölvuleiknum NeuroPlus en fylgibreyturnar eru úthald og virkni. 
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3.2 Þátttakendur 

Skólinn sem varð fyrir valinu var vettvangsnámsstaður rannsakanda á 
haustönn 2017 og var úrtakið í rannsókninni hentugleikaúrtak en í slíku úrtaki 
velur rannsakandi úrtak könnunar eða þátttakendur þar sem til þeirra næst á 
auðveldan hátt (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013, bls. 124).  

Við val á þátttakendum var miðað við að allir væru með ADHD greiningar 
og væru á yngsta- eða miðstigi skólans. Aðstoðarskólastjóri hafði samband við 
foreldra átta barna og fékkst jákvætt svar frá sjö þeirra. Einn gaf ekki kost á 
þátttöku vegna hugsanlegra flutninga. Þátttakendur voru tveir í 2. bekk, einn í 
3. bekk, tveir í 4. bekk, einn í 5. bekk og einn í 7. bekk. Allt eru þetta drengir 
nema ein stúlka í 2. bekk og öll eru með ADHD greiningar ásamt öðrum 
hliðargreiningum eins og greiningu á mótþróaþrjóskuröskun eða sértækum 
námserfiðleikum. 

3.3 Framkvæmd rannsóknarinnar 

Rannsóknin var gerð í grunnskóla á Akureyri á fjögurra og hálfs vikna tímabili 
í janúar til febrúar 2018. Til að meta áhrif íhlutunar var notað einliðasnið (e. 
single-subject-design) og var virkni þátttakenda í rannsókninni metin við 
bekkjaraðstæður á fyrsta tímaskeiði. Á öðru tímaskeiði fór fram þjálfun með 
NeuroPlus tölvuleiknum þar sem þátttakendur spiluðu leikinn í fjórar vikur og 
á þriðja tímaskeiðinu var virkni þátttakenda aftur metin innan bekkjarins með 
sama lista og í upphafi en stuðst var við ofviknikvarðann (e. ADHD–Rating 
Scale) (sjá fylgiskjal 1). 

Meginreglan í þjálfunaráætluninni gekk út frá að hvert barn kæmi og spilaði 
NeuroPlus í 20 mínútur, þrisvar í viku. Þó voru einhverjar undantekningar á 
því að þessi þrjú skipti í viku næðust þar sem skólaumhverfið er fullt af alls 
konar óvæntum uppákomum sem ekki verður komið í veg fyrir og þessar vikur 
sem fóru í fyrirlögn voru ekki undanskildar því. 

Íhlutun hófst 15. janúar og lauk 13. febrúar en þegar rannsóknin hófst voru 
þátttakendur hennar sjö Andrea, Davíð, Hannes, Gunnar, Baldur, Andri og 
Sindri. Við miðbik rannsóknar fór Gunnar í mánaðarfrí og því var ekki unnt að 
klára rannsóknina með honum. Eftir átta skipti af tólf gafst Hannes upp á 
rannsókninni, var illa stemmdur og erfitt að fá hann til samvinnu. Í verkefninu 
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verða því einungis settar fram niðurstöður þeirra fimm einstaklinga sem 
kláruðu. 

Fyrsta vikan gekk vel fyrir sig þar sem hver þátttakandi kom og spilaði 
leikinn, en mismunandi var hvað hver náði löngum tíma. Rannsakandi hafði 
þó gert ráð fyrir 20 mínútum í spil. Yngstu nemendurnir voru ansi úthaldslitlir 
og höfðu ekki eirð í sér að klára tímann. Nokkur atriði komu upp í byrjun sem 
þurfti að fínstilla til að allt gengi vel fyrir sig í framhaldinu. Rannsakandi rak 
sig á að ekki náðist samband við þráðlausa netið í þeirri stofu sem hann hafði 
til umráða og tók það smá tíma að koma því í lag. Einnig var höfuðbandið, sem 
nemandi þurfti að hafa til að fá mælingar á virkni helst til of stórt á yngri 
þátttakendur og þurfti þar af leiðandi að hafa hárband til að halda því á réttum 
stað.  

Í viku tvö var árshátíðarundirbúningur á fullu og endaði sú vika þannig að 
einungis voru tveir dagar í fyrirlögn og fyrir vikið var dagskrá þeirrar viku 
þjappað á næstu tvær og farið tvo daga inn í viku fimm.  

Fyrirlögn á milli vikna var að mestu leyti eins þar sem hver og einn kom og 
spilaði. Rannsakandi reyndi að láta fara eins lítið fyrir sér og mögulegt var á 
meðan á spilinu stóð til að trufla ekki einbeitingu þátttakenda. Einstaka sinnum 
hafði þó einn og einn meiri áhyggjur af því hvað rannsakandinn væri að gera 
eða hvernig hann stæði sig í leiknum heldur en að hugsa um sjálfan sig.  
Þátttakendur gátu valið á milli þess að spila Axon sem er leikur með drekum 

þar sem mikilvægt er að halda athygli til að láta drekann fljúga sem hraðast 
eða Conduit þar sem leikmaðurinn er á svifhjóli og þarf að safna fjársjóðum til 
að komast áfram. Sjá myndir 3.1 og 3.2. 

Áður en leikurinn sjálfur hófst, fór fram nokkurskonar forprófun þar sem 
þátttakandi þurfti að leggja á minnið hring með ákveðnu mynstri og lit. Honum 
voru svo sýndir mismunandi hringir á skömmum tíma og í hvert sinn sem hann 
sá þann sem honum var sýndur í byrjun ýtti hann á skjáinn. Þetta gerði hann í 
fimm skipti þar sem hann fékk fimm mismunandi hringi og út frá þessum 
niðurstöðum stillti leikurinn ákveðinn upphafspunkt sem sagði hvar 
þátttakandinn stóð í upphafi vikunnar og hvernig framvinda hans var í þeim 
þremur þáttum sem leikurinn mældi, það er athygli/einbeiting, slökun og 
hvatvísi.  
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Mynd 3.1 Axon 

Á mynd 3.1 má sjá umhverfið í leiknum Axon. Markmið leiksins er að 
stjórna drekanum sem sést til vinstri á skjánum og láta hann skjóta niður 
óvinadrekana sem koma hægra megin. Til að drekinn fljúgi sem hraðast þarf 
að vera með góða athygli og einbeita sér að drekanum. Þegar góð einbeiting er 
til staðar verður hringurinn vinstra megin blár og hringurinn hægra megin 
verður það einnig en sá hringur gefur drekanum ofurkraft á þá leið að hann 
flýgur enn hraðar. Til að vinna borðið þarf stikan í miðjunni að vera blá og 
hvít, en ef hún er appelsínugul fer drekinn ekki nógu hratt og þar af leiðandi 
tapast leikurinn. Sé mikil hreyfing á þeim sem spilar verður það til þess að 
skjárinn hristist allur til og stig tapast í hvert skipti sem höfuðbandið nemur 
hreyfingu. 
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Mynd 3.2 Conduit 

Mynd 3.2 sýnir leikjaumhverfi Conduit en þar er leikmaðurinn á svifhjóli 
og þarf að forðast að rekast á grænu ískristallana. Litlu hringirnir á sitthvorri 
hliðinni eru bylgjuform en reglulega birtast mismunandi form og litir. Áður en 
leikurinn hefst þarf leikmaðurinn að leggja eitt ákveðið form á minnið og ýta 
á það þegar rétt lögun og litur birtist. Það birtist jafnt hægra megin sem vinstra 
megin og því þarf að fylgjast vel með. Í hvert sinn sem leikmaðurinn ýtir á rétt 
bylgjuform fær hann verðlaun en ef hann ýtir á rangt tapar hann því sem hann 
hafði safnað sér fyrir. Góð einbeiting í leiknum verður til þess að leikmaðurinn 
getur séð töluvert fram fyrir sig í göngunum en ef hún er ekki til staðar sést 
lítið sem ekkert.  

3.4 Framvinda rannsóknar 

Þegar rannsóknin var skipulögð var gert ráð fyrir fjögurra vikna samfelldu 
inngripi. Eins og fram hefur komið voru hins vegar óvæntar uppákomur á 
leiðinni sem urðu til þess að fyrirlögnin tók örlítið lengri tíma en gert var ráð 
fyrir og einstaka þátttakendur komu þannig í fjögur skipti í einni vikunni í stað 
þriggja. Helst ber að nefna árshátíðarundirbúning skólans sem varð til þess að 
rannsakandi þurfti að taka sex daga hlé á fyrirlögn.  
Ýmsar aðrar hindranir mættu rannsakanda á leiðinni. Það var sameiginleg 

gönguferð skólans, dans á sal og stóra upplestrarkeppnin sem einnig breyttu 
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fyrirfram ákveðinni dagskrá. Á þessum tæpu fimm vikum náðu þó allir 
þátttakendur að koma í 12 skipti og þegar hver og einn þátttakandi var búinn 
að koma og spila þrisvar til fjórum sinnum fór allt að ganga mun betur fyrir sig 
og einbeiting og úthald við að spila jókst stöðugt.  

3.5 Áreiðanleiki og réttmæti 
rannsóknarniðurstaðna 

Þar sem rannsóknir byggjast allar á gagnaöflun þurfa gögnin að vera góð líka. 
Til þess að meta gæði gagna er mikilvægt að þekkja hugtökin áreiðanleiki og 
réttmæti (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 211).  

Réttmæti má skipta í innra og ytra réttmæti þar sem innra réttmæti vísar til 
gæði tilraunasniðsins og hversu trúverðugar niðurstöðurnar eru. Ytra réttmæti 
vísar aftur á móti til þess hvort hægt er að alhæfa niðurstöður rannsóknar yfir 
á aðrar aðstæður. Réttmæti mælinga byggist einnig á gæðum þeirra en 
áreiðanleiki mælinga er lítils virði ef hún er ekki réttmæt (Sigríður 
Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 211 og 214).  

Áreiðanleiki vísar til stöðugleika útkomunnar frá einni fyrirlögn til 
annarrar. Þannig verður ekki byggt á niðurstöðu prófs sé hún óáreiðanleg þar 
sem önnur fyrirlögn sama prófs gæti gefið allt aðra niðurstöðu án þess þó að 
sá eiginleiki sem því er ætlað að mæla hafi breyst (Sigríður Halldórsdóttir og 
Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 212). Tveir orsakaþættir geta komið í veg 
fyrir að mælingar verði áreiðanlegar en þar er annars vegar um að ræða 
slembivillu og hins vegar kerfisbundna villu. Slembivilla er afleiðing þess að 
margt getur verið mismunandi á milli mælinga og kemur það fram í 
niðurstöðum. Þannig geta þátttakendur í þessari rannsókn verið misvel 
fyrirkallaðir þar sem einn daginn þeir eru illa sofnir, koma tættir inn úr 
frímínútum eða eru svangir en næsta dag er allt annar bragur á þeim. 
Kerfisbundin villa hefur hins vegar áhrif á allt úrtakið í heildina (Sigríður 
Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 213–214). 

Ef horft er til ytra réttmætis á einliðarannsókn er vert að benda á, að það 
hefur oft sætt gagnrýni sem beinist að því að alhæfingargildi niðurstaðna sé 
takmarkað. Þannig er erfitt fyrir rannsakendur að alhæfa um samband milli 
breyta ef hópurinn er stærri eða að halda því fram að þjálfun hafi sömu áhrif á 
aðra aðila en þá sem ekki eru í viðkomandi rannsókn (Guðrún Árnadóttir og 
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Þorlákur Karlsson, 2013, bls. 426–427). Til að komast að raun um ytra réttmæti 
þessarar rannsóknar þyrfti því að endurtaka hana á öðrum hópi barna.  

3.6 Siðferðileg álitamál 

Rannsókn sem þessi þarf að uppfylla siðferðilegar kröfur jafnt sem 
aðferðafræðilegar eigi hún að standa undir nafni. Það eru viss grundvallaratriði 
er varða siðferði sem setja rannsóknum á mönnum og dýrum skorður á 
margvíslegan hátt eins og til dæmis það að ekki er rétt að valda þjáningu að 
óþörfu og það er ekki rétt að mismuna einstaklingum á ósanngjarnan hátt. 
Samkvæmt Sigurði Kristinssyni (2013, bls. 71–74) liggja fjórar höfuðreglur 
öllum öðrum siðaboðum til grundvallar en þær snúa að sjálfræði, skaðleysi, 
velgjörðum og réttlæti. 

Sjálfræðisreglan felur í sér áherslu á virðingu einstaklingsins sem og 
sjálfræði hans. Í rannsóknarstarfi leiðir þessi regla af sér að lykilatriði er að fá 
upplýst samþykki þar sem rangt er að fá fólk í rannsókn án þess að það hafi, af 
fúsum og frjálsum vilja, samþykkt að taka þátt. Þannig þarf að gæta þess að 
veita nægilega vitneskju um eðli rannsóknarinnar. 

Skaðleysisreglan felur í sér að rannsakandi gangi kyrfilega úr skugga um 
að engin áhætta felist í þátttöku á rannsókninni og þá þarf rannsakandi að gæta 
þess að þær viðkvæmu persónuupplýsingar sem kunna að koma fram, lendi 
ekki í höndunum á röngum aðilum. 

Velgjörðareglan kveður á um að rannsakandi skuli ætíð ganga út frá því að 
gera einungis rannsóknir sem eru til hagsbóta fyrir mannkynið þó að 
rannsakendur hafi að sjálfsögðu velgjörðarskyldu gagnvart einstökum 
þátttakendum ekki síður en mannkyninu í heild.  

Réttlætisreglan segir rannsakandanum að gæta sanngirni í dreifingu og að 
hver og einn fái það sem unnið var fyrir. 

Sem þátt í því að uppfylla siðferðislegar skyldur mínar sem rannsakanda 
byrjaði ég á því að tilkynna rannsóknina til Persónuverndar en samkvæmt 
lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga (nr. 77/2000, gr. 31 
og 33) nægði að tilkynna hana þar sem hún krefst ekki öflunar og vinnslu 
viðkvæmra persónuupplýsinga. Næst voru sendar upplýsingar um rannsóknina 
til fræðslufulltrúa á skóladeild Akureyrarbæjar (sjá fylgiskjal 2) þar sem 
jafnframt var óskað eftir leyfi til að leggja tölvuleikinn fyrir í einum grunnskóla 
bæjarins á fjögurra vikna tímabili. Þegar það leyfi hafði fengist fór 
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aðstoðarskólastjóri skólans að óska eftir þátttakendum. Eftir að foreldrar og 
börn höfðu samþykkt þátttöku í rannsókninni fengu allir send upplýsingabréf 
(sjá fylgiskjal 3). Tryggt var að ekki væri hægt að rekja gögn til einstaka 
þátttakanda og því voru þeim gefin gervinöfnin Andrea, Davíð, Hannes, 
Gunnar, Baldur, Andri og Sindri. 
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4. Niðurstöður 
Í niðurstöðukaflanum verður sjónum beint að því hvaða áhrif NeuroPlus hafði 
á einbeitingu, úthald og virkni nemenda með ADHD.  

Við úrvinnslu gagna var notast við súlurit af árangri þátttakenda sem fengin 
voru af heimasvæði rannsakanda um leikinn. Niðurstöður verða settar fram 
eftir þeim þremur þáttum sem leikurinn mælir eða athygli/einbeiting, hvatvísi 
og slökun. Sýndar verða niðurstöður eftir hverja viku og að lokum 
heildarárangur sem sýnir breytingu frá upphafi inngrips og við lok þess.  

Lóðrétti ásinn í öllum súluritum í kaflanum er tengjast leiknum merkir hvar 
þátttakendur standa á meðal allra notenda NeuroPlus. Þar sem þátttakendur í 
þessari rannsókn eru þeir einu hér á landi miðast þeir við notendur í 
Bandaríkjunum. 

 

4.1 Athygli/einbeiting 

Fyrst verður gerð grein fyrir niðurstöðum er tengjast athygli/einbeitingu. Í 
hvert sinn sem leikurinn er spilaður fæst ákveðinn upphafspunktur en hann 
stillir leikurinn sjálfur eftir því hvernig leikmanninum gengur í forprófuninni 
áður en leikurinn sjálfur hefst. Því betur sem barnið einbeitir sér í leiknum því 
meiri líkur eru á því að það nái að bæta árangur sinn. Í Axon er markmiðið að 
fá barnið til að einbeita sér til að láta drekann fljúga. Sé það upptekið að eigin 
hugsunum eða of upptekið við að tala verður það til þess að drekinn flýgur 
hægt eða alls ekki. Í Conduit verður einbeitingarleysi spilarans til þess að 
skjárinn verður eins og rugluð sjónvarpsdagskrá en þá veit barnið aldrei hvert 
það á að fara.  
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Mynd 4.1 Athygli/einbeiting – vika 1 

Mynd 4.1 sýnir að bæting var hjá öllum þátttakendum, þó mismikil. Andrea 
byrjaði í rétt rúmum 13% og var í 14% í lok vikunnar. Davíð fór úr 12,5% í 
rúm 13%, Baldur byrjaði í tæpum 25% og hækkaði um 0,2%, Andri fór úr 
tæpum 26% í 27% og Sindri úr tæpum 64% í 68%.  

Fyrsta vikan fór í það hjá öllum þátttakendum að átta sig á leiknum og því 
umhverfi sem í honum er. Þeir þurftu mikið að spyrja spurninga og segja frá 
því sem fyrir augu þeirra bar og þannig var athyglin aldrei almennilega í botni.  

 
„Nú er ég búinn að vera að horfa lengi út á skólalóðina, en drekinn flýgur 
nú samt – ertu viss um að þetta eigi að virka svona?“ 
 
„Má ég sem sagt bara ekkert tala á meðan á þessu verkefni þínu 
stendur?“ 
 
„Þessi leikur er eitthvað bilaður, drekinn bara flýgur ekki.“ 
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Mynd 4.2 Athygli/einbeiting – vika 2 

Mynd 4.2 sýnir að örlítil bæting var frá viku eitt hjá öllum þátttakendum nema 
Baldri. Hann byrjaði vikuna í 23% og endaði í tæpu 21%. Hann þurfti mikið 
að tala, jafnvel bara um daginn og veginn sem hafði töluverð áhrif á einbeitingu 
hjá honum. Þarna voru kröfurnar í leiknum auk þess farnar að aukast og hann 
var í miklum vandræðum með að einbeita sér bæði að sínum dreka og skjóta 
niður óvinina um leið. Það var minna mál hjá hinum þó að vissulega hefði það 
áhrif. Davíð hækkaði sig örlítið eða um 0,6% en hann var meira í því að fikta 
í iPadinum og reyna að taka myndir með honum en að spila. 

Andrea byrjaði í 14% og bætti sig um 0,4%, Andri fór úr rúmum 26% í rúm 
27% og Sindri úr tæpum 70% í tæp 76%. 
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Mynd 4.3 Athygli/einbeiting – vika 3 

Mynd 4.3 sýnir að þátttakendur voru enn að auka við einbeitingu sína við 
notkun leiksins í þriðju viku. Andrea byrjaði í 15% og endaði í rétt rúmum 
16%, Baldur byrjaði í rúmum 26% og endaði í tæpum 30%, Andri fór úr tæpum 
26% í tæp 27% og Sindri úr rúmum 82% í rúm 98%. 

Davíð virkaði fremur illa stemmdur þessa vikuna, kom tættur inn úr 
frímínútum en hann var einmitt að spila leikinn á þeim tíma í öll skiptin þessa 
vikuna. Hann byrjaði í 13% og endaði í tæpum 12%. Þá var áhuginn á 
rannsókninni aðeins farinn að dvína og hann í raun gerði allt sem hann átti ekki 
að gera. Þannig gerði hann sitt besta við að horfa út um gluggann eða spjalla 
við rannsakanda til þess eins að athuga hvort það hefði áhrif á athyglina. Þó 
fannst honum full ástæða til að benda rannsakanda á það einn daginn að hann 
gæti þetta alveg. 

 
„Ég get þetta alveg sko, ég bara nenni ekki að fá blátt í dag.“ 
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Mynd 4.4 Athygli/einbeiting – vika 4 

Á mynd 4.4 má sjá að þátttakendur náðu enn að bæta við sig í þessari síðustu 
viku inngrips. Andrea fór úr rúmum 20% í tæp 25%, Davíð úr rúmum 13% í 
14%, Baldur úr tæpum 35% í tæp 43% og Sindri úr 80% í tæp 85%. Andri náði 
ekki að auka við sig og fór úr 27% niður í 23%. Honum var farið að leiðast 
rannsóknin og kröfurnar á hann í leiknum farnar að aukast til muna. Hann var 
fljótur að pirrast þegar hann náði ekki að halda athyglinni í botni og láta 
drekann fljúga eins hratt og hann gat. 
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Mynd 4.5 Athygli/einbeiting – heildarárangur þátttakenda 

Á mynd 4.5 má sjá að þátttakendur náðu allir nema einn að bæta athygli sína 
frá upphafi inngrips. Andrea, Baldur og Sindri bættu vel við sig og lögðu hart 
að sér síðustu tvær vikurnar. Þannig var Andrea með bætingu um tæp 13%, 
Baldur um tæp 18% og Sindri um tæp 21%. Davíð var með bætingu frá rúmum 
12% í rétt rúm 14% en vika þrjú gekk ekki vel hjá honum sem hefur áhrif á 
heildarniðurstöður. Sömu sögu var að segja með Andra, en hann var orðinn 
mjög leiður undir lokin og vildi helst fá að leika sér þegar hann kom að spila. 
Hann náði ekki að auka einbeitingu sína en hann byrjaði í tæpum 26% við 
upphaf inngrips og endaði í rúmum 23%.  

4.2 Hvatvísi 

Hvatvísi er mæld í Axon þegar barnið á að skjóta niður óvinadreka. Í hverju 
borði eru tvær tegundir af drekum, mismunandi á litinn og í upphafi fær barnið 
að vita hvor liturinn er óvinadreki. Þannig þarf barnið að taka ákvörðun um 
leið og drekinn birtist hvort það eigi að skjóta hann niður eða ekki. Í Conduit 
er hvatvísi mæld með bylgjuformunum tveim en barnið þarf að ýta á skjáinn í 
hvert sinn sem rétt form og litur birtist. Missi það af einhverju formi, tapar það 
stigum. 
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Mynd 4.6 Hvatvísi – vika 1 

Ef horft er á mynd 4.6 sést að allir þátttakendur voru undir byrjunarlínunni í 
lok vikunnar. Það reyndist þeim erfitt í byrjun að átta sig á hvaða dreka þeir 
áttu að skjóta og hvaða ekki og nær undantekningarlaust skutu þeir á alla þá 
dreka sem þeir sáu, um leið og þeir komu auga á þá. Sindri hækkaði sig um 
tæpt prósent en hinir voru allir um einu prósenti undir. 

Davíð fannst einstaklega erfitt að mega ekki skjóta alla sem komu en hann 
vandaði sig sem mest hann mátti. Eftir tæpar 10 mínútur af spili gafst hann 
upp, tók af sér höfuðbandið og fór.  
 

„Ég held að ég ætli bara að gera þetta á morgun.“ 
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Mynd 4.7 Hvatvísi – vika 2 

Á mynd 4.7 sést að þátttakendur voru aðeins farnir að átta sig á að skjóta niður 
réttan lit af drekum og þannig voru einstaklingar sem náðu að bæta við sig. 
Andrea bætti við sig 1%, Davíð dalaði um 0,5% og Sindri bætti við sig 2%. 
Baldur hins vegar átti í töluverðum vandræðum með sig þessa vikuna. Hann 
var upptekinn af komandi árshátíð skólans, þurfti mikið að tala og skaut niður 
alla dreka sem hann sá koma fljúgandi. Hann byrjaði í tæpum 50% en endaði 
vikuna í 30%. 

Andra vantar örlítið upp á að bæta sig en einn daginn í vikunni gerði hann 
sér lítið fyrir og hljóp heim. Hann kom og spilaði leikinn klukkustund síðar en 
hann var illa fyrir kallaður og gekk illa. Í lok tímans sagði hann sjálfur að hann 
væri svekktur við sjálfan sig fyrir að hafa farið heim, hann hafi ekki hugsað 
þetta til enda. 
 

„Eins og þú veist er ég með ADHD og þá gerist þetta bara stundum.“ 
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Mynd 4.8 Hvatvísi – vika 3 

Eins og sést á mynd 4.8 voru þátttakendur á réttri leið í viku þrjú með að skjóta 
einungis niður óvinadrekana þó alltaf hafi eitthvað verið um það. Baldur var á 
mun betra róli þessa vikuna en áður og vantaði einungis 1,5% í að ná 
upphafspunktinum. Andrea bætti við sig 2%, Davíð og Andri 0,4% og Sindri 
fór úr tæpum 77% í rétt rúm 80%. 
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Mynd 4.9 Hvatvísi – vika 4 

Mynd 4.9 sýnir að þátttakendur voru enn á réttri leið og bættu Andrea og Davíð 
vel við sig en bæði voru þau sérstaklega vel stemmd þessa vikuna og lögðu sig 
fram í leiknum. Andrea fór úr rúmum 33% í rúm 47% og Davíð úr 36% í tæp 
48%. Baldri gekk mun betur þó hann hafi ekki bætt sig en var þó nálægt því. 
Sindri fór úr rúmum 77% í tæp 82%. 

Andri bætti ekki miklu við sig en hann var farinn að flýta sér mikið síðustu 
dagana til að ná að klára sem fyrst og ljúka rannsókninni.  
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Mynd 4.10 Hvatvísi – heildarárangur þátttakenda 

Eins og mynd 4.10 sýnir þá náðu allir þátttakendur að bæta árangur sinn, þó 
mismikið. Andrea hækkaði sig um tæp 20% og Davíð um tæp 12%. Baldur 
náði að bæta sig og fór úr rúmum 43% í tæp 46%. Það hafði töluverð áhrif á 
árangur Andra hversu áhugalítill hann var orðinn í lokin og því var hann 
einungis með hækkun um 0,8%. 

Sindri var eini þátttakandinn sem spilaði Conduit en þar þurfti hann að 
vanda valið vel og velja rétt bylgjuform sem og lit á forminu og safna 
fjársjóðum. Eftir nokkur skipti náði hann að átta sig á að ef hann ýtti óvart á 
vitlaust form, gat hann rennt fingrinum frá skjánum án þess að lyfta honum og 
þannig slapp hann við að fá mínusstig. Framfarir hans voru því góðar en hann 
fór úr tæpum 70% í rúm 82%.  

 
„Ég held að ég sé búinn að bæta mig mikið, ég kann núna tæknina við 
að bjarga mér ef ég geri fljótfærnisvillu. Ég er líka að spila erfiðari leik 
en hinir því ég hef tvö form að hugsa um, bæði hægra og vinstra megin.“ 
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4.3 Slökun 

Til þess að ná góðum árangri í leiknum er mikilvægt fyrir börnin að ná góðri 
slökun. Höfuðbandið nemur allar hreyfingar barnsins og sé það mikið á iði fær 
það mínusstig, auk þess sem leikjaumhverfið hristist allt til. Einnig verður öll 
innri spenna til þess að höfuðbandið nemur óróleika og barnið missir stig. Þetta 
á jafnt við Axon sem og Conduit.  
 

 

Mynd 4.11 Slökun – vika 1 

Á mynd 4.11 sést að þátttakendur áttu í smávægilegum erfiðleikum með 
kyrrstöðuna til að byrja með. Rannsakandi var búinn að lýsa vel fyrir þeim að 
minnsta hreyfing myndi gefa mínusstig en þeir þurftu að prófa sig svolítið 
áfram og átta sig á að ein smá hreyfing á fæti til dæmis, myndi trufla. Sindri 
var sá eini sem náði örlítilli bætingu eða um tæpt 1% en hin náðu ekki að jafna 
upphafspunktinn. Andreu vantaði 4% upp á það, Davíð tæp 6% og Baldri og 
Andra báðum um 2%. 
 

„Mér finnst ég vera að slaka mjög vel á, reyndar er ég svo slakur að ég 
gæti sofnað standandi. Samt er ég alltaf að fá mínusstig.“ 

58
.2

46
.9

43
.5

60
.8

37
.5

54
.1

41
.2

41
.9

58
.5

38
.2

0

20

40

60

80

Andrea Davíð Baldur Andri Sindri

Pr
ós
en

tu
r

Upphaf	viku Lok	viku



43 

 

Mynd 4.12 Slökun – vika 2 

Eins og mynd 4.12 sýnir, þá náðu allir þátttakendur að slaka á við spilunina 
þessa vikuna nema Davíð. Hann var mikið á iði, skiptist á að setjast upp og 
niður í sófanum, hrista fætur og höfuð sem varð til þess að mínusstigin voru 
mörg og þannig vantaði hann tæp 3% til að ná upphafspunktinum.  
Andrea fór úr 67% í 72%, Baldur úr 49% í rúm 57%, Andri bætti við sig rúmu 
1% og Sindri fór úr tæpum 40% í tæp 46%. 
 

„Hvernig á ég að getað slakað á og skotið niður sprengjur og gula dreka, 
allt á sama tíma?“ 
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Mynd 4.13 Slökun – vika 3 

Á mynd 4.13 má sjá að allir þátttakendur voru nokkuð slakir við spilið þessa 
vikuna. Andri náði þó ekki bætingu á þessu tímabili og fór úr tæpum 58% í 
rúm 55% en vikan var honum einstaklega erfið. Hann lenti meðal annars í 
útistöðum í frímínútum sem endaði þannig að hann hljóp heim en þegar hann 
kom til baka var hann ekki búinn að jafna sig til fulls. Það hafði þannig áhrif á 
slökunina og í hin tvö skiptin var hann illa upplagður og ekki tilbúinn til að 
spila þó hann léti sig hafa það.  

Andrea fór úr tæpum 66% í 69%, Davíð úr 50% í tæp 52%, Baldur úr 
rúmum 52% í tæp 61% og Sindri úr 40% í tæp 50%. 
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Mynd 4.14 Slökun – vika 4 

Mynd 4.14 sýnir að þátttakendur voru að ná slökun í þessari síðustu viku 
inngrips. Andrea fór úr 70% í rúm 73%, Davíð úr rúmum 58% í 61%. Andri 
lækkaði úr tæpum 70% í rúm 64% en áhugaleysi hans hafði mikil áhrif á hann 
þar sem hann var mjög ör og vildi fá að kasta bolta í vegginn á meðan hann 
spilaði. 

Baldur og Sindri voru þeir þátttakendur sem komu til rannsakanda, settust 
strax í þægilega stöðu og náðu að halda sér við efnið í góðar 20 mínútur. Baldur 
var með bætingu upp á tæp 17% og Sindri tæp 13%. 
 

„Loksins er þetta búið, ég er búinn að slaka á fyrir þig í langan tíma. 
Næst þegar við hittumst, sýnir þú mér hvernig þú spilar leikinn. Ég ætla 
að vona að þú sért góð í honum.“ 
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Mynd 4.15 Slökun – heildarárangur þátttakenda 

Eins og mynd 4.15 gefur til kynna náðu þátttakendur allflestir að auka verulega 
við slökunina frá upphafi inngrips. Þannig hækkaði Andrea um 15%, Davíð 
um 14%, Baldur um 26% og Sindri um rúm 30%.  

Andri náði að hækka sig um tæp 3% en það hafði mikil áhrif á 
lokaniðurstöður hversu leiður hann var orðinn á rannsókninni auk þess sem 
það fór afar illa í hann ef allt gekk ekki eins og í sögu frá upphafi til enda. Hann 
var fljótur að pirrast og átti það til að stökkva upp úr sófanum sem kostaði hann 
mörg mínusstig.  

4.4 Ofvirknikvarði 

Áður en inngrip hófst fylltu umsjónarkennarar þátttakenda út ofvirknikvarða 
til að meta virkni þeirra í bekknum. Þennan sama lista fylltu þeir út aftur fjórum 
vikum eftir að inngripi lauk til að athuga hvort einhver breyting hefði orðið á 
virkni í skólastofunni. 

Matslistinn, sem er í heild 18 spurningar er skipt til helminga þar sem níu 
fullyrðingar meta athygli og níu hreyfiofvirkni og hvatvísi. Hér á eftir verða 
niðurstöður matslistanna settar fram í tveimur myndum, þar sem önnur sýnir 
einkenni athygli við upphaf inngrips og aftur fjórum vikum eftir að inngripi 
lauk og hin sýnir einkenni hreyfiofvirkni og hvatvísi.  

58
.2

46
.9

43
.5

60
.8

37
.5

73
.5

61
.4 69

.8

63
.5 68
.3

0

20

40

60

80

Andrea Davíð Baldur Andri Sindri	

Pr
ós
en

tu
r

Upphaf	inngrips Lok	inngrips



47 

 

 

Mynd 4.16 Stig athyglisbrests 

Á mynd 4.16 má sjá að allir þátttakendur voru með færri einkenni 
athyglisbrests þegar listinn var lagður fyrir umsjónarkennara fjórum vikum 
eftir að inngripi lauk. Andrea var með 25 stig við upphaf inngrips og fór í 19 
stig, Davíð var með 25 stig og fór í 15 stig, Baldur var með 24 stig og fór í 12 
stig. Andri byrjaði í 18 stigum og fór í 9 og Sindri byrjaði í 12 stigum og fór í 
3 stig.  

Mestar eru framfarirnar við eftirfarandi fjórar fullyrðingar: Að huga illa að 
smáatriðum og gera fljótfærnislegar villur í skólaverkefnum, eiga erfitt með að 
halda athygli vakandi við verkefni eða í leik, að truflast auðveldlega af 
utanaðkomandi áreitum og forðast viðfangsefni sem krefjast mikillar 
einbeitingar hugans.  
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Mynd 4.17 Stig hreyfiofvirkni og hvatvísi 

Mynd 4.17 sýnir að þátttakendur náðu að bæta sig töluvert hvað varðar stig 
hreyfiofvirkni og hvatvísi. Andrea var með 9 stig við upphaf inngrips og fór í 
2 stig, Davíð fór úr 25 stigum í 23, Baldur var með 17 stig í upphafi en fór 
niður í 5 stig og Andri fór úr 21 stigi í 12. Sindri var með 3 einkenni 
hreyfiofvirkni og hvatvísi í upphafi inngrips en ekkert fjórum vikum eftir að 
inngripi lauk.  

Mestar framfarir eru við eftirfarandi þrjár fullyrðingar: Yfirgefur sæti í 
skólastofu eða við aðrar aðstæður þar sem ætlast er til að setið sé kyrr, grípur 
fram í með svari áður en spurningu er lokið og er mikið með hendur og fætur 
á hreyfingu eða iðar í sæti.  

4.5 Samantekt 

Heildarniðurstöður þeirra þriggja þátta er snúa að leiknum sjálfum, sýna að 
allir þátttakendur náðu að bæta sig á meðan á inngripstímanum stóð. 
Undantekningin er þó hjá Andra sem náði ekki að bæta sig í athygli og þrátt 
fyrir að bæting hafi verið í hvatvísi og slökun var hún ekki mikil. Skýringuna 
gæti verið að finna í áhugaleysi hans á rannsókninni þegar líða tók á hana. Það 
var á stundum erfitt fyrir rannsakanda að fá hann til að koma og ef hann fékkst 
til þess flýtti hann sér mikið til að ná að klára sem fyrst.  
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Eins og gengur og gerist voru framfarir mismiklar milli vikna en á miðju 
inngripstímabili komu inn frídagar sem rannsakandi hafði ekki gert ráð fyrir í 
upphafi sem hugsanlega gætu hafa haft áhrif. Þá var mikill spenningur í 
þátttakendum í kringum árshátíð skólans sem og þegar öskudagur og vetrarfrí 
nálguðust en það var einmitt við lok rannsóknar og einhverjum farið að leiðast 
að spila sama leikinn aftur og aftur í kringum þann tíma.  

Einnig tók rannsakandi eftir að tíminn eftir frímínútur gat reynst erfiður, 
sérstaklega ef einhverjar uppákomur urðu á skólalóðinni sem gerðist einmitt í 
kringum tímann sem mestu snjóalögin voru í bænum. Einnig hafði svefn 
barnanna mikið að segja en það kom fyrir að þau voru að koma illa sofin og 
jafnvel ekki búin að borða á morgnana áður en inngrip hófst.  

Niðurstöður ofvirknikvarðans sem kennarar fylltu út við upphaf inngrips og 
aftur fjórum vikum eftir að inngripi lauk, sýndu breytta hegðun þátttakenda 
innan skólastofunnar en þar mátti sjá að færri einkenni athyglisbrests annars 
vegar og hreyfiofvirkni og hvatvísi hins vegar komu fram. 
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5. Umræður 
Tilgangur og markmið rannsóknarinnar var að athuga hvaða áhrif 
tölvuleikurinn NeuroPlus hefði á úthald og virkni barna í skólastofu og um leið 
að athuga hvort hægt væri að auka athygli þeirra við skólatengd verkefni. 
Fengin voru sjö börn með ADHD greiningu til að taka þátt í rannsókninni en 
einungis fimm þeirra kláruðu.  

Í þessum kafla verður rifjuð upp skilgreining á ADHD, gerð grein fyrir 
helstu niðurstöðum sem fyrirlögn tölvuleiksins leiddi af sér og þær skoðaðar í 
ljósi fræðanna og dregnar ályktanir. Í lokin verður samantekt á niðurstöðum.  

5.1 Skilgreining ADHD 

Eins og fram hefur komið er ADHD einn algengasti hegðunarvandi barna og 
unglinga og getur haft töluverð áhrif á daglegt líf þeirra (Dornbush og Pruitt, 
2002, bls. 3; Sherman o.fl., 2008, bls. 348). Einnig hefur verið komið inn á að 
ef ekki er veitt viðeigandi meðferð getur röskunin verið taugatrekkjandi og 
einstaklingarnir rekist á marga veggi í samskiptum sínum við félaga (Barkley, 
2013, bls. 19; Case–Smith, 2005, bls. 194–195).  

Börn með ADHD eiga oft í meiri erfiðleikum innan skólastofunnar en 
önnur börn og því er það mikilvægt að þau njóti öruggs stuðnings og aðhalds 
(Embætti landlæknis, 2012, bls. 16–17; Rief, 2005, bls. 4–9). Í ljósi 
niðurstaðna ofvirknikvarðans á fyrsta tímaskeiði, mætti segja að þetta væru orð 
að sönnu. Innan skólastofunnar finna börnin oft fyrir auknum kröfum sem geta 
valdið þeim erfiðleikum við að halda athygli en sérstaklega reynist þeim erfitt 
að sitja kyrr, lesa eða skrifa en í ljósi þessara upplýsinga er vert að benda á að 
mestu framfarir sýndu þátttakendur meðal annars við að forðast viðfangsefni 
sem krefjast mikillar einbeitingar hugans. 
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5.2 Athygli/einbeiting 

Þegar athygliþátturinn á íhlutunarskeiðinu var skoðaður kom í ljós að meiri 
hluti þátttakenda bætti athygli sína jafnt og þétt. Niðurstöður sýndu að við 
upphaf inngrips áttu þátttakendur í erfiðleikum með að ná upp athygli þar sem 
þeir þurftu mikið að spá í það sem fyrir augu bar og segja frá því. Þessar 
niðurstöður eru í samræmi við það sem Brown (2008, bls. 407–408) segir um 
skerta stýrifærni barna með ADHD. Samkvæmt honum getur skert stýrifærni 
valdið því að börnin eiga í erfiðleikum með meðal annars verkáætlun en hún 
vísar til þess að börn með ADHD truflast auðveldlega af umhverfinu og jafnvel 
sínum eigin hugsunum. Í heildina fór þremur verulega fram, einum fór 
lítilsháttar fram og einum fór lítilsháttar aftur. 

Við lok inngrips voru þrír þátttakendur af fimm búnir að ná upp góðri færni 
við að halda athygli í leiknum og útiloka þau áreiti sem kunnu að vera í 
umhverfinu. Þeir tveir sem náðu ekki að auka við athygli sína á 
inngripstímanum voru ekki stemmdir síðustu tvær vikurnar en Andri sýndi 
merki um að hann væri búinn að fá nóg af rannsókninni og Davíð virtist of 
upptekinn við að prófa hvort hann gæti tekið myndir á Ipadinn eða við að horfa 
út um gluggann meðan á spilatíma stóð.  
Þrátt fyrir að athygli hafi aukist jafnt og þétt yfir íhlutunartímann, þá komu 

dagar inn á milli hjá flestum þátttakendum þar sem þeir náðu ekki yfir 
upphafspunktinn. Kröfur leiksins jukust jafnt og þétt á þá leið að skemmri tími 
leið á milli þess sem aðrir drekar komu fljúgandi auk þess sem sprengjum, sem 
þurfti að skjóta niður fjölgaði. Óhætt er að segja að þegar kröfur í leiknum urðu 
þátttakendum um megn minnkaði athygli þeirra til muna en það er í samræmi 
við þá staðhæfingu að grunur um ADHD hjá nemanda vakni oft í grunnskóla 
þegar auknar kröfur eru lagðar á hann (American Psychiatric Association, 
2013, bls. 60–62).  

Um miðbik rannsóknar gekk flestum þátttakendum hvað best. Hugsanlega 
má rekja það til þess að þá var viðfangsefnið enn nokkuð spennandi og öllum 
fannst frábært að fá að fara úr tíma til þess eins að spila tölvuleik. Það kom því 
fyrir, í hita leiksins þegar vel gekk og einbeitingin var mikil, að erfitt reyndist 
að fá nemendur til að stoppa. Það er til samræmis við það sem Caughman 
(2017, bls. 9–11) segir en samkvæmt honum laðast börn með ADHD að því 
sem er skemmtilegt og áhugavert. Hafi þau hins vegar ekki áhuga á því sem 
lagt er á borð fyrir þau sýna þau því takmarkaða eftirtekt.  
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Eitt var það sem rannsakandi var inntur eftir við kynningu á rannsókninni 
sem og tvisvar við fyrirlögn. Það var hvort gott væri fyrir börnin að taka þau 
úr tíma, sérstaklega ef ekki hafði gengið vel hjá þeim í tímanum á undan, til 
þess eins að spila tölvuleik. Caughman (2017, bls. 6) og Kulman (2014, án 
bls.) benda á að margir foreldrar hafi áhyggjur af því að tölvuleikir gætu verið 
tímasóun og jafnvel haft slæm áhrif á þroska barna. Helsta ástæða þessara 
vangaveltna er sú að þeim finnst börnin sýna tölvuleiknum meiri athygli en 
skólabókunum eða öðrum áhugamálum sem þau kynnu að hafa. Í því ljósi má 
velta fyrir sér hvort ekki væri eftirsóknarvert ef námsefnið væri eins og leikur 
sem héldi betur athygli nemenda. Þegar rannsakandi var að kynna verkefnið 
fyrir kennurum á miðstigi fannst þeim hugmyndafræðin að baki leiknum 
frábær, það er, að gera eitthvað vel og fá umbun samanber að góð einbeiting 
leiddi af sér hraðara flug drekans sem aftur varð til þess að borðið kláraðist um 
leið. Samkvæmt Kluth (2008, bls. 169–170) muna börn frekar efni sem er 
myndrænt og einnig bendir hann á að ritmálið sé eins og annað tungumál fyrir 
marga. Með þessar upplýsingar að leiðarljósi má leiða að því líkur að þannig 
mætti ef til vill sameina þessa þætti, námsbækur og tölvur og umbreyta þeim í 
tölvuleik á þann hátt að námsefnið verði eins og ákveðinn leikur sem heldur 
betur athygli nemenda.  

Á meðan á rannsókn stóð voru umrædd tvö skipti þar sem rannsakandi fór 
að sækja barn í 2. bekk. Morguninn hafði ekki gengið vel hjá barninu og 
samkvæmt sérkennaranum var athygli þess út og suður og engu hafði verið 
komið í verk. Rannsakandi var því vinsamlegast beðinn um að koma síðar því 
ef barnið yrði tekið á þessum tímapunkti myndi það að öllum líkindum líta á 
leikinn sem umbun og það var ekki í boði þennan morguninn. Í þessu ljósi 
hafði sérkennarinn ef til vill sínar efasemdir um að leikurinn myndi gera 
viðkomandi barni gott og hugsanlega hafa áhrif á hegðun þess í komandi 
kennslustundum. Þó má velta fyrir sér hvaða áhrif þetta hafði á þátttakandann 
sjálfan þar sem hann var tilbúinn til að koma. Deginum áður hafði rannsakandi 
sagt honum nákvæmlega hvenær hann ætti að koma næst til að spila og 
hugsanlega hefur það verið komið inn í hans dagsskipulag strax um 
morguninn. Ein óvænt uppákoma gat því auðveldlega sett allan daginn úr 
skorðum en samkvæmt Ingibjörgu Karlsdóttur (2013, bls. 31) má koma í veg 
fyrir öryggisleysi með góðu skipulagi og undirbúningi en rannsakandi reyndi 
alltaf að láta vita deginum áður hvenær hver ætti að spila næst. Einnig mætti 
velta vöngum yfir því hvort þetta viðhorf frá fullorðnum einstaklingi væri 
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hugsanlega tilkomið vegna kunnáttuleysis, það er, fullorðið fólk er mögulega 
ekki búið að átta sig á hvað hægt er að gera með aðstoð tækninnar í dag og því 
er aukinnar fræðslu þörf svo „fordómar“ stoppi ekki framþróun í skólum. 

5.3 Hvatvísi 

Mjög athyglisvert er að skoða niðurstöður sem snúa að hvatvísi. Fyrstu tvær 
vikurnar voru hvað erfiðastar fyrir þátttakendur til að ná stjórn á þessum þætti. 
Í Axon er hvatvísin mæld eftir því hvernig gengur að skjóta niður óvinadreka 
en vanda þurfti valið þegar kom að því að skjóta til að vinadreki yrði ekki fyrir 
skotinu. Í Conduit þurfti að ýta á rétt bylgjuform og réttan lit af forminu þegar 
það birtist sem gat verið jafnt hægra sem vinstra megin á skjánum. Sindri var 
eini þátttakandinn sem spilaði Conduit og ef skoðaðar eru niðurstöður hans 
tengdar hvatvísi má sjá að hann náði að bæta sig í hverri viku þó ekki væri það 
mikið í hvert skipti. Þannig var hann búinn að átta sig á að ef hann ýtti á vitlausa 
bylgju gat hann bjargað sér með því að lyfta ekki fingrinum upp heldur renna 
honum frá skjánum.  

Ef rýnt er í niðurstöður allra vikna í tengslum við hvatvísi kemur í ljós að 
framfarir voru mun hægari þar en í athyglisþættinum. Þátttakendur sýndu litlar 
sem engar framfarir fyrstu þrjár vikurnar en í viku fjögur var allt annað upp á 
teningnum, en fyrst þá voru framfarir sjáanlegar hjá þremur þátttakendum. 
Velta má vöngum yfir því hvort ástæðuna megi rekja til þess að auðveldara sé 
að hafa strax áhrif á þátt eins og athygli og einbeitingu en erfiðara sé að hafa 
skyndilega stjórn á hvatvísi. Önnur möguleg ástæða gæti verið sú að það hafi 
tekið þátttakendur þennan tíma að venjast breyttu fyrirkomulagi á fyrirfram 
skipulögðum skóladegi og því skipulagi sem þeir hafa verið vanir frá 
skólabyrjun. Undir lokin hafi þeir hins vegar verið búnir að átta sig á þessum 
breyttu vinnuvenjum og verið öruggari í nýjum aðstæðum. Það kemur heim og 
saman við það sem Rief (2005, bls. 224–225) og Smith og Tyler (2010, bls. 
216) segja, en samkvæmt þeim ættu vinnuvenjur barna með ADHD að vera í 
föstum skorðum og vel ætti að huga að umhverfinu með það að leiðarljósi að 
veita þeim öryggi.  

Fyrstu tvær vikurnar náðu þátttakendur ekki upphafspunktinum fyrir utan 
Andreu og Sindra sem náðu örlítilli bætingu. Einkenni hvatvísi eru meðal 
annars þau að börn svara áður en búið er að varpa fram spurningunni og þau 
framkvæma verk án þess að hugsa (American Psychiatric Association, 2013, 
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bls. 60–61). Þannig var það í fyrstu skiptin sem þátttakendur spiluðu þar sem, 
oftar en ekki, þeir ýttu stanslaust á skjáinn og virtust lítið velta því fyrir sér 
hvort það væri vina- eða óvinadreki sem nálgaðist. Þrátt fyrir að þátttakendur 
hafi yfirleitt verið tilbúnir til þátttöku þegar rannsakandi kom, voru einstaka 
skipti sem eitthvað var að trufla þá. Ef niðurstöður úr viku tvö eru skoðaðar 
kemur í ljós að Andra vantar aðeins upp á til að ná upphafspunktinum. Þessa 
vikuna gengu fyrstu tvö skiptin ágætlega en þriðja skiptið ekki. Hann var illa 
fyrir kallaður þegar rannsakandi kom og sótti hann í bekkinn og hafði lítinn 
sem engan áhuga á að koma. Það endaði þannig að umsjónarkennari gaf honum 
val um að sinna rannsókninni á þessum tímapunkti eða 30 mínútum síðar. Hann 
valdi að fara strax en án þess að hugsa sig um dreif hann sig í skó og hljóp 
heim. Þrátt fyrir að hafa komið aftur til baka skömmu síðar var hann spenntur 
og annars hugar sem leiddi af sér að hann náði ekki slökun á meðan á 
spilatímanum stóð. 

Steiner o.fl. (2014, bls. 484) segja að skert framkvæmdageta sé oft 
fylgifiskur hjá börnum með ADHD og þannig sé athyglisþjálfun í tölvum góð 
með það að markmiði að draga úr einkennum röskunarinnar og auka 
framkvæmdagetu. Fyrstu vikur inngrips gáfu vísbendingar um að einstaka 
þátttakandi væri hugsanlega með skerta framkvæmdagetu þar sem þeir áttuðu 
sig ekki á að hverri sprengju sem átti að ýta á, fylgdi ákveðið hljóð sem gaf til 
kynna að hún væri að birtast. Þannig biðu þeir þangað til sprengjan var alveg 
að nálgast drekann og ýttu þá aftur og aftur á skjáinn eða þangað til þeir náðu 
að sprengja sprengjuna en þannig var meiri hætta á að skjóta niður vinadreka 
um leið.  

5.4 Slökun 

Samkvæmt Rief (2005, bls. 224–225) er best að skapa andrúmsloft sem vekur 
öryggi og vellíðan til að kennslan nýtist börnum með ADHD sem best. 
Rannsakandi lagði mikið upp úr því að skapa jákvætt andrúmsloft þar sem gott 
væri að setjast niður og spila þannig að allir gætu látið fara vel um sig. 
Einhverjir þátttakendur ætluðu sér að líta á þetta sem keppni um það hver væri 
fyrstur að ljúka sem flestum borðum en rannsakandi lagði áherslu á að svo væri 
ekki til að draga úr óþarfa streitu og álagi yfir að þurfa að standa sig vel. 
Þegar rýnt er í niðurstöður sem tengjast slökunarþættinum sést að 

þátttakendur áttu í örlitlum vandræðum með þetta atriði í byrjun inngrips. Þrátt 
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fyrir nákvæmar upplýsingar frá rannsakanda til þátttakenda í upphafi um að 
minnsta hreyfing eða órói á meðan á spili stæði gæti orsakað mínusstig, fór 
fyrsta vikan í tilraunir til að athuga hvort það væri raunveruleikinn. 
Þátttakendur voru allir nema einn mikið á iði, oft að breyta um stellingar í 
sófanum eða að gjóa augunum út um gluggann til að athuga hvort þeir væru 
hugsanlega að missa af einhverju. Þegar þetta hafði verið fullreynt fór að ganga 
mun betur. Baldur og Sindri voru undantekningarlaust þeir þátttakendur sem 
komu, settust niður í jógastellingu og sátu í sömu stellingunni þar til tíminn var 
búinn. Þrátt fyrir að þeir hafi náð góðri slökun, virtist það ekki hafa haft bein 
áhrif á heildarárangur á hvatvísi. Hins vegar ef horft er á niðurstöður 
athygliþáttarins sést að heildarárangur þeirra var mun betri en annarra 
þátttakenda og þeir náðu jákvæðum árangri jafnt og þétt yfir vikurnar fjórar. 
Út frá því mætti draga þá ályktun að því fyrr og betur sem tekst að fá nemendur 
til að slaka á þess betri og meiri verður árangurinn.  

Ingibjörg Karlsdóttir (2013, bls. 23) og Lewis og Doorlag (2011, bls. 208) 
benda á að þegar efni og aðstæður leyfa sé nauðsynlegt að draga úr hljóðrænu 
áreiti til að skapa ró og næði og auka þannig úthald við vinnu. Rannsakandi 
hafði afnot af herbergi frístundar skólans en þar var lítill sem engin umgangur 
þessar vikur sem inngrip fór fram. Þegar niðurstöður úr viku tvö eru skoðaðar 
kemur í ljós að Davíð náði ekki upphafspunkti sínum þá vikuna en í tvö skipti 
af þremur var nemandi í næstu stofu í fiðlukennslu. Gera má ráð fyrir að það 
hafi haft truflandi áhrif á Davíð en hann var mikið að færa sig til í sófanum, 
ýmist til að reyna að útiloka áreitið eða til að hlusta betur á tónlistina. Í örfá 
skipti kom fyrir að umrætt herbergi var ekki á lausu og þá var leitað á önnur 
mið. Sú stofa sem þá fékkst var stór, mikið rými og bergmál sem varð til þess 
að þátttakendur náðu ekki að slaka eins mikið á og í minni stofunni og úthald 
þeirra við spil var styttra. Leiða má að því líkur að þátttakendur hefðu einbeitt 
sér betur ef heyrnartól hefðu verið notuð til að útiloka óþarfa áreiti þar sem 
hugsanlegt er að þeir hefðu þá síður veitt þeim athygli.  

Heildarniðurstöður slökunarþáttarins sýna að allir þátttakendur náðu að 
bæta sig töluvert á inngripstímanum. Andri náði þó einungis að bæta við sig 
tæpum 3% en hann átti í miklum erfiðleikum með að hafa stjórn á tilfinningum 
eins og reiði ef honum gekk ekki nógu vel eða ef hann náði ekki að komast í 
gegnum borð í fyrstu tilraun. Það hafði því áhrif á slökunina þar sem 
höfuðbandið nemur vöðvaspennu notandans. Þetta kemur heim og saman við 
það sem Brown (2008, bls. 407–408) segir, en samkvæmt honum veldur skert 
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stýrifærni heilans því að nemendur með ADHD eiga erfitt með að hafa stjórn 
á tilfinningum eins og reiði og þeim reynist erfitt að ýta þeim til hliðar og láta 
þær ekki hafa áhrif á vinnu sína. Þess ber að geta að þessi þáttur er að miklu 
leyti samhangandi við hvatvísina að því leyti að pirringur, eins og stundum 
birtist þegar illa gekk, varð oft til þess að þátttakendur ýttu enn örar á skjáinn. 
Það virtust þeir gera í þeirri veiku von um að ná frekar að skjóta niður 
óvinadrekana en áttuðu sig ekki á því að um leið færu góðu drekarnir niður og 
þar með stigafjöldinn fyrir að skjóta ranga dreka eða vera of mikið á iði. 

5.5 Ofvirknikvarði 

Niðurstöður ofvirknikvarðans sýna að allir þátttakendur bæta sig innan 
skólastofunnar frá upphafi inngrips en mælingar á þriðja tímaskeiði sýna 
framfarir hjá öllum þátttakendum er varða athyglisbrest sem og hreyfiofvirkni 
og hvatvísi. Þess er vert að geta að með matslista Baldurs fylgdu upplýsingar 
frá umsjónarkennara hans. Þar kom fram að viku eftir að inngripi lauk hafi 
hann verið lyfjalaus í tæpa eina og hálfa viku í skólanum og hafði það mikil 
áhrif á hegðun hans og líðan. Hann var að lenda í töluverðum árekstrum við 
bekkjarfélaga sem oft var erfitt að vinda ofan af. Síðustu tvær vikurnar höfðu 
hins vegar verið honum góðar. Í ljósi ofangreindra upplýsinga hefði 
hugsanlega verið hægt að ganga út frá því að ADHD einkenni hans hefðu 
aukist frá upphafi inngrips og haft þau áhrif að hann hefði ekki verið að bæta 
sig innan bekkjarins við lok inngrips. Sú varð þó ekki raunin þar sem hann 
sýndi helmingi færri einkenni athyglisbrests sem og hreyfiofvirkni og hvatvísi. 
Þó mætti slá þann varnagla að einkennin hafi að einhverju leyti haft truflandi 
áhrif á námið innan skólastofunnar en umsjónarkennari hafi einungis horft á 
þann tíma sem hafði verið góður hjá honum. Það hefur rannsakandi ekki 
upplýsingar um. 

Samkvæmt Barkley (2013, bls. 256) og Rief (2005, bls. 97) hafa börn með 
ADHD mikla þörf fyrir að vera í umhverfi sem er vel skipulagt. Gera má ráð 
fyrir að það hafi haft áhrif á vinnu þátttakenda innan bekkjarins þar sem vel 
var hugað að umhverfinu í kringum þá að öllu leyti. 

Markmið rannsóknarinnar var meðal annars að athuga hvaða áhrif leikurinn 
hefði á virkni barna í skólastofunni. Niðurstöðurnar gefa til kynna að áhrifin 
séu þau að athygli þeirra hafi aukist og hreyfiofvirkni og hvatvísi minnkað. Að 
því sögðu má segja að þátttakendur hafi náð að yfirfæra þá færni sem þeir náðu 
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að tileinka sér í leiknum sjálfum yfir á daglegt líf. Það er í samræmi við það 
sem Strickland (2017, án bls.) segir, en samkvæmt honum læra þau börn sem 
spila NeuroPlus að yfirfæra hæfnina sem þau öðlast yfir á daglegt líf, það er, 
ef þeim hefur gengið vel að einbeita sér að þeim þrem meginsviðum sem 
leiknum er ætlað að koma inn á.  

Samkvæmt Rief (2005, bls. 370) gengur börnum betur í námi séu þau vel 
upplögð og líði vel. Þannig má gera ráð fyrir að með þátttöku í rannsókninni 
hafi þátttakendur lært að nýta þá styrkleika sem þeir öðluðust í leiknum og 
yfirfæra þá í kennslustund en sem dæmi má nefna að allir þátttakendur fengu 
lægri stig við fullyrðingunni: „Á erfitt með að halda athygli vakandi við 
verkefni eða í leik“ á þriðja tímaskeiði heldur en á því fyrsta.  

Slök félagsfærni einkennir líf barna með ADHD og veldur þeim óöryggi og 
einangrun en grunnskólaárin reyna mikið á samskipti jafnt innan 
skólastofunnar sem utan. Barkley (2006, bls. 256) og Ingibjörg Karlsdóttir 
(2013, bls. 42) tala um að þjálfun í félagsfærni innan veggja skólans, hafi 
meðal annars þann ókost í för með sér að erfitt sé að tryggja að árangur 
yfirfærist á annan stað eins og heimili. Þrátt fyrir að NeuroPlus hafi ekki bein 
tengsl við félagsfærni barna má gera ráð fyrir því að þau börn sem ná góðum 
tökum á leiknum og yfirfæri það á daglegt líf, nái ef til vill að stofna til 
jákvæðari samskipta við bekkjarfélaga. Líði þeim betur í skólanum eru 
samskipti þeirra við kennara og jafnaldra hugsanlega betri en æfingin skapar 
meistarann.  
Þegar kemur að kennslu barna er margt sem hafa ber í huga og getur hún 

verið áskorun fyrir marga kennara. Samkvæmt lögum eiga öll börn rétt á því 
að stunda nám í almennum grunnskóla þar sem komið er til móts við þarfir 
þeirra (Lög um grunnskóla nr. 91/2008, 17. gr.). Samkvæmt lögum um 
samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (nr. 19/2013, 23. gr.) eiga 
börn með hvers konar fötlun rétt á kennslu við hæfi þannig að stuðlað sé að 
auknum félagslegum þroska og aðlögun þeirra. Í ljósi þessara upplýsinga er 
einnig mikilvægt að hafa í huga það sem Snæfríður Þóra Egilson (2016, bls. 
130) bendir á en hún segir að við breytum ekki nemandanum eða grunnástandi 
hans, en góð aðlögun á námi þar sem þörfum hans er mætt, leiðir af sér aukin 
lífsgæði og aukna þátttöku innan skólans. Niðurstöður ofvirknikvarðans sýndu 
jákvæðar breytingar á þeim tíma sem íhlutunin varði og má ætla að slík 
breyting geti stuðlað að jákvæðum áhrifum á líðan og nám þátttakenda innan 
skólastofunnar. 



59 

5.6 Samantekt 

Heildarniðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að tölvuleikurinn 
NeuroPlus hafi jákvæð áhrif á úthald barna en samkvæmt niðurstöðum 
ofvirknikvarðans sem umsjónarkennarar fylltu út fjórum vikum eftir að 
inngripi lauk voru framfarir innan skólastofunnar. Þegar rannsókninni var að 
ljúka höfðu umsjónarkennarar tveggja þátttakenda samband og sögðu að þrátt 
fyrir að erfitt væri að henda reiður á sýnilegan árangur á þessum tímapunkti, 
fannst þeim þó eins og það væri meiri ró yfir þeim í bekknum. Frammíköll 
höfðu minnkað til muna og einbeiting yfir einstaka verkefnum var meiri. Þegar 
skoðaðar eru niðurstöður ofvirknikvarðans á annars vegar fyrsta tímaskeiði 
rannsóknarinnar og hins vegar á því þriðja, má sjá að allir þátttakendur voru 
með færri einkenni athyglisbrests og einnig færri einkenni hreyfiofvirkni og 
hvatvísi.  

Samkvæmt Ingibjörgu Karlsdóttur (2013, bls. 23) finnst börnum með 
ADHD gott að komast í burtu frá því mikla áreiti sem oft skapast innan 
bekkjarins og fara á rólegri stað. Þannig voru þátttakendur nær alltaf tilbúnir 
að koma til rannsakanda þar sem þar skapaðist ákveðin ró og þeir gátu fengið 
að sinna verkefninu án utanaðkomandi áreita. Það hafði því góð áhrif á flesta 
þátttakendur að fara í annað umhverfi en ekki alla. Þegar rannsóknin var 
rúmlega hálfnuð gafst Hannes upp og í ljósi þess má velta vöngum yfir því 
hvort ástæðuna megi rekja til þess að honum hafi þótt leikurinn leiðinlegur eða 
fundist það ákveðinn „stimpill“ að vera tekinn úr öruggum aðstæðum innan 
skólastofunnar. Þar sem hann var alltaf kominn inn í skólastofuna þegar 
rannsakandi kom, í öruggt umhverfi þar sem hann var vanur öllu, vissi hvað 
hann átti að gera frá upphafi til enda og til hvers var ætlast af honum gæti það 
hafa haft truflandi áhrif á frammistöðu hans í leiknum en fyrstu skiptin voru 
honum erfið. Rétt áður en hann hætti talaði hann mikið um að leikurinn 
stressaði hann upp. Eins og fram hefur komið hafa börn með ADHD mikla þörf 
fyrir að vera í vel skipulögðu umhverfi, þau vilja vita hvernig dagurinn verður 
og hafa vinnuvenjur í föstum skorðum. Með þetta að sjónarmiði mætti íhuga 
hvort hægt hefði verið að láta tvo aðila spila í einu, það er leyfa jafnvel 
þátttakandanum að hafa með sér vin sem fengi líka að spila. Þannig hefði 
mögulega verið hægt að koma í veg fyrir þá hugsun að þátttakanda fyndist það 
erfitt að fara úr stofunni vegna hugsana annarra í bekknum. Að fá að hafa vin 
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með sér gæti líka aukið á öryggi barns með ADHD yfir því að fara í nýjar 
aðstæður.  

Einnig mætti velta fyrir sér möguleikanum á að leyfa þátttakendum að spila 
innan síns örugga umhverfis í skólastofunni. Þó ber að nefna að þá þyrfti að 
hafa í huga ýmsa þætti svo þjálfun myndi bera tilætlaðan árangur. Möguleiki 
þyrfti að vera á þægilegum stað innan stofunnar þar sem barnið fengi frið en í 
mörgum skólastofum er búið að gera lítið horn sem einmitt er ætlað sem 
griðastaður. Til að útiloka öll auka áreiti í umhverfinu sem truflað gætu barnið, 
mætti nota heyrnartól.  

Tölvunotkun innan skólastofunnar er að öllum líkindum komin til að vera 
og samkvæmt Flewit o.fl. (2014, bls. 7) eru margvíslegir notkunarmöguleikar 
í boði og henta þeir margir hverjir börnum vel. Þá eru flestir sammála um það 
að notkun snjalltækja geti verið góð verkfæri í kennslu og komi til með að 
breyta náminu sem og kennslunni í heild sinni (Caldwell og Bird, 2015, bls. 1; 
Hrefna Arnardóttir, 2007, bls. 7). Þó ber að hafa í huga orð Caughman (2017, 
bls. 9–11) en hún bendir á að börn sem eyða löngum tíma fyrir framan tölvu 
eigi í meiri erfiðleikum með að einbeita sér að skólatengdum athöfnum. Með 
það að sjónarmiði gæti verið skynsamlegt að stýra tölvunotkun innan skólans, 
sé möguleiki á því, sérstaklega fyrir börn með ADHD. Sé horft til þess að börn 
með ADHD eigi oft í erfiðleikum með athygli og úthald, gæti verið 
nauðsynlegt að aðlaga tölvuumhverfi þeirra á þá leið að það væru færri leiðir 
fyrir þau að fara og færri atriði á skjánum sem þau gætu freistast í að opna.  

Einstaka atriði eru til staðar sem gætu haft áhrif á heildarniðurstöður og 
hafa ber í huga. Til að byrja með ber að nefna að heildarúrtak rannsóknarinnar 
var ekki stórt og því erfitt að yfirfæra niðurstöðurnar á hóp barna með sömu 
röskun. Þá má einnig gera úr því skóna að það hafi haft áhrif þegar einstaka 
nemendur voru að koma illa fyrir kallaðir inn úr frímínútum, hugsanlega reiðir 
og pirraðir til að spila hjá rannsakanda. Eins reyndist yngstu þátttakendunum 
oft erfitt að koma eftir hádegið eða rétt áður en skóladeginum lauk þar sem 
úthald var orðið af skornum skammti.  

Ef horft er til heildarniðurstaðna þeirra þriggja þátta sem NeuroPlus leggur 
áherslu á, má sjá að frammistaða þátttakenda og framfarir voru breytilegar á 
milli vikna. Gera má ráð fyrir því að það hafi verið utanaðkomandi þættir sem 
skýrðu helst þær sveiflur. Ýmis konar áreiti voru að trufla eins og 
tónlistarkennsla í næstu stofu, hljóðáreiti frá ytra umhverfi og árshátíð skólans 
sem fór fram strax eftir fyrstu viku inngrips. Undir lok rannsóknar var að koma 
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að vetrarfríi nemenda og öskudagur nálgaðist óðum. Mikill spenningur var hjá 
yngri þátttakendunum fyrir þeim degi sem einnig gæti hafa haft áhrif á 
frammistöðu þeirra en rannsókn sem þessi kallar á góða stjórn á aðstæðum á 
þá leið að breytur, aðrar en frumbreyta rannsóknarinnar sem var fjögurra vikna 
inngrip með NeuroPlus, hafi sem minnst áhrif. Þannig verður að vera hægt að 
rekja áhrifin til inngripsins en ekki til annarra þátta. Vinna með börnum sem 
hafa skerta stjórn, eins og til dæmis börn með ADHD hafa, gerir þetta erfitt 
fyrir þar sem dagsform þátttakenda og óstöðugleiki geta litað niðurstöðurnar. 

Annan mikilvægan þátt ber að hafa í huga sem gæti hafa haft áhrif á 
niðurstöður en það er höfuðbandið sjálft. Þar sem það var heldur stórt á yngstu 
þátttakendurna, var oft erfitt að stilla það af og halda því kyrru fyrir á enninu 
til að það myndi ná að mæla frammistöðu á réttan hátt. Ef það lak niður ennið 
varð það til þess að sambandið við leikinn annars vegar rofnaði á þá leið að 
drekinn hætti að fljúga, sem aftur hafði þá áhrif á athyglina þar sem hún fór í 
það að athuga hvort sambandið væri gott eða slæmt. Hins vegar varð það til 
þess að ef höfuðbandið lak niður, voru þátttakendur endalaust að reyna að færa 
það til en það varð til þess að stöðugar handahreyfingar þeirra við lagfæringu 
leiddu til þess að slökun varð minni og mínusstigin fleiri. Rétt um það leyti 
sem fyrirlögn var að ljúka kom hins vegar nýtt höfuðband á markaðinn í 
Bandaríkjunum sem höfundur NeuroPlus framleiddi sjálfur, en það komst ekki 
í hendur rannsakanda í tæka tíð. 

Ef rannsóknin er skoðuð út frá innra réttmæti þá eykur það á réttmæti að 
hún var framkvæmd innan veggja skólans, þar sem mikið er um óvæntar 
uppákomur sem verður ekki endilega komið í veg fyrir, en ekki í fyrirfram 
uppsettum tilrauna aðstæðum. Einnig styður það við réttmæti niðurstaðna að 
rannsakandi sér ekki um mælingu á niðurstöðunum heldur kerfið sjálft.  

Rannsóknarspurningarnar voru eftirfarandi: 

1. Hvaða áhrif hefur inngrip með tölvuleik sem staðið hefur í fjórar 
vikur á úthald barna með ADHD? 

2. Hvaða áhrif hefur notkun á tölvuleiknum á virkni barna í 
skólastofunni? 

Ef litið er til niðurstaðna rannsóknarinnar gefa þær sterklega til kynna að 
þátttakendur hafi aukið úthald við skólatengd verkefni eftir að hafa spilað 
NeuroPlus í fjórar vikur. Allir sýndu þeir færri einkenni ADHD samkvæmt 
ofvirknikvarða sem útfylltur var af umsjónarkennara. Þar kom meðal annars 
fram að minna var um ráp innan skólastofunnar, frammíköll höfðu minnkað og 
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skipulagning á verkefnavinnu var betri. Þá var athyglisvert að sjá að allir 
þátttakendur höfðu bætt sig í að fylgja fyrirmælum til enda og ljúka við 
verkefni sín. Út frá þessum niðurstöðum má gera ráð fyrir að úthald þeirra við 
skólatengd verkefni ásamt virkni innan skólastofunnar hafi aukist með notkun 
NeuroPlus. Ef það er raunin er komið öflugt tæki til að meta framfarir barna 
með ADHD með tilliti til aukins úthalds og virkni.  

5.7 Hugmynd að frekari rannsókn  

Talað er um að árangur eigi að sjást eftir átta vikna þjálfun þar sem leikurinn 
hefur verið spilaður í lágmark 20 mínútur, helst 30 mínútur, þrisvar í viku (Jake 
Stauch, munnleg heimild, 11. apríl, 2017). Með það að sjónarmiði væri 
áhugavert að vera með stærra úrtak og inngrip sem myndi vara í lágmark átta 
vikur. Þá má einnig velta fyrir sér hvort niðurstöður hefðu verið aðrar og betri 
ef inngrip hefði farið fram að hausti þar sem börn með ADHD virðast oftar 
koma tilbúnari í skólastarfið á haustin og eiga þannig yfirleitt góða skólabyrjun 
samkvæmt Barkley (2013, bls. 88).  
Þá væri einnig áhugavert að vera með samanburðarrannsókn þar sem 

ákveðinn hópur væri að spila NeuroPlus og annar hópur væri að spila leiki eins 
og Roblox, Bad Piggies og Minecraft. Leiða má að því líkur að þessir þrír leikir 
séu hugsanlega að þjálfa þátttakendur í að ná færni á svipuðum sviðum og 
NeuroPlus, en munurinn er hins vegar sá að það er ekki hægt að mæla 
árangurinn á myndrænan hátt eins og NeuroPlus gerir. Hafa þarf í að huga að 
erfitt getur verið að álykta að breyting á hegðun þátttakenda sé tilkomin 
eingöngu vegna tölvuleiksins NeuroPlus. Margt bendir til þess að öll athygli 
og inngrip hafi áhrif til góðs í það minnsta í stuttan tíma og því má velta 
vöngum yfir því hvort það hafi verið leikurinn sem var áhrifavaldurinn eða 
hvort það hafi verið það að fara út úr stofunni og hitta fullorðna manneskju 
sem breytti hegðuninni.  

Samanburðarrannsókn sem innihéldi hóp sem spilaði eftir skóladaginn 
þegar heim væri komið annars vegar og í skóla hins vegar gæti einnig verið 
áhugaverð til að sjá hvort það væri að hafa áhrif á þátttakendur að fara úr tíma 
og öruggu skipulögðu umhverfi innan skólastofunnar. 
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6. Lokaorð 
Málefni barna með ADHD hafa lengi verið mér hugleikin vegna reynslu 
minnar sem iðjuþjálfi innan grunnskólanna. Því var tilgangur þessa verkefnis 
að athuga hvort hægt væri að auka úthald og virkni barna með ADHD innan 
veggja skólans, en eins og komið var inn á í inngangi verkefnisins er skólinn 
hornsteinn framtíðar fyrir börnin okkar. Lengi vel var því haldið fram að 
ADHD væri ekki til, börnin væru einfaldlega óþæg, óalandi og óferjandi. Í dag 
er það hins vegar viðurkennt að svo sé ekki, þetta sé í raun taugaþroskaröskun 
sem hefur víðtæk áhrif á líf og störf þeirra.  

Yfirgnæfandi líkur eru á að nemanda með ADHD sé að finna í hverjum 
bekk grunnskólans og því má búast við að kennarar gætu lent í erfiðleikum 
innan skólastofunnar sé bekkjarstjórnun ekki tekin föstum tökum frá upphafi. 
Kennarastarfið getur verið krefjandi og nemendur skólans eins ólíkir og þeir 
eru margir. Til að taka á móti öllum einstaklingum af kostgæfni þurfa kennarar 
að búa yfir þekkingu og færni til að stuðla að almennum þroska barnanna. Við 
upphaf skólagöngu eru börn uppfull af spenningi og tilhlökkun og það er í 
höndum kennarans að sú reynsla verði jákvæð. Þær kennsluaðferðir sem henta 
börnum með ADHD vel, eins og gott skipulag, sjónrænt umhverfi og skýr 
rammi hafa þá kosti í för með sér að þær henta ekki bara barninu sem greint er 
með ADHD heldur yfirleitt öllum bekknum í heild. Mín skoðun er sú að þegar 
kemur að börnum með hvers konar þroskaraskanir, sé samstarf heimilis og 
skóla grundvallaratriði þar sem reynslan hefur kennt mér að atvik heima getur 
haft áhrif á líðan barnsins sem og hegðun þess innan veggja skólans og öfugt.  

Fyrir börn með hvers konar fatlanir er grunnskólinn mikilvæg 
menntastofnun þar sem þeim er veitt kennsla og þjálfun við hæfi. Innan skólans 
þarf því að fara fram gæðastarf sem byggir á víðtekinni þekkingu á 
kennsluaðferðum þar sem það er í höndum kennaranna að finna leið sem hentar 
hverjum og einum. Það má ekki að gleymast að verkefni kennarans er ekki 
nemandinn sjálfur heldur þau verkefni sem honum eru fengin.  

Eins og fram kemur í aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 43) eiga allir 
nemendur á grunnskólastigi rétt á að stunda nám í skóla án aðgreiningar. 
Margir skólar er farnir að mynda ákveðna stefnu í anda stefnunnar um skóla 
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án aðgreiningar til að koma til móts við ólíkar þarfir hvers og eins en eins og 
máltækið segir, betur má ef duga skal. Ég tel að grundvöllur þess að vel til 
takist með innleiðingu stefnunnar sé aukin þekking á hugmyndafræðinni auk 
þess sem skerpa þarf á kunnáttu starfsfólks skóla á hvers kyns 
þroskaröskunum. Mikilvægt er að viðhorf til barna með ólíkar þarfir sé jákvætt 
en trú mín er, að í kjölfar aukinnar jákvæðni í garð barna með hvers kyns 
raskanir verði skólar betur í stakk búnir til að mennta ólíka einstaklinga. 

Von mín sem rannsakanda er að niðurstöður þessarar rannsóknar verði til 
þess að fleiri börn fái að upplifa NeuroPlus og að skilningur kennara aukist á 
gagnsemi leiksins og tölvunotkunar í heild. Það er, að tölvur séu ekki alltaf 
versti óvinur barnsins enda má ekki gleyma því að eins og tækninni fleygir 
fram, má sjá fyrir sér að nám færist alfarið á stafrænt form eins og á Ipad og 
jafnvel í formi notkunar sýndarveruleikagleraugna. Með notkun þeirra getur 
notandinn upplifað sig á myndrænan hátt í aðstæðum sem hann, fyrir ekki svo 
mörgum árum síðan, gat aðeins lesið um í bók. Einnig má velta fyrir sér hvort 
börn með aðrar greiningar eins og einhverfu og óyrta námserfiðleika geti nýtt 
sér leikinn á áhrifaríkan hátt. Þegar á heildina er litið gæti notagildi 
rannsóknarinnar snúið að verkfærakistu kennarans en reynsla mín hefur sýnt 
að kennarar hafa ekki mörg verkfæri uppi í erminni til að auka úthald og virkni 
barna með ADHD. NeuroPlus er hugsanlega eitt af mögulegum verkfærum 
kennarans til að grípa í til að þjálfa þessa þætti.  
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Fylgiskjal 1 Ofvirknikvarði 

 
 

  

 

 

 
ADHD-Rating Scale 

 
 
 
Nafn barns:______________________________________________     Kennitala:_________________________ 
 
Útfyllt af:  ________________________________________________    Dags:____________________________ 
 
 
 
Vinsamlega settu hring um þá tölu sem best lýsir hegðun barnsins undangengna 6 mánuði. 
 
 
               Aldrei  
               eða     Stundum Oft Mjög oft 
               sjaldan  
 
 
1. Hugar illa að smáatriðum og gerir fljótfærnislegar 0  1    2       3        

villur í skólaverkefnum. 
 
2. Er mikið með hendur og fætur á hreyfingu eða   0  1    2       3  
 iðar í sæti. 
 
3. Á erfitt með að halda athygli vakandi við verkefni  0  1    2       3   

eða í leik. 
 
4. Yfirgefur sæti í skólastofu eða við aðrar aðstæður 0  1    2       3  
 þar sem ætlast er til að setið sé kyrr (t.d. við matarborð). 
 
5. Virðist ekki hlusta þegar talað er beint til hans/hennar. 0  1    2       3 
 
6. Hleypur um eða prílar óhóflega við aðstæður þar sem 0  1    2       3 
 slíkt á ekki við. 
 
7. Fylgir ekki fyrirmælum til enda og lýkur ekki  við   0  1    2       3    

verkefni. 
 
8. Á erfitt með að vera hljóð (-ur) við leik eða   0  1    2       3 
 tómstundastarf. 
 
9. Á erfitt með að  skipuleggja verkefni sín og athafnir. 0  1    2       3 
 
10. Er á “fleygiferð” eða er “eins og þeytispjald”.  0  1    2       3 
 
11. Forðast viðfangsefni sem (t.d.heimanám og verkefni 0  1    2       3 

  í skóla) sem krefjast mikillar einbeitingar hugans.  
 
12. Talar óhóflega mikið.     0  1    2       3    
  
13. Týnir hlutum sem hann/hún þarf á að halda til    0  1    2       3  
 verkefna sinna eða athafna (t.d. ritföngum  

eða leikföngum). 
 
14. Grípur  fram með svari áður en spurningu er lokið. 0  1    2       3  
 
15. Truflast auðveldlega af utanaðkomandi áreitum  0  1    2       3 
 
16. Á erfitt með að bíða eftir að röðin komi að honum/henni. 0  1    2       3 
 
17. Er gleymin(-n) í athöfnum daglegs lífs.   0  1    2       3   
 
18. Grípur fram í eða ryðst inn í ( samræður eða leiki) 0  1    2       3    
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Fylgiskjal 2 Kynningarbréf um rannsóknina til skóladeildar 

 
Ég undirrituð Aðalheiður Reynisdóttir er í framhaldsnámi við kennaradeild á 
hug- og félagsvísindasviði Háskólans á Akureyri. Ég er að fara að vinna að 
meistararitgerð þar sem ætlunin er að skoða hvort hægt sé að þjálfa athygli 
barna með athyglisbrest með ofvirkni og nota til þess tölvuleikinn, NeuroPlus, 
sem hannaður var í Bandaríkjunum af Jake Stauch. Leiðbeinendur mínir í 
verkefninu eru Guðmundur Engilbertsson, lektor við HA og Sólveig 
Zophoníasdóttir, sérfræðingur við Miðstöð skólaþróunar HA. 

Rannsóknin á erindi við alla þá sem hafa verið greindir, og eiga hugsanlega 
eftir að ganga í gegnum greiningarferli, með ADHD. Hvað börnin sjálf varðar, 
bind ég vonir við það að niðurstöðurnar verði jákvæðar á þann hátt að athyglin 
verði betri í námsumhverfinu og úthald þeirra aukist en ég tel að það haldist í 
hendur við að trú þeirra á eigin getu verði meiri og þeim líði betur í skólanum.  

Gengið verður út frá eftirfarandi rannsóknarspurningum 

• Hvaða áhrif hefur inngrip með tölvuleik sem staðið hefur í fjórar vikur 

á úthald barna með ADHD? 

• Hvaða áhrif hefur notkun á tölvuleiknum á virkni barna í 

skólastofunni? 

Með þessu bréfi langar mig að óska eftir leyfi til þess að fara með tölvuleikinn 
í Oddeyrarskóla og vinna rannsóknina þar. Ástæða þess að ég vel þann skóla 
er sú, að þar er ég eins og er í æfingakennslu og þekki því umhverfið þar vel.  

Ég kem til með að þurfa leyfi frá foreldrum átta barna með ADHD til að 
taka þátt í umræddri rannsókn.  

 
 
Með kærum fyrirfram þökkum og von um samstarf 
 
Virðingafyllst 
Aðalheiður Reynisdóttir 
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Fylgiskjal 3 Kynningarbréf um rannsóknina til foreldra 

 
Ég undirrituð Aðalheiður Reynisdóttir er í meistaranámi í menntunarfræði til 
M.Ed. prófs við Háskólann á Akureyri. Í lokaverkefni mínu ætla ég að skoða 
hvort hægt er að þjálfa athygli barna með athyglisbrest með ofvirkni (ADHD) 
og nota til þess tölvuleikinn, NeuroPlus, sem hannaður var í Bandaríkjunum af 
Jake Stauch. Leiðbeinendur mínir í verkefninu eru Guðmundur Engilbertsson, 
lektor við HA og Sólveig Zophoníasdóttir, sérfræðingur við Miðstöð 
skólaþróunar HA. 

Rannsóknin á erindi til allra þeirra sem hafa verið greindir, og eiga 
hugsanlega eftir að ganga í gegnum greiningarferli, með ADHD. Hvað börnin 
sjálf varðar, bind ég vonir við það að niðurstöðurnar verði jákvæðar á þann hátt 
að athyglin verði betri í námsumhverfinu og úthald þeirra aukist en ég tel að 
það haldist í hendur við að trú þeirra á eigin getu verði meiri og þeim líði betur 
í skólanum.  
Þú hefur veitt leyfi til þess að barnið þitt taki þátt í rannsókninni sem 

eingöngu mun fara fram á skólatíma.  
Í upphafi verður upplýsinga aflað um hvernig barninu gengur að einbeita 

sér við skólatengd verkefni. Þjálfun með tölvuleiknum mun fara fram 3 sinnum 
í viku, 20-30 mínútur í senn í fjórar vikur og mun hefjast þann 15. janúar n.k. 
og standa til 9. febrúar. Fjórum vikum eftir inngrip mun aftur verða aflað sömu 
upplýsinga og í upphafi rannsóknar til að athuga hvort einhver breyting hefur 
orðið.  

Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar. 
Ef einhverjar spurningar vakna er velkomið að hafa samband við 

undirritaða.  
 
Með virðingu og vinsemd 
Aðalheiður Reynisdóttir 
ha160117@unak.is 


