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Ágrip 

Meginviðfangsefni þessara ritgerðar eru börn með athyglisbrest og ofvirkni eða röskunina 

ADHD í grunnskólum án aðgreiningar. Farið er yfir hvað það þýðir að vera með ADHD, 

hvernig nemendur með röskunina aðlagast og hvernig þeim líður í skólum. Allir hafa kosti og 

þó svo að börn með ADHD eigi oft við hegðunarvanda að stríða af völdum athyglisbrests, 

ofvirkni og hvatvísi má ekki gleyma jákvæðu viðhorfi gagnvart þeim. Nemendur með ADHD 

þurfa á stuðningi að halda og er aðhald, uppörvun og hlýja þeim mikilvæg ásamt því að 

kennarar sýni skilning á einkennum ADHD og taki tillit til þeirra. Fjölbreyttar og skapandi 

kennsluaðferðir eru mikilvægar til að viðhalda athygli og áhuga nemenda og þá sérstaklega 

nemenda með ADHD. Kennsluaðferðir leiklistar bjóða upp á fjölbreyttar aðferðir og henta því 

ef til vill vel nemendum með ADHD, þar sem aðferðirnar koma til móts við ólíkar þarfir hvers 

og eins.  
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Formáli 

Þegar kom að því að ég skyldi ákveða mig hvað ég vildi skrifa um í lokaverkefni til B.Ed-prófs í 

kennslufræði voru tvö viðfangsefni sem voru mér ofarlega í huga. Ég vildi annað hvort skrifa 

um nemendur með einhverfu í tengslum við leiklistarkennslu eða nemendur með röskunina 

ADHD. Hið seinna varð fyrir valinu þar sem ég hef sterkan grun um að vera með ADHD og er í 

greiningarferli.  

Þegar ég lít til baka á grunnskólagöngu mína eru verklegir tímar mér efst í huga og tímar þar 

sem kennarinn notaði ólíkar kennsluaðferðir til að kenna námsefnið. Man ég þá sérstaklega 

eftir þeim fáu tímum sem ég fékk í leiklist. Það kom mér á óvart að leiklist gæti kennt manni 

en væri ekki bara leikur í tíma.  

Ritgerðin var unnin undir leiðsögn Ásu Helgu Proppé Ragnarsdóttur og þakka ég henni fyrir 

hvatningu, þolinmæði, stuðning og góða leiðsögn. Einnig vil ég þakka fjölskyldu minni og 

kærasta fyrir þolinmæði, hvatningu og yfirlestur á meðan á skrifum stóð.   

 

 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

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

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem 

um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 

með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

Árið 1907 voru fyrstu lög um skólaskyldu sett hér á landi. Þá var skólaskylda barna fjögur ár 

en hefur lengst í tíu. Öll börn frá aldrinum 6 til 16 ára aldurs eru skyldug til að ganga í skóla á 

Íslandi. Allir eiga að hafa jafnan rétt til náms óháð kyni, fjárhag, trú, fötlun, menningarlegs 

eða félagslegs uppruna (Menntamálaráðuneytið, 2002). Grunnskólar hér á landi eru skólar 

án aðgreiningar en í þeirri stefnu felst að allir nemendur eiga rétt á að ganga í grunnskóla í 

sinni heimabyggð eða nærumhverfi og að komið sé til móts við náms- og félagslegar þarfir 

þeirra (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Þar af leiðandi eru allir nemendur 

undir sama þaki óháðir þörfum, getu, námsörðugleikum eða fötlun.  

Í þessari ritgerð er fjallað um nemendur með athyglisbrest og ofvirkni en hér verður notuð 

alþjóðlega skammstöfunin ADHD sem stendur fyrir „Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder“. Helstu einkenni ADHD er athyglisbrestur, ofvirkni og hvatvísi (Sylvía 

Guðmundsdóttir, 2013). Fjallað verður um hvernig nemendum með þessi einkenni farnast í 

skólum án aðgreiningar, hvað kennari getur gert til að hjálpa og koma til móts við þá, hvaða 

kennsluaðferðir henta þeim best, og hvað nemendur með ADHD geta síðan gert til að hjálpa 

sjálfum sér í skólastarfi.  

Leiklist í kennslu býður upp á fjölbreyttar kennsluaðferðir og geta oft gagnast til þess að 

koma til móts við ólíkar þarfir nemenda. Nemendur með ADHD sýna ýmiss konar 

hegðunarvanda, skoðað verður hvort kennsluaðferðir leiklistar geti komið að góðum notum í 

námi ADHD barna.  

 

Val á viðfangsefni 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar eru börn með ADHD, mig langar að athuga hvernig þeim 

farnast í skóla, þá aðallega hvernig þau þrífast í leiklistartímum. Í námi mínu við 

menntavísindasvið er ég á kjörsviðinu; tónlist leiklist og dans með aðaláherslu á leiklist. Ég 

valdið þetta viðfangsefni þar sem ég hef sterkan grun um að vera sjálf með ADHD og er ég í 

greiningarferli. Ég fékk ekki mikla leiklistarkennslu í grunnskóla en þó einhverja og hafði 

gaman af henni. Mér gekk vel í leiklistartímum og var áhugasöm og tók virkan þátt. Áherslan 

var ekki á að sitja við borð og lesa heldur að fá að skapa og túlka. Í tímunum leið mér vel, mér 

fannst ég hafa gagn af og fann að ég lærði í gegnum leiklistina sem notuð var. Ég vildi því 

skoða hvernig nemendum með ADHD farnast í leiklistartímum.  

Til þess að geta kannað, athugað og öðlast þekkingu á hvernig ADHD börnum farnast í 

skólakerfinu, einkum í leiklistartímum var nauðsynlegt að skoða einkenni ADHD, hver þau 
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eru, hvernig þeim nemendum sem eru með ADHD líður í skóla og tengja þá þekkingu við 

fræðilegar kenningar. Ásamt þessu fannst mér gagnlegt að skoða hvaða kennsluaðferðir 

henta vel fyrir nemendur með ADHD eða hvort þetta sé spurning um að nota margar og 

fjölbreyttar kennsluaðferðir í hverjum tíma. 



9 

2 Hvað er ADHD? 

Hér áður fyrr voru ofvirk börn með athyglisbrest sögð vera misþroska en í dag eru þau 

skilgreind börn sem eru með ADHD röskun (Elín H. Hinriksdóttir, 2011). ADHD er í dag 

algengasta geðröskun barna um allan heim (Bailey, 2014), en hvað þýðir ADHD og hvað felst í 

því að vera greindur með þessa röskun? „ADHD er alþjóðleg skammstöfun fyrir „Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder“, eða athyglisbrest og ofvirkni“ og er það geðrænn vandi í 

taugakerfinu (Sylvía, 2013). Orsakir ADHD eru sagðar vera líffræðilegar og um 80% einkenna 

ADHD eru vegna erfða. Einnig sýna rannsóknir að ADHD er samspil umhverfis- og erfðaþátta. 

Eins og áður hefur komið fram er ADHD geðrænn vandi í taugakerfinu og veldur truflun í 

boðefnakerfi heilans sem stýrir stjórnun athygli og hegðunar. Þar af leiðandi veldur ADHD 

truflun á athygli og veldur oft hvatvísi og ofvirkni. ADHD er ein mest rannsakaða geðröskunin 

í heilbrigðisfræðum barna og því standa niðurstöður á traustum grunni (Sylvía, 2013).  

Helstu einkenni ADHD er athyglisbrestur, ofvirkni og hvatvísi eins og áður er getið. Þeir 

nemendur sem eru með athyglisbest eiga í erfiðleikum með að halda athygli í daglegum 

verkefnum og virðast ekki ná að hlusta. Oft eru þeir að hlusta eða heyra það sem við þá er 

sagt þó það líti ekki út fyrir að svo sé. Þeir truflast auðveldlega vegna áreiti hvort sem það er 

utanaðkomandi áreiti eða áreiti eigin hugsana. Þeir eiga erfitt með að fylgja fyrirmælum, 

ljúka verkefnum og fresta þeim oft fram á síðustu stundu. Fljótfærnivillur eru algengar og 

þeir eiga til að týna hlutum eða gleyma. Þeir sem eru ofvirkir eiga það jafnframt til að tala 

mikið, eru mikið á ferðinni og þá sérstaklega þegar þeir eiga að sitja kyrrir. Litlar hreyfingar 

handa og fóta eru algengar og þá aðallega þegar þeir eru taugaveiklaðir eða óþolinmóðir. 

Einnig eiga þeir erfitt með að vera hljóðir þegar það á við. Hvatvísir einstaklingar eiga erfitt 

með að bíða og þá sérstaklega í röð eftir að það komi að þeim. Þeir grípa gjarnan fram í hvort 

sem það er í samræðum eða leik og taka gjarnan ákvarðanir án umhugsunar (Sylvía, 2013).  

Einkenni barna með ADHD koma hjá sumum snemma í ljós eða strax á leikskólaaldri. Þá eiga 

nemendur erfitt með að fylgja leiðbeiningum og við minnstu mótmæli kennara eru þeir fljótir 

að fara burt eða byrja að atast í samnemendum (Sylvía, 2013). Einkennin athyglisbrestur, 

ofvirkni og hvatvísi koma fram snemma hjá þeim sem glíma við þennan geðræna vanda. 

Einkennin taka þó breytingum á fullorðinsárum þegar einstaklingurinn þroskast en haldast 

þó að einhverju leyti (Bailey, 2014). Einstaklingar með ADHD eru oft með skert vinnsluminni 

(Tuckman, 2014). Rannsóknir sýna hins vegar að engin tenging er á milli ADHD og 

upplýsingaaflana þó svo að ADHD geti haft mikil áhrif á daglegt líf einstaklings, svo sem getu 

til að sinna vinnu sinni, stunda nám eða þróast í félagsfærni (ADHD samtökin, 2011). 
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2.1 Hvernig aðlagast börn með ADHD í skólanum? 

Nemendur sem eru með ADHD eiga í meiri erfiðleikum með að fylgja reglum og kröfum 

skólans ásamt því að eignast vini í skólanum (Sylvía, 2013). Vegna þess að börn með ADHD 

eiga erfiðara með að fylgja fyrirmælum, sitja kyrr, sýna athygli o.s.frv. geta þau orðið fyrir 

félagslegri höfnun. Mælst er til þess að kennarar fylgist vel með aðlögun nemanda sinna frá 

byrjun og grípi strax inn í ef eitthvað kemur upp á (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001). Börn með 

ADHD hafa mikla þörf á að fá hrós því á hverjum degi þurfa þau að takast á við margs konar 

áskoranir. Það er því æskilegt að horfa ekki aðeins á neikvæða hegðun þeirra í skólastarfinu 

heldur jafnframt að hrósa þeim þegar þau gera vel (Elín, 2011). Til að nemendur með ADHD 

geti aðlagast sem best í skólanum er mikilvægt að skapa andrúmsloft vellíðunar, 

umburðarlyndis og öryggis svo að þeir óttist ekki að vera klaufalegir eða að gera mistök. Það 

gerir væntanlega börnum með ADHD auðveldara með að vera opin, virk og taka þátt í tímum 

(Sylvía, 2013).  

Sumir hlutir henta börnum með ADHD betur en aðrir og er ekki neitt eitt ákveðið sem á við 

alla nemendur. Í skólastofunni hentar þeim oft betur að sitja nálægt kennara því þá fæst 

öryggi, í leiðinni á kennarinn auðveldara með að fylgjast með nemandanum. Gott getur verið 

að gefa börnum með ADHD val um það hvar þau vilja sitja og spyrja hvernig aðstæður hjálpi 

þeim að vinna sem best, er það til dæmis liggjandi á gólfinu, standandi við borð eða að vera 

einn á borði. Nemendur aðlagast betur í skólastofunni ef þeir hafa val, stundum hafa þeir 

þörf fyrir að fara á afmarkað svæði svo þeir verði ekki fyrir ytra áreiti. Það hlýtur að vera 

æskilegt að kennari og ADHD nemandi ræði fyrirkomulagið og komist að sameiginlegri 

niðurstöðu (Sylvía, 2013).  

 „Allflest börn og unglingar sem greinast með ADHD eiga erfitt með að mæta reglum og 

kröfum í daglegu lífi og skólastarfi.“ (Sylvía, 2013). Til að börn með ADHD geti aðlagast 

skólanum þurfa þau að tileinka sér námsstíl og finna upp á eigin spýtur aðferðir sem henta 

þeim (Sigrún Harðardóttir og Tinna Halldórsdóttir, 2008). Við erum ólík eins og við erum 

mörg og þarf að huga að því að einkenni barna með ADHD eru mismunandi milli einstaklinga. 

Sálfræðingurinn Howard Gardner (2011) setti fram kenningu um fjölgreindir. Hann segir að 

greind sé fjölbreytt en ekki eitthvað eitt og talar um sjö greindarflokka. Greind skiptist niður í 

sjálfsþekkingargreind, umhverfisgreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, málgreind, 

samskiptagreind, rök-og stærðfræðigreind og tónlistargreind. Allir hafa sterka þekkingu í 

einhverjum einum greindarflokki. Þar sem nemendur erum ólíkir þá á ekki ein kennsluaðferð 

við alla nemendur. Því er gagnlegt að hafa í huga að vera með fjölbreytt kennsluefni fyrir 

nemendur sem reyna á alla sjö greindarflokka Gardners, námsstíll nemenda er ólíkur og læra 

þeir á mismunandi hátt. (Gardner, 2011). Margir nemendur með ADHD fá ekki að njóta 

hæfileika sinna vegna þess að kennsluaðferðir eru oft einhæfar og reyna ekki á ólíka 
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greindarþætti. Nemendur með ADHD, jafnt og aðrir nemendur eru líklegri til að læra ef þeir 

hafa áhuga á efninu sem verið er að fjalla um og notaðar eru margar ólíkar kennsluaðferðir. 

Vert er að geta þess að nemendur með ADHD standa sig vel í mörgu sem þau taka sér fyrir 

hendur eins og að spila á tölvu, stunda íþróttir, listir og margt fleira af því að þau geta haldið 

einbeitingu að hlutum sem þau hafa áhuga á og/eða gera þau hamingjusöm (Sylvía, 2013). 

Mig langar að láta fylgja með litla reynslusögu frá kennara barns með ADHD, sagan hefur 

fylgt mér lengi og er mér hugleikin: 

Kennari nokkur í smábæ út á landi uppgötvaði dag einn, þegar hann stóð eina ferðina enn 

fyrir framan nemanda sem enn og aftur hafði gleymt sér, að líklegast yrði þetta veganestið 

sem nemandinn fengi. Skammir og aftur skammir fyrir að fara ekki eftir fyrirmælum og vera 

sífellt að trufla aðra samnemendur. Kennarinn tók því ákvörðun. Eftir vinnu gekk hann niður í 

fjöru þar sem hann týndi fimm smásteina. Hann setti þá í vasann og ákvað að nota þá í 

kennslu sinni. Markmiðið var einfalt, að hrósa þessum nemanda í það minnsta fimm sinnum 

yfir daginn. Til þess að muna það ætlaði hann að færa einn stein frá hægri vasa í þann vinstri 

við hvert hrós. Að vinnudegi loknum áttu því allir steinarnir að vera komnir yfir í vinstri 

buxnavasann. Kennarinn stóð við markmið sitt og það sem meira var, hann eignaðist 

nemanda sem var sáttari við sjálfan sig. Hrós eða viðurkenning fyrir nemandann skipti miklu 

máli, sérstaklega þar sem honum fannst hann ekki standast kröfur kennarans. Nemandinn 

var sáttari þegar haldið var heim á leið að afloknum skóladegi.  

Saga þessi, þó stutt sé, er til eftirbreytni, allir þurfa á hrósi að halda, velta má fyrir sér hvort 

nemendur með ADHD þurfi ekki sérstaklega á hrósi og hvatningu að halda þar sem þeir eiga 

oft erfitt uppdráttar í skólakerfinu, fá oft skammir og neikvætt viðmót. 
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3 Skóli án aðgreiningar 

Stefnan „skóli án aðgreiningar“ var innleidd í skólakerfið hér á Íslandi árið 2008 og er hún 

lögfest í lögum. „Með skóla án aðgreiningar er átt við grunnskóla í heimabyggð eða 

nærumhverfi nemanda þar sem komið er til móts við náms- og félagslegar þarfir hvers og 

eins með manngildi, lýðræði og félagslegt réttlæti að leiðarljósi“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Grunnskólar eiga að taka á móti öllum börnum, bera 

virðingu fyrir fjölbreytileikanum og koma til móts við þarfir hvers og eins, hvort sem 

nemendur eru bráðgerir eða eftir á í námi. Börn eiga rétt á námi sem hæfir þeim, að unnið sé 

að velferð þeirra og að þau öll hafi jöfn tækifæri til náms. Nemandi með sérþarfir á að fá 

sérstakan stuðning í skólastarfi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013).  

Í vettvangsnámi mínu við Háskóla Íslands varð ég vör við umræðu kennara um stefnuna 

„skóli án aðgreiningar“ og sitt sýndist hverjum. Margir kennarar höfðu áhyggjur af því að 

leggja ætti sérkennslu niður vegna þessarar nýju stefnu og veltu fyrir sér hvort það væri af 

hinu góða. Í einum skóla í vettvangsnámi mínu var fjölgreinadeild fyrir nemendur sem hafa 

ekki náð að koma undir sig fótum í almennum grunnskóla. Höfðu kennarar þungar áhyggjur 

af þeim nemendum og hvað yrði um þá þar sem lá fyrir að leggja fjölgreinadeildina niður. 

Kennararnir töluðu um að nú ættu allir nemendur að fá að sitja saman í bekk óháð getu og 

reynslu nemanda og væri vinnan orðin mun erfiðari fyrir kennarann. Hvernig átti kennari að 

fara að því að koma til móts við bráðgera nemendur sína á sama tíma og hann átti að koma 

til móts við nemandann sem var eftir á í náminu?  

Margir eru á þeirri skoðun að sérdeildir eða sérskólar eigi ekki heima innan stefnunnar nám 

án aðgreiningar því að allir nemendur eiga að stunda nám innan grunnskólans, óháð 

aðstæðum og/eða þörfum þeirra. Það sé grunnskólans að mæta þörfum barnanna. Á meðan 

eru aðrir þeirra skoðana að skóli án aðgreiningar geti innihaldið sérúrræði og þó svo að allir 

nemendur eigi rétt á að vera í heimaskólanum sínum eiga nemendur, í samráði við foreldra, 

einnig rétt á að velja sér að fara í sérdeild eða sérskóla (Florian, 2012). Skilgreina þarf 

hugtakið af nákvæmni til að komast hjá deilum milli ólíkra sjónarmiða, misskilning og 

togstreitu. Mismunandi sjónarmið hugtaksins geta bitnað á kennslu og áherslu kennara í 

starfi, því þarf að gæta þess að allir hafi sama skilning á hugtakinu „skóli án aðgreiningar“ 

(Norwich, 2013). 
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3.1 Hvað þýðir skóli án aðgreiningar fyrir nemendur með ADHD? 

Miðað við skilgreiningu Aðalnámskrá grunnskóla á skóla án aðgreiningar ættu nemendur 

með ADHD að fá sérstakan stuðning, þar sem þeir þurfa sérstæka aðstoð. Velta má fyrir sér 

hvort að skólar fylgi almennt skilgreiningu Aðalnámskrá grunnskóla hvað varðar skóla án 

aðgreiningar. Um síðustu aldamót fækkaði sérskólum á íslandi en í staðinn opnuðu í sumum 

grunnskólum sérdeildir. Sumir nemendur með námsörðuleika eyða mest öllum tíma sínum í 

sérdeildinni en stuttum tíma með bekkjum sínum en aðrir eru mest allan tímann í bekkjum 

sínum en fá stuðning sérdeildar (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010). 

McLaughlin og Clarke (2010) skrifuðu yfirlitsgrein yfir fjölda rannsókna í tengslum við 

stefnuna. Yfirlitið sem náði til 133 rannsókna sýndi að jákvæð tengsl eru á milli líðan og 

þroska og jákvæðrar námsframvindu hjá öllum nemendum innan skólans. Í ljós kom að 

aðhald í skóla skipti máli og væri mikilvægur þáttur, ásamt góðum tengslum milli kennara og 

nemenda. Það þarf að vera hægt að brjóta upp hefðbundnar kennsluaðferðir til að staðfesta 

marbreytileika nemenda og nota fjölbreyttar kennsluaðferðir svo að hæfileiki allra fái að 

blómstra og allir fá að njóta sín (Steingerður Ólafsdóttir, Sigrún Sif Jóelsdóttir, Lára Rún 

Sigurvinsdóttir, Dóra S. Bjarnason, Anna Kristín Sigurðardóttir og Kristín Erla Harðardóttir, 

2015). 

Ásdís Ýr Arnardóttir (2011) vann rannsókn í meistaranámi sínu þar sem hún skoðaði 

skólagöngu þriggja drengja með ADHD í skóla án aðgreiningar. Niðurstöður gáfu til kynna að 

stefnan eigi ekki við um alla nemendur þar sem ýmsir þættir koma í veg fyrir það, sem dæmi 

má nefna einelti, það viðhorf sem starfsfólk skólanna hefur og faglegur undirbúningur þess. 

Á móti eru hlutir sem styðja framgang hugmyndafræðinnar. Þar má nefna samvinnu við 

foreldra, námsumhverfi sem er jákvætt, efling fagfólks, eftirlit og stuðningur innan skóla.  

Ágústa Elín Ingþórsdóttir (2005) rannsakaði reynslu 21 manns með ADHD af stefnunni skóli 

án aðgreiningar, þar af voru tólf unglingar sem enn voru í grunnskóla og afgangurinn var 

fullorðið fólk sem hafði lokið göngu í skóla án aðgreiningar. Niðurstöður leiddu í ljós að 

reynsla þátttakenda var almennt neikvæð vegna einbeitingarskorts, skorti á úthaldi og 

eljusemi og námsörðuleika. Þeir gátu ekki verið með athygli á því sem verið var að kenna og 

voru því ekki alltaf virkir í tímum. Lestur, stafsetning og reikningur voru verkefni sem þeir 

áttu í erfiðleikum með vegna þess að þeim þótti erfitt að hafa úthald til að ljúka verkefnum 

sem þeim þótti leiðinleg og fráhrindandi. Vegna þessa drógust þeir aftur úr í náminu. Hafði 

það slæm áhrif á sjálfsmynd þeirra, framtíðarhorfur og fór ástandið versnandi í efri bekkjum.  

Hermína Gunnþórsdóttir (2010) telur að Íslendingar séu ekki komnir langt í að innleiða 

stefnuna skóli án aðgreiningar, þeir þurfi að gera betur, styðja betur við stefnuna, meira 

fjármagn þurfi að koma til og bæta þarf upplýsingakerfi til starfsfólks um hvað stefnan 

inniber.  
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4 Hegðun og hegðunarvandi ADHD barna 

Í þessum kafla verður rætt um jákvætt viðhorf almennings til nemanda með ADHD, 

hegðunarvanda þessara nemanda og hvernig hegðun getur verið neikvæð í einu en jákvæð í 

öðru hjá einstaklingum með ADHD. Oft er litið neikvæðum augum á einstaklinga með ADHD 

því þeir geta valdið truflun í skólastofunni en því má ekki gleyma að það sem þykir ókostur á 

einum stað getur verið mikill kostur annarstaðar. Að vera ofvirkur í tíma þar sem ætlast er til 

þess að maður sé að lesa og skrifa er eflaust ekki auðvelt en að fara í fjallgöngu þegar maður 

er ofvirkur er eitthvað sem hljómar vel og rökrétt. Því er ef til vill hægt að segja að það fari 

eftir aðstæðum hvort hegðun þykir æskileg eða óæskileg.  

4.1 Jákvætt viðhorf til nemanda með ADHD 

Viðhorf um málefni ADHD hafa verið að breytast í samfélaginu vegna jákvæðrar umfjöllunar 

um málefnið. Með aukinni þekkingu eyðast fordómar hægt og rólega og hefur skilningur 

bæði almennings og greindra einstaklinga með ADHD aukist (Félags- og 

tryggingarmálaráðuneytið, 2008). Nemendur með ADHD eru oft taldir erfiðir í skólastofunni, 

en þar skiptir viðhorf til þeirra mestu máli. Þegar stefnt er að jákvæðri hegðun er jákvætt 

viðhorf kennara til nemenda mikilvægt (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006). 

Ásamt því er afstaða, skilningur og aðhald starfsfólks skóla nauðsynlegur grunnur uppeldis og 

náms barna með ADHD. Einnig þykir mikilvægt að starfsfólk skólans tali jákvætt og opinskátt 

um ADHD því það hefur áhrif á skólagöngu allra nemenda (Sylvía, 3013).  

Börn með ADHD, rétt eins og önnur börn, búa mörg hver yfir miklum styrkleikum. Þessir 

styrkleikar eiga við í skóla rétt eins og í daglegu lífi. Sem dæmi má taka að mörg börn með 

ADHD eiga það sameiginlegt að vera gáfuð, skynsöm og geta hugsað hratt. Þau eru oft 

listfeng sem reynist vel í listgreinum í grunnskóla og eru oft nýjungagjörn, hafa mikinn 

sköpunarkraft, eru framtakssöm og eru stundum allra barna hugmyndaríkust. Í hópavinnu 

þykir góður kostur að vera félagslyndur og mannblendinn en það eru einstaklingar með 

ADHD gjarnan. Einnig eru þau kraftmikil og hafa mikið þol sem maður getur ímyndað sér að 

reynist vel í íþróttartímum eða sundi (Rief, 2003).  

 

4.2 Hegðunarvandi nemenda með ADHD 

Nemendur með ADHD eru oft álitnir vera óþekktarormar og margir kennara tala um að þeir 

séu ráðþrota þegar kemur að agavandamálum hjá ADHD einstaklingum. Truflanir nemenda 
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með ADHD innan skólastofunnar má sjá í athyglisbresti hans, ofvirkni og hvatvísi eins og áður 

er getið. 

Þegar nemendur með ADHD valda truflun í tíma vegna athyglisbrests er það oft þegar þeir 

eru að forðast að taka þátt í verkefnum sem krefjast viðvarandi vinnu, stutt athygli gerir 

þeim erfitt að sitja og einbeita sér, nemendur verða annars hugar í verkefnum og leikjum eða 

gleyma sér, muna ekki hvað þeir eru að gera eða eru að fara að gera. Þeim hættir til að 

gleyma fyrirmælum og gera annað en kennari bað um (O‘Regan, 2006). Þegar ofvirki 

nemandinn með ADHD er til staðar þá á hann oft erfitt með að vera kyrr í sæti sínu heila 

kennslustund, hann fer því úr sæti sínu og er oft farinn að hlaupa um stofuna og/eða príla. 

Einnig talar hann oft óhóflega mikið og truflar þannig kennslu (Mash og Wolfe, 2002). 

Hvatvísi nemandans getur truflað kennslustund því nemandinn hugsar ekki áður en hann 

framkvæmir. Hann svarar spurningum áður en þeim er lokið, er óþolinmóður að bíða eftir því 

að komi sé að sér í athöfnum og leikjum (Mash og Wolfe, 2002). Einnig koma nemendur með 

ADHD oft með óþarfa athugasemdir eða svör því þeir gleyma að huga að tilfinningum 

annarra (Barkley, 2006). 

Kynjamunur er á börnum með ADHD. Stúlkur glíma yfirleitt við námsörðuleika en strákar eru 

oftar með hegðunarvanda (Gaub og Carlson, 1997). Einnig eru stúlkur líklegri til að vera með 

hæfileika til samskipta og þegar þær takast á við t.d. kennara eða samnemendur eiga þær 

það til að svara hart á móti. Stráka skortir hins vegar oft þessa hæfileika í samskiptum sem 

getur leitt af sér gremju sem kemur fram í því að þeir slá og sparka frá sér (O‘Regan, 2006). 

Hér kemur lítil dæmisaga til að útskýra hvað átt er við með þessu: 

Í einum grunnskóla voru tveir kennarar saman með tvo bekki í opnu rými. Í bekkjunum voru 

u.þ.b. 50 nemendur og voru nokkrir nemendur greindir með ADHD. Stundum kom til þess að 

kennararnir hækkuðu róminn eða skömmuðu nemendurna þegar þeir voru ekki að fylgja 

fyrirmælum eða að gera allt annað en þeir áttu að vera að gera. Yfirleitt fylgdu ADHD 

nemendur fyrirmælum en það voru nokkrir nemendur sem áttu erfitt með það, oft var það 

einhver einn nemandi hverju sinni sem fylgdi ekki fyrirmælunum. Annar kennarinn fór þá til 

nemandans til að ræða við hann eða skamma hann enn frekar og var munur á hvort það var 

stúlka eða strákur með ADHD hvernig nemandinn brást við. Stúlkurnar voru líklegri til þess 

að setja sig í stöðu og svara fyrir sig af fullum krafti og gátu farið yfir strikið í orðum sínum. 

Eftir stutta stund gerðu þær oftast það sem kennarinn bað um, settust niður og hófu vinnu. 

Strákarnir hlýddu oftast  strax en stundum misstu þeir stjórn á sér og slógu frá sér. Þá voru 

þeir gjarnan teknir út úr stofunni og sendir til skólastjórans.  
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Þetta sama átti til að gerast í tímum þegar ég var í grunnskóla en allur árgangurinn var saman 

í stofu því skólinn var með opnu skólakerfi. Í svona aðstæðum má velta því fyrir sér hvort 

jákvætt viðhorf og skilningur kennara hefði haft áhrif á viðbragð nemandans?  

4.3 Neikvætt í einu en jákvætt í öðru 

Margir líta á ofvirkni sem galla en aðrir sem kost. Ofvirkni á oft við, en ekki alltaf, sem dæmi 

þykir það óæskilegt að nemandi sé að hlaupa um skólastofu en á fótboltaæfingu þykir það 

æskilegt. Hér eru dæmi um hvernig hegðun og einkenni einstaklinga með ADHD geta verið 

neikvæð í einu en jákvæð í öðru.  

Einstaklingar með ADHD upplifa oft sterkar tilfinningar og tjá þær mjög heitt en á móti geta 

þeir stjórnast af öðrum. Eins og kom fram hér að framan eru börn með ADHD greind og 

skynsöm, hins vegar eiga þau stundum erfitt með að hefjast handa við vinnu verkefna og 

ljúka þeim og þá sérstaklega verkefni sem þeim þykja leiðinleg. Þetta gerir það að verkum að 

þau fresta vinnunni þar til skilafrestur neyðir barnið eða einstaklinginn til að hefjast handa 

(Tuckman, 2014).  

Börn með ADHD eiga það til að spila mikið af tölvuleikjum og því um líkt (Dornbush og Pruitt, 

2002). Oft eru börn litin hornauga sem eyða löngum stundum í tölvuleikjum en rannsókn 

Matthew, Green og Bavelier (2009) sýnir fram á að þeir sem spila tölvuleiki eru með betra 

viðbragð og eru nákvæmari miðað við aðra. Einnig segja þeir að börn sem spila tölvuleiki 

vinni hraðar úr upplýsingum heldur en aðrir.   
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5 Stuðningskerfi 

Aðhald, uppörvun og hlýja er stuðningur sem er mikilvægur fyrir nemendur með ADHD. Á 

þann hátt finnur nemandinn að hann skiptir máli og að innan skólans eigi hann bandamann 

sem gefst ekki upp á honum sama hvað á gengur (Ásthildur Sóllilja Haraldsdóttir, 2008). 

Mikilvægt er að kennarar viti af þeim erfiðleikum sem nemendur eiga við að stríða af völdum 

ADHD og að þeir stafi ekki af því að nemandinn sé aðeins óþekkur. Á þetta einnig við um 

annað starfsfólk innan skólans, það þarf á haldgóðri þekkingu að halda á einkennum ADHD. 

Húsvörður, gangavörður, skólaliði, starfsfólkið á skrifstofunni og í mötuneytinu, það þurfa 

allir að eiga samskipti við nemendur á hverjum degi. Ef starfsmenn skólans þekkja hvaða 

nemendur eru með ADHD geta þeir sett þeim fastan ramma sem leiðir af sér reglu, öryggi, 

jafnvægi og traust en allir þessir þættir eru mikilvægir í námi þeirra. Eins og allir aðrir 

nemendur sækja börn með athyglisbrest og ofvirkni venjulegar kennslustundir, aftur á móti 

þurfa þeir oft á auknum stuðning að halda. Sem dæmi má nefna stuðning sérkennara, 

stuðningsfulltrúa, námsráðgjafa, þroskaþjálfa, iðjuþjálfa eða annarra (Ragna, 2001). 

5.1 Hvað er til ráða fyrir börn með ADHD? 

Þar sem ADHD er ekki ástand sem hverfur eftir ákveðinn tíma heldur röskun eins og allar 

aðrar langtímaraskanir, þarfnast einstaklingur með ADHD oft viðvarandi meðferðar. Hægt er 

að halda einkennum í skefjum með skilvirkri meðferð, en einstaklingur með ADHD mun 

aldrei losna við röskunina. Rannsóknir hafa verið gerðar á sálfræði- og lyfjameðferðum og 

gefa niðurstöður til kynna að meðferðir sýni aðeins framfarir á meðan á þeim stendur (Sylvía, 

2013).  

Sálfræðimeðferðir geta dregið úr hömlunum sem einkenni ADHD valda, létt á 

tilfinningalegum vanda sem oft fylgir ADHD og bætt aðlögun (Gísli Baldursson, Páll 

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

er beitt fær barnið einkatíma með hlýjum og óhlutdrægum einstaklingi og tekst barnið á við 

tilfinningar og sálarflækjur sem orsakast af röskuninni. Oft tekst vel til og þá sérstaklega 

þegar einkenni eru ekki sterk (Dornbush og Pruitt, 2002). Atferlismótun er þekktasta og 

algengasta sálfræðimeðferðin en þar er sett upp umbunarkerfi og fá börnin hrós eða 

verðlaun með stuttu millibili fyrir æskilega hegðun (Málfríður Lorange og Matthías 

Kristiansen, 2002).  

O’Reagan (2006) mælir með lyfjameðferð ef félagslegar meðferðir eins og kennsla og ráðgjöf 

hafa ekki sýnt árangur. Lyfjameðferðir eru mikilvægur þáttur fyrir sum börn með ADHD. Lyfin 

eru ekki tekin inn til að stjórna hegðun einstaklings heldur aðeins til að bæta líðan og draga 
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úr einkennum. Börn sem taka inn lyf við ADHD tengja velgengni sína við sig sjálf en ekki lyfin. 

Lyf sem notuð eru til að meðhöndla einkenni ADHD má flokka í örvandi lyf og önnur lyf. 

Örvandi lyf eru mjög áhrifarík fyrir einkenni athyglisbrests, ofvirkni og hvatvísi. 

Methylphendiate eru örvandi lyf eins og Rítalín, Concerta og Equazym og eru yfirleitt þau 

fyrstu sem eru ávísuð á einstakling með ADHD. Misjafnt er hve stóran skammt nemandinn 

fær en það sem ákvarðar það er alvarleiki einkenna, val foreldra og hvort aukaverkanir 

lyfjagjafar séu neikvæðar. Önnur lyf eru lyf eins og Atomoxetine en það dregur úr 

endurupptöku noradrenalíns í taugaenda. Þau virkar ekki örvandi á heilann, auka hvorki 

árvekni né orku en minnka einkenni athyglisbrests og ofvirkni. Lyfið sýnir mestan árangur 

eftir sjö vikur og hefur minni áhrif á matarlist og svefn en örvandi lyf gera (Gísli Baldursson 

o.fl., 2012). 

Eins og áður er getið bera sálfræði- og lyfjameðferðir aðeins árangur á meðan á meðferð 

stendur, árangur dvínar eftir að henni lýkur þar sem ADHD er ekki skammtíma röskun heldur 

viðvarandi. Því er mikilvægt að viðhalda meðferðinni ef ADHD er að hafa áhrif á daglegt líf 

einstaklings. 
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6 Kennarinn í skóla án aðgreiningar 

Kennarar segja oft að þeir hafi ekki fengið nægan stuðning til að koma í framkvæmd þeim 

hlutum sem þeim er ætlað að framkvæma samkvæmt lögum og námskrám um menntun án 

aðgreiningar (Hermína, 2010).  

Það skiptir miklu máli að kennarar sýni skilning á einkennum ADHD og taki tillit til þeirra. 

Flestum nemendum gengur betur í þeim greinum þar sem þeir hafa kennara sem sýna 

skilning og koma til móts við þá eins og mögulegt er. (Sigrún og Tinna, 2008) 

Lykillinn að því að kenna nemendum með ADHD er að byggja upp og það er aðeins hægt að 

gera með stöðugum beitingum kerfa (O‘Regan, 2006). Það er betra ef nemandinn þekkir 

mynstur dagsins síns, hefur þau skipulögð hjá sér og er með góða tímaáætlun. Dæmi um 

beitingu kerfa eru til dæmis að strax í byrjun skóladags fara nemendur með ADHD til kennara 

eða leiðbeinanda og þar fá þeir úthlutað verkefni dagsins. Á þann hátt verða nemendurnir 

ekki fyrir truflun af umhverfi eða öðrum nemendum þegar verkefnum er úthlutað og 

meðtaka þeir þau þar af leiðandi betur. Einnig er æskilegt að nemendur þurfi ekki að flakka 

mikið á milli staða í skólanum. Verstu aðstæður fyrir nemendur með ADHD eru þegar 

tímarnir á vikuáætlun eru ólíkir eða mjög breytilegir, þeir þurfa að flakka á milli stofa þegar 

nýr tími byrjar og að í hverjum áfanga sé nýr kennari. Því kunnuglegri og reglulegri sem taflan 

er því betra. Nemendur ættu ekki að þurfa að flakka milli stofa heldur ætti kennarinn að 

koma til þeirra. Það gerir það að verkum að nemandinn þarf ekki að hafa áhyggjur af bókum 

sínum og gögnum og getur hann því einbeitt sér að vinnu sinni betur. Hegðunarkerfi er 

einnig gott, allt umbunarkerfi er af hinu góða. Huga þarf þó að því að börn með ADHD lifa í 

núinu, eiga erfitt með að horfa til framtíðar og huga ekki mikið að fortíðinni. Þar af leiðandi 

virka langtímamarkmið ekki vel fyrir nemendur með ADHD því þeir sjá ekki strax niðurstöður 

eftir að hafa t.d. staðið sig vel eða gert eitthvað af sér. Dæmi um hegðunarkerfi eru límmiðar 

við nöfn nemanda, viðurkenningar eða töflur með markmiðum (O‘Regan, 2006). 

6.1 Hvaða kennsluaðferðir hafa gagnast vel fyrir börn með ADHD? 

Fjölbreyttar kennsluaðferðir, áhugi kennara og að kennarinn virðist njóta þess að kenna 

skiptir máli fyrir nemendur með ADHD, það viðheldur áhuga nemenda á efninu (Sigrún og 

Tinna, 2008). Þegar barn glímir við einkenni ADHD þarf að meta það og finna styrkleika þess. 

Út frá því má svo velja kennsluaðferðir sem eru í samræmi við þroska barnsins og ná athygli 

þess (Ingibjörg Karlsdóttir, 2012). Mikilvægt er að vera með margskonar kennsluaðferðir í 

tímum til að ná til nemanda því að bein miðlun til alls bekkjarins og langar kyrrsetur eiga illa 
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við nemendur með ADHD. Hægt er að vera með einstaklingsmiðað nám, verkefni við hæfi, 

einstaklingskennslu eða kennslu í litlum hópum til að ná að höfða til þeirra (Rief, 2005). 

Einnig er gott fyrir nemendur að fá hlé á milli verkefna. Í þeim fá börn með ADHD tækifæri til 

að róa sig eða slaka á og undirbúa sig fyrir komandi verkefni. Sumum líður vel með að hafa 

hlut í höndunum til að fikta með, eins og hnoðbolta eða slím. Þessi atriði virðast ef til vill ekki 

hafa mikið að segja en börn með ADHD eiga erfitt með að sitja kyrr til lengri tíma og einbeita 

sér við námið. Þar af leiðandi geta litlar pásur milli verkefna breytt miklu fyrir þau (Ragna, 

2001). 

6.2 Þjónusta við skóla, starfsfólk og foreldra 

Í stefnunni skóli án aðgreiningar er greint frá því að skólum skuli árlega vera úthlutað 

ákveðnu fjármagni til að styðja við nemendur með námsörðuleika, þá bæði nemendur sem 

þurfa á sérstökum stuðning að halda og nemendum sem glíma við alvarlegar raskanir eða 

eru mikið fatlaðir. Til að skólinn geti fengið fjármagn til að styðja við nemendur þarf hann að 

gera grein fyrir hvernig sérkennslu er háttað sem og stefnu skólans varðandi 

kennslufyrirkomulag og er það í höndum skólans að ráðstafa þessu fjármagni (Skóla- og 

frístundasvið Reykjavíkur, 2012).  

Mikilvægt er að starfsmenn skóla viti af þeim nemendum sem eiga við hegðunar- eða 

námsörðugleika að stríða. Oft hefur gefist vel að semja einstaklingsnámskrá fyrir nemendur 

með ADHD, en hún er þá skipulögð eftir þörfum nemandans í samstarfi við foreldra hans og 

með nemandanum sjálfum. Í  einstaklingsnámskránni er gert grein fyrir námi og kennslu 

nemenda sem þarf í einni eða fleiri greinum að víkja frá Aðalnámskrá grunnskóla. Í 

einstaklingsnámskrá kemur fram hvaða úrræði koma til móts við þarfir barnsins, styrkleika 

þess og áhugamál (Reglugerð um nemendur með sérþarfir nr. 585/2010). Allir starfsmenn 

innan skólans ættu að þekkja einkenni ADHD til að geta komið til móts við þarfir nemenda 

með röskunina.  

Foreldrar barna með ADHD verða oft fyrir meiri streitu en venjulegt er ásamt foreldrum 

barna sem glíma við annars konar raskanir. Foreldrar vilja gera það sem er barninu fyrir 

bestu en verða að passa upp á að gleyma ekki sjálfum sér. Það getur verið gagnlegt að sækja 

fjölskyldumeðferð fyrir alla fjölskylduna, þar sem öll fjölskyldan lærir að skapa jákvætt 

andrúmsloft og mynda skilvirk tengsl við barnið (Dornbush og Pruitt, 2002). Ásamt því eru til 

ýmsar aðferðir til að aðstoða barnið og á sama tíma fjölskyldu þess. Fjölbreytt samsetning 

nokkurra mismunandi aðferða er sú nálgun sem hefur skilað góðum árangri eins og 

sálfræðimeðferð, atferlismeðferð, lyfjameðferð eða  félags- og tómstundarstarf (Rief, 1998). 

Miklu máli skiptir að foreldrar kynni sér og skilji margvíslegar birtingarmyndir röskunarinnar. 

Þeir þurfa oft aðstoð við að gera raunhæfar kröfur til barnsins og læra inn á hegðun þess. 
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Foreldrar eru helsti stuðningur barna með ADHD og því mikilvægt að þeir séu fróðir um 

einkenni ADHD, þeir séu stuðningur fyrir barnið í samvinnu við kennara, starfsfólk skólans, 

lækna, fjölskyldumeðlimi og félaga barnsins (Dornbush og Pruitt, 2002).  

6.3 Eru einhverjar kennsluaðferðir betri en aðrar? 

Í handbókinni Litróf kennsluaðferðanna spyr Ingvar Sigurgeirsson (1998): Hvaða 

kennsluaðferðir eru bestar? Hann segir auðvelt að svara spurningunni þar sem engin ein 

kennsluaðferð sé betri en önnur, nemendur þurfa tilbreytingu í kennslu. Einnig bendir Ingvar 

á að kennsluaðferðir séu ólíkar, hafa mismunandi markmið og markast af kennaranum sem 

beitir henni, því hentar aðferð einum kennara en ekki endilega öðrum. Það stjórnast sum sé 

af kennara hvort einhver kennsluaðferð er betri en önnur. Einnig er æskilegt að kennari hugi 

að því hvort að kennsluaðferðirnar henti námsgreinunum og hvort þær eigi við. Eins og kom 

fram í kafla 4.1. eru nemendur með ADHD oft listfengin, nýjungagjörn, framtakssöm og hafa 

mikinn sköpunarkraft. Því má velta fyrir sér hvort að skapandi kennsluaðferðir henti þeim 

vel. 

6.4 Skapandi kennsluaðferðir 

Vegna stefnunnar skóli án aðgreiningar má gera ráð fyrir því að mikill fjölbreytileiki er innan 

skólanna. Nemendur eru ólíkir og þarfir þeirra einnig því skiptir máli að nota mismunandi 

kennsluaðferðir. Nemendur með ADHD eru oft með mikinn sköpunarkraft, velta má fyrir sér 

hvort skapandi skólastarf sé ekki hentugt fyrir þá. Það sem átt er við með skapandi 

skólastarfi er að stuðst er við fjölbreyttar kennsluaðferðir og vinnubrögð í skólastarfinu og 

þannig komið til móts við sem flesta nemendur. Í skapandi skólastarfi er ýtt undir sjálfstæða 

hugsun, forvitni og nemendur eru hvattir til að leita margvíslegra lausna og þess gætt að 

þeim líði vel. Þannig fá nemendur tækifæri til að hafa rödd og áhrif á skólastarfið, skipulag, 

vinnubrögð, námsefni og annað sem kemur að skólanum (Rannveig Gylfadóttir, 2013). 

Skapandi kennari þarf að vera tilbúinn að mæta óvæntum og athyglisverðum atburðum sem 

geta komið upp þegar skapandi kennsluaðferðum er beitt. Hann þarf einnig að huga að því 

að engin ein aðferð er rétt og nemandinn getur farið í mismunandi áttir í  þekkingarleit sinni. 

Með skapandi skólastarfi öðlast nemendur samkennd og skilning á fjölbreytileika 

samfélagsins. (Ingibjörg Jóhannesdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartason, 

2012). Aðferðir leiklistar eru skapandi, bjóða upp á fjölbreyttar og áhugaverðar 

kennsluaðferðir og geta því ef til vill verið áhugaverður kostur fyrir ADHD nemendur jafnt 

sem aðra nemendum.  
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6.5 Leiklist í kennslu 

Leiklist býður upp á skemmtilega og ólíka nálgun á sama kennsluefni og kemur til móts við 

ólíkar þarfir nemendanna að mati Ásu Helgu Ragnarsdóttur og Rannveigar Björk 

Þorkelsdóttur (2010), en þær rannsökuðu hvort að leiklist hefði áhrif á nám barna og komust 

að því að aðferðir leiklistar henta vel fyrir nemendur með námsörðuleika því aðferðir 

leiklistar eru fjölbreyttar, skapandi og lifandi. Í leiklistarkennslu er mikið unnið með 

hópavinnu og eru því samskipti lykilatriði í leiklist. Börn með ADHD geta oft átt erfitt með 

samskipti og samvinnu vegna þess að þau eru hvatvís en í leiklist er endurtekið verið að æfa 

þessa tvo þætti, samskipti og hópavinnu. Ásamt því þurfa þau að æfa einbeitingu og úthald 

með leiklistaræfingum og leikjum (McCurrach og Darnley, 1999).   

Leiklist í kennslu stuðlar að ýmsum þáttum sem koma sér vel í daglegu lífi og í framtíð 

nemandans. Leiklist eflir ábyrgðarkennd, sjálfstæði nemenda, frumkvæði og þeir verða 

umburðarlyndir. Í gegnum leiklist afla þeir sér kunnáttu sem ýtir undir frumlega hugsun og 

sjálfstæð vinnubrögð. Með ímynduðum heimi takast þeir á við ýmis hlutverk, lifa sig inn í 

aðstæður og þurfa að bera ábyrgð, taka ákvarðanir og út frá þeim, afleiðingum. Með því eru 

þeir að setja sig í spor annarra og öðlast þannig dýpri skilning á umhverfinu. Einnig byggja 

nemendur á eigin reynsluheimi í gegnum leiklist sem gerir það að verkum að skilningur og 

nám á sér stað (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004).  

Í leiklistarkennslu þurfa nemendur oft að leysa úr vandamálum sem eiga sér stað í 

heildstæðum leikferlum. Þá þykir gott að vera með ímyndunarafl, vera nýjungagjarn og 

framtakssamur en oftar en ekki eru nemendur með ADHD gæddir þessum kostum eins og 

áður er getið. Þessir kostir þykja einnig góðir í vinnu með leikferli, en þar verður til saga sem 

er sögð af nemendum. Nemendur með ADHD eru oft félagslyndir og mannblendnir sem þykir 

góður kostur því leiklist í kennslu byggir mikið á hópavinnu.  

Hér að framan (4.2.) var greint frá ýmsum hegðunarvandamálum sem nemendur með ADHD 

eiga við að stríða, sem dæmi þykir þeim erfitt að sitja kyrrir heilu kennslustundirnar vegna 

þess hvað þeir eru ofvirkir. Því má líta á það sem kost fyrir þessa nemendur að fá leiklist í 

kennslu. Þar vinna nemendur oftar en ekki standandi eða á hreyfingu vegna kennsluaðferða 

eins og  spuna, látbragðs, sýna - deila með öðrum, samviskugöngu, örlagavefs o.fl. Þó svo að 

nemendur með ADHD eigi oft erfitt með samskipti og samvinnu tala þeir gjarnan óhóflega 

mikið. Því er heppilegt að þeir fái í gegnum leiklist að tjá eigin hugmyndir og annara og segja 

skoðanir sínar á hlutunum. Nemendur með ADHD eiga oft erfitt með verkefni sem krefjast 

viðvarandi vinnu vegna athyglisbrests. Einhæf verkefni í tíma eru þeim því erfið. Leiklist hefur 

oft upp á nokkrar kennsluaðferðir að bjóða í einni kennslustund. Sem dæmi má nefna 

heildstætt leikferli þar sem nokkrar kennsluaðferðir eru settar saman og notaðar til að ná 
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settum markmiðum. Þar þurfa nemendur ekki að vera í viðvarandi vinnu sem krefst mikils 

aga og auðvelt er að missa athygli. 
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7 Hvað geta börn með ADHD gert til að hjálpa sér í skólastarfi? 

Nemendur með ADHD eiga erfitt með sjálfstæð og öguð vinnubrögð, þeir eru oft illa 

skipulagðir, eiga erfitt með að axla ábyrgð á námsgögnum og að halda sig að verkefnum og 

ljúka þeim. Til að nemendur með ADHD geti náð sem bestum námsárangri þurfa þeir að 

þekkja sjálfan sig, hvernig umhverfi þeirra er og hvaða kennsluaðferðir og hjálpargögn henta 

þeim vel. Nemendur þurfa að tileinka sér sína námstækni, á meðan einn nemandi vill hafa ró 

í kringum sig meðan hann lærir vill annar hlusta á tónlist (Sylvía, 2013). 

Nemandi með ADHD getur komið með beiðni eða ábendingar hvað skólastofu sína varðar til 

að ýta undir að hann geti einbeitt sér og þannig nýtt kennsluna til fulls. Nemandinn veit í 

hvaða aðstæðum hann vinnur best, hvort hann vill vinna einn, með öðrum á borði, 

standandi, í einrúmi eða við hliðina á góðri fyrirmynd. Skipulag er einnig mikilvægur þáttur 

fyrir nemanda með ADHD þannig getur hann haldið utan um efni skólans. Hann getur raðað 

verkefnum í möppu eftir litum eða sett öll verkefnin í eina stóra möppu með góðu skipulagi. 

Eftir að hann hefur lokið verkefni getur hann sett það strax í möppuna sína sem gerir það að 

verkum að það týnist ekki. Ef að nemanda með ADHD finnst gott að hlusta á tónlist á meðan 

hann lærir, eða vera með húfu til að verjast áreiti ætti hann að vera ófeiminn við að láta 

kennara vita og fá leyfi til þess (Sylvía, 2013). 

Nemendur geta nýtt sér ýmsar aðferðir til að læra og leggja á minnið og eru þrjár aðferðir 

sérstaklega mikilvægar fyrir nemendur með námsörðuleika. Aðferðirnar eru að læra með því 

að sjá hlutina sjónrænt, heyra og með því að framkvæma (Sigrún og Tinna, 2008). Ef að 

nemandi með ADHD hefur gott sjónminni gæti hann búið sér til hugtakakort eða teiknað upp 

námsefnið til að hjálpa sér. Einnig gæti hann beðið kennara að útskýra fyrir sér fyrirmæli á 

sjónrænan hátt til að skilja betur verkefni og vinnu dagsins. Aðferðin að læra með því að 

heyra getur nýst vel nemendum með ADHD sem eiga erfitt með að glósa fyrirmæli eða 

námsefni en muna vel með því að nota hlustun. Nemendum sem finnst gott að læra með því 

að heyra næðu eflaust að leggja lesefni betur á minnið við að lesa efnið upphátt fyrir sjálfa 

sig. Nemendur sem læra betur með því að framkvæma eiga oft erfitt með að sitja og hlusta á 

fyrirlestur. Þeir geta hjálpað sér með því að biðja um að fá að teikna á meðan á fyrirlestri 

stendur eða fá að taka upp fyrirlestra og hlusta svo aftur á þá meðan þeir fara t.d. í göngutúr 

(Sigrún og Tinna, 2008). 

Eitt einkenni ADHD er hvatvísi og eru börn með ADHD oft fljót á sér að svara spurningum. 

Það er vegna þess að þau gefa stýrifærunum ekki tíma til að sinna sínum hlutverkum að mati 

Tuckman (2014) . Lykill nemenda að góðri ákvörðun er því stutt hlé eftir að spurningu hefur 
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verið varpað fram eða fyrirmæli gefin. Án hlés lætur einstaklingurinn truflast, gleymir, 

stekkur af stað áður en fyrirmælum lýkur o.s.frv. Þetta gerir það að verkum að einstaklingur 

með ADHD veit ekki alltaf hvað hann er að gera, hefur kannski byrjað verkefni án þess að 

vera alveg viss um hvað hann á að gera og leysir ef til vill verkefnið vitlaust. Með stuttu hléi 

getur einstaklingurinn sparað sér aukavinnu, náð fyrirmælum og unnið vinnu sína rétt án 

þess að stökkva af stað í óvissuna (Tuckman, 2014). 
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8 Lokaorð 

Athyglisbrestur með ofvirkni eða ADHD er í dag algengasta geðröskun barna um allan heim. 

Þetta er geðrænn vandi í taugakerfinu og sýna rannsóknir að ADHD er samspil umhverfis- og 

erfðaþátta. Helstu einkenni eru athyglisbrestur, ofvirkni og hvatvísi og koma einkenni hjá 

sumum snemma í ljós en taka breytingum á fullorðinsárum vegna þess að einstaklingurinn 

þroskast. Nemendur með ADHD eiga erfiðara en aðrir með að eignast vini innan skólans og 

aðlagast skólastarfinu . Í skólastarfi hafa þeir mikla þörf fyrir hrós því þeir takast á við margar 

áskoranir á dag og til að þeim líði vel innan skólans er mikilvægt að skapa andrúmsloft 

vellíðunnar, umburðarlyndis og öryggis. Huga þarf að uppsetningu skólastofunnar til að 

nemandi með ADHD nái sem bestum námsárangri ásamt því að vera með fjölbreyttar 

kennsluaðferðir.  

Nemendur með ADHD glíma oft við hegðunarvanda vegna einkennanna, jákvætt viðhorf 

kennara til nemandanna skiptir miklu máli þó hegðun nemendanna geti oft verið erfið. 

Mikilvægt er að öllum nemendum líði vel innan skólans. Allir hafa eitthvað gott fram að færa. 

Stuðningur er börnum með ADHD mikilvægur svo þau finni að þau skipti máli og eigi sér 

bandamann. Stuðningur eins og frá kennara, sérkennara, stuðningsfulltrúa, námsráðgjafa, 

þroskaþjálfa, og iðjuþjálfa kemur að góðum notum fyrir nemanda með ADHD, hann hjálpar 

nemandanum að sinna námi sínu. Einnig geta nemendur með ADHD fengið viðvarandi 

meðferð eins og sálfræðimeðferð eða lyfjameðferð en þær virka aðeins á meðan á meðferð 

stendur. Fjölskyldumeðferð, samtöl við barnið og fræðsla um ADHD er af hinu góða, 

foreldrar og barnið sem er með ADHD vinna sameiginlega að því að barninu líði sem best.  

Skóli án aðgreiningar er skóli í heimabyggð eða nærumhverfi nemenda þar sem komið er til 

móts við þarfir hvers og eins. Margir kennarar eru hræddir við stefnuna, þeir hafa áhyggjur af 

því að deildum eins og sérkennslu og mótttökudeildum verði lokað. Miðað við að í skóla án 

aðgreiningar eigi að koma til móts við þarfir allra nemenda er ekkert að óttast, það hlýtur að 

vera ánægjuefni að allir hafa sömu tækifæri til náms.  

Með fjölbreyttum kennsluaðferðum má ná til sem flestra nemenda. Nemendur fá 

mismunandi nálganir á sama efninu sem er æskilegt því nemendur eru staddir á mismunandi 

stað í þroska og námi. Leiða má að því líkum að kennsluaðferðir leiklistar henti vel fyrir 

nemendur með námsörðuleika vegna þess hve ólíkar kennsluaðferðirnar eru og nemendur fá 

hreyfingu og tjá tilfinningar sínar og annarra. Þar sem nemendur með ADHD eru gjarnan 

hugmyndaríkir fá þeir vonandi að njóta sín í leiklist, skapa og vera framtakssamir. Jafnvel 
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hvatvísin, sem oft reynist hindrun í samskiptum við jafnalda, getur verið af hinu góða í 

ýmsum ólíkum verkefnum og leikjum í leiklistartímum.   

Nemendur með ADHD geta nýtt sér ýmsar aðferðir til að hjálpa sér í skólastarfi. Þeir geta 

greint kennara sínum frá því við hvaða aðstæður í kennslustofunni þeir vinna best, þeir geta 

fundið út hvaða námstækni hentar þeim til að leggja á minnið og læra námsefni. Að auki eiga 

þeir möguleika á að gefa sér tíma, staldra við, þegar kennari spyr eða þegar kennari gefur 

fyrirmæli, þá er líklegra að nemandinn meðtaki verkefnið og vinni vinnu sína vel. Að mörgu 

er að hyggja í tengslum við nemendur með ADHD, mikilvægt er að hlutverk hvers og eins 

aðila í skólastarfinu sé skýr. Velta má fyrir sér hvort traust, virðing og trúnaður sé ekki 

lykillinn að farsælu samstarfi milli heimilis, barns með ADHD og skóla.  



28 

Heimildaskrá 

ADHD samtökin. (2011). Hvað er ADHD?. Reykjavík: ADHD samtökin.  

Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 2011: Greinasvið 2013/2013.  

Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir. (2004). Leiklist í kennslu: Handbók fyrir kennara 

Kópavogur: Námsmatsstofnun.  

Ágústa Elín Ingþórsdóttir (2005). Unglingar og fullorðið fólk með AD(H)D athyglisbrest með 

(eða án) ofvirkni (óútgefin meistararitgerð). Háskóli Íslands, Reykjavík. 

Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir. (2010). Skapandi nám í gegnum 

leiklist. Ráðstefnurit Netlu – Menntakvika, Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Sótt af 

http://netla.hi.is/menntakvika2010/006.pdf 

Ásdís Ýr Arnardóttir. (2011). „Óhreinu börnin hennar Evu.“: Um samspil skóla án aðgreiningar 

(óútgefin meistararitgerð). Sótt af 

https://skemman.is/bitstream/1946/8329/1/Asdis_Yr_Arnardottir.pdf  

Ásthildur Sóllilja Haraldsdóttir. (2008). Allir geta verið með, ég líka: Með stuðningi geta 

nemendur með ADHD verið með (B.A. ritgerð). Sótt af 

https://skemman.is/bitstream/1946/1556/1/355ha.pdf  

Bailey, S. (2014). Exploring ADHD: An ethnography of disorder in early childhood. USA og 

Canada: Routledge 

Barkley, R. A. (2006). Attention- deficit hyperactivity disorder. A handbook for diagnosis and 

treatment (3. útgáfa). New York: The Guilford Press. 

Dornbush, M.P. og Pruitt, S.K. (2002). Tígurinn taminn (Þórey Einarsdóttir og Eva 

Hallvarðsdóttir þýddu). Reykjavík: Tourette samtökin á Íslandi. (Upphaflega gefið út 

1995). 

Elín H. Hinriksdóttir (annaðist útgáfu). (2011). Börn & ADHD. (Elín H. Hinriksdóttir þýddi). 

Reykjavík: AHDH samtökin. 

Félags- og tryggingamálaráðuneytið. (2008). Skýrsla nefndar um hvernig bæta megi þjónustu 

við börn og unglinga með athyglisbrest og ofvirkni (ADHD) og skyldar raskanir. Sótt af 

https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-media/media/acrobat-

skjol/ADHDskyrslaApril2008.pdf 

https://skemman.is/bitstream/1946/1556/1/355ha.pdf


29 

Florian, L. (2012). Preparing teachers to work in inclusive classrooms: key lessons for the 

professional development of teacher educators from scotland‘s inclusive practice project. 

Journal of Teacher Education, 63(4): 275-285. 

Gardner, H. (2011). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. Chicago: The 

University of Chicago Press. 

Gaub, M. og Carlson, C.L. (1997). Gender differences in ADHD: A meta-analysis and critical 

review. Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 36(8), 1036-

1045. 

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

Vinnulag við greiningu og meðferð athyglisbrests með ofvirkni (ADHD). Sótt af 

https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item14259/ADHD-

7.%20mars%202012.pdf 

Hermína Gunnþórsdóttir. (2010). Kennarinn í skóla án aðgreiningar: Áhrifavaldar á 

hugmyndir og skilning íslenskra og hollenskra grunnskólakennara. Sótt af 

https://skemman.is/bitstream/1946/7803/1/013.pdf 

Ingibjörg Jóhannesdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartason. (2012). Sköpun: 

Grunnþáttur í menntun á öllum skólastigum. Reykjavík: Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið og Námsgagnastofnun.  

Ingibjörg Karlsdóttir. (2012). Leiðbeiningarit um ADHD fyrir grunnskóla (óútgefin 

meistararitgerð). Sótt af https://skemman.is/bitstream/1946/13579/1/Leidbeiningarit-

um-ADHD-fyrir-grunnskola.pdf  

Ingvar Sigurgeirsson. (1998). Litróf kennsluaðferðanna. Handbók fyrir kennara og 

kennaraefni. Reykjavík: Bóksala kennaranema 

Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns. (2006). „Gullkista við enda regnbogans“: 

Rannsókn á hegðunarvanda í grunnskólum Reykjavíkur skólaárið 2005-2006. Reykjavík: 

Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands.  

Mash, E.J. og Wolfe, D.A. (2002). Abnormal Child Psychology (2. útgáfa). Belmort; 

Wadsworth, Thomson learning. 

Matthew W.G. Dye, C. Shawn Green og Daphne Bavelier. (2009). Increasing speed of 

processing with action video games. Current Directions in Psychological Science, 18(6), 

321-326. doi:10.1111/j.1467-8721.2009.01660.x 

Málfríður Lorange og Matthías Kristiansen. (2002). Þroski og hegðunarvandi barna (2. 

útgáfa). Reykjavík: Una. 

https://skemman.is/bitstream/1946/7803/1/013.pdf
https://skemman.is/bitstream/1946/13579/1/Leidbeiningarit-um-ADHD-fyrir-grunnskola.pdf
https://skemman.is/bitstream/1946/13579/1/Leidbeiningarit-um-ADHD-fyrir-grunnskola.pdf


30 

McCurrach, I. og Darnley, B. (1999). Special Talents, Special Needs. London; Philadelphia: 

Kingsley 

Mc.Laughlin, C. og Clarke, B. (2010). Relational matters: A review of the impact of school 

experience on mental health in early adolescence. Educational & Child Psychology, 27(1), 

91-103 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið. (2013). Skóli án aðgreiningar. Sótt af 

www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/strok-frett/2013/03/05/Skoli-an-adgreiningar/ 

Menntamálaráðuneytið. (2002). Íslenska skólakerfið. Sótt af 

https://www.stjornarradid.is/media/menntamalaraduneyti-

media/media/ritogskyrslur/islenskaskolakerfid.pdf 

Norwich, B. (2013). Addressing tensions and dilemmas in inclusive education. Living with 

uncertainty. London: Routledge 

O‘Regan, F. (2006). How to teach and manage children with ADHD. Cambridge: LDA. 

Ragna Freyja Karlsdóttir. (2001). Ofvirknibókin fyrir kennara og foreldra. Kópavogur: 

Höfundur 

Rannveig Gylfadóttir. (2013). Óljósar hugmyndir um sköpun í skólastarfi (M.Art.Ed. ritgerð, 

listkennsludeild, Listaháskóli Íslands). Sótt af http://hdl.handle.net/1946/15635 

Reglugerð um nemendur með sérþarfir nr. 585/2010 

Rief. S. F. (1998). The ADD/ADHD checklist: an easy reference for parents and teachers. 

Paramus: Prentice Hall. 

Rief, S.F. (2003). The ADHD book of lists: A practical guide for helping children and teens with 

attention deficit disorders. San Fransisco: Jossey-Bass. 

Rief, S.F. (2005). How to reach and teach children with ADD/ADHD: Practical techniques, 

strategies, and inervenition. San Francisco: Jossey- Bass. 

Sigrún Harðardóttir og Tinna Halldórsdóttir. (2008). Hámarksárangur í námi með ADHD. 

Námstækni og hagnýtar upplýsingar fyrir nemendur með ADHD. Reykjavík: Háskóli 

Íslands.  

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur. (2012). Skóli án aðgreiningar og sérstakur stuðningur við 

nemendur í grunnskóla. Sótt af 

http://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/stefnaskolianadgreini

ngar1.pdf 

http://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/strok-frett/2013/03/05/Skoli-an-adgreiningar/


31 

Steingerður Ólafsdóttir, Sigrún Sif Jóelsdóttir, Lára Rún Sigurvinsdóttir, Dóra S. Bjarnason, 

Anna Kristín Sigurðardóttir og Kristín Erla Harðardóttir. (2015). Skóli án aðgreiningar: 

Samantekt á lögum og fræðilegu efni. Sótt af 

file:///C:/Users/sbjar/Downloads/skyrsl_skoli_adgr_samant_l%C3%B6g_fr_2015.pdf 

Sylvía Guðmundsdóttir (ritstjóri). (2013). ADHD og farsæl skólaganga. Kópavogur: 

Prenttækni ehf.  

Tuckman, A. (2014). Leyndardómar heilans – láttu verkin tala: ADHD og stýrifærni : 

verkefnabók. (Matthías Kristiansen þýddi) Reykjavík: ADHD samtökin.   


