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Ágrip 

Athyglisbrestur án ofvirkni (ADD) getur haft veruleg áhrif á námsárangur barna sé þeim ekki 
veittur viðeigandi stuðningur. Börn með ADD eru einnig í hættu á að þróa með sér þunglyndi 
og kvíða. Til að koma í veg fyrir að röskunin hafi þessi áhrif þarf barnið viðeigandi stuðning. 
Til að veita barninu viðeigandi stuðning er nauðsynlegt að þekkja röskunina vel. Áhrif hennar 
á einstaklinginn, hugsun og úrvinnslu upplýsinga. Einstaklingar með ADD virðast eiga ákveðna 
styrkleika og jákvæða eiginleika sameiginlega sem mikilvægt er að efla. Styrkleikamiðuð 
nálgun við stuðning barna með ADD hefur reynst áhrifarík og uppbyggjandi leið til að efla þau 
sem einstaklinga. Þessi nálgun gerir þau betur í stakk búin til að takast á við þær áskoranir sem 
fylgja röskuninni. Markmið mitt með þessari ritgerð er að finna leiðir til betri námsárangurs 
barna með ADD á miðstigi grunnskóla, með áherslu á styrkleika þeirra. Við öflun upplýsinga 
voru bæði gamlar og nýjar rannsóknir nýttar til að fá betri mynd af þróun kenninga. Einnig var 
notast við ýmsar fræðigreinar, bækur, reynslusögur og doktorsritgerðir eftir fræðimenn sem 
sjálfir eru greindir með ADD eða hafa starfað mikið með börnum og fullorðnum með ADD. 
Niðurstöður leiddu í ljós að leiðin til betri námsárangurs barna með ADD er uppbygging 
sjálfstrausts í öruggu umhverfi. Umhverfi sem gefur barninu tækifæri á að efla styrkleika sína 
og læra inn á sig sjálft.  
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staðfesti ég með undirskrift minni. 

 
Reykjavík, ____.__________________ 20__ 
 

_________________________________ _________________________________ 



7 

1 Inngangur  

Börn með athyglisbrest án ofvirkni eða attention deficit disorder (ADD) á miðstigi grunnskóla 
er sérlega viðkvæmur hópur. Athyglisbrestur getur haft veruleg áhrif á námsgetu og líf barnsins 
almennt (Rief, 2005). Einkenni röskunarinnar eru oft ekki áberandi sem getur orðið til þess að 
röskunin sé vanmetin eða misskilin (Maté, 2000). Án viðeigandi stuðnings geta þau misst af 
tækifærum til að þróa ýmsa færni og sjá hvað í þeim býr. Nemendur með ADD eiga það oft til 
að fara í gegnum nám sitt á seiglunni einni saman. Börn með ADD eru einnig í mikilli hættu á 
að þróa með sér lyndisraskanir á borð við þunglyndi og kvíða (Diamond, 2005). Það er því 
hlutverk þeirra sem standa barninu næst að koma auga á óeðlileg einkenni, grípa í taumana og 
veita því stuðning. Með réttum stuðningi, þekkingu á röskuninni og einstaklingnum sjálfum er 
hægt að stuðla að farsælli skólagöngu.  

Ástæðan fyrir valinu á þessu tiltekna ritgerðarefni er sú að ég sjálf fékk greiningu á ADD 
22. ára og fékk í kjölfari mikinn áhuga á röskuninni. Við greininguna upplifði ég ákveðna 
hugljómun, þar sem ég fékk svör við svo ótalmörgum spurningum sem ég hafði um sjálfa mig. 
Ég hugsaði með mér hvað það hefði getað hjálpað mér að fá greininguna þegar ég var í 
grunnskóla. Bæði til að geta nálgast námið öðruvísi, upplifað ánægulegri skólagöngu og til að 
skilja mig og minn hugsunarhátt betur. Markmið mitt með ritgerðinni er að varpa ljósi á þá hlið 
ADD sem sker þá einstaklinga úr á jákvæðann hátt. Sú hlið gæti vegið á móti neikvæðu hlið 
athyglisbrestsins og virkilega leyft einstaklingnum að blómstra. Einnig gæti áherslan á jákvæðu 
hlið röskunarinnar breytt viðhorfi samfélagsins á ADD til hins betra. 

Sem fagaðili vaknaði mikill áhugi hjá mér gagnvart ritgerðarefninu út frá hlutverki og 
gagnsemi þroskaþjálfa og hugmyndafræði þeirra í starfi innan grunnskóla með ADD 
nemendum. Þroskaþjálfar með mikla þekkingu á röskuninni væru tilvaldir til að veita 
nemendum með ADD stuðning. Hugmyndafræði þroskaþjálfunar væri í sjálfu sér mikilvægt 
verkfæri til að nýta samhliða stuðningi með styrkleikamiðaðri nálgun. Í starfskenningu 
þroskaþjálfa kemur fram að með störfum sínum eru þroskaþjálfar mótandi afl í þróun jákvæðra 
viðhorfa til þjónustunotenda og starfa sinna (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2007). Ritgerð þessi er 
mitt fyrsta, formlega og opinbera framlag sem verðandi þroskaþjálfi til að stuðla að þróun 
jákvæðra viðhorfa til ADD nemenda og starfi þroskaþjálfa með ADD nemendum.  

Undafarin ár hafa rannsóknir á ADD aukist til muna og vitundarvakning gagnvart 
röskuninni einnig. Við gerð þessarar ritgerðar komst ég hinsvegar að því að lítið er til um 
handtækar upplýsingar, leiðir og ráð um námsaðferðir sem leggja aðaláherslu á styrkleika barna 
með ADD. Ritgerð þessi mun fjalla um leiðir til betri námsárangurs barna með ADD á miðstigi 
grunnskóla með áherslu á styrkleika þeirra. Til að finna réttu leiðirnar er nauðsynlegt að þekkja 
röskunina vel. Fjallað verður um röskunina sjálfa, áhrif athyglisbrestsins á námsgetu 
nemandans, hugsun og úrvinnslu upplýsinga. Í framhaldi þess verða kynntar leiðir og 
mikilvægar áherslur sem geta skipt sköpum fyrir ADD nemandann. Mikil áhersla verður lögð 
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á styrkleika einstaklingsins og uppbyggingu sjálfstraust og verður það rauði þráður 
ritgerðarinnar. 
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2 Athyglisbresturinn 

Athyglisbrestur án ofvirkni eða Attention deficit disorder (ADD) er taugaþroskaröskun sem 
veldur því að truflun verður í boðefnakerfi heilans á stöðum sem stýrir einbeitingu og athygli. 
Röskunin er algerlega óháð greind (ADHD samtökin, e.d.). Greinist barn með ADD er ekki 
ólíklegt að það hafi erft það frá öðru hvoru foreldri. Erfðafræðirannsóknir hafa sýnt fram á sterk 
tengsl ADD við genið DRD4 (Diamond, 2005). D4 er fjórði dópamín viðtakinn af fimm 
viðtökum. Rannsóknir hafa sýnt fram á að D4 viðtakinn er ekki eins næmur hjá einstaklingum 
með ADD (Langley, Fowler, Grady, Moyzis og Holomans, 2009). Dópamín hefur áhrif á 
vitræna getu. Í framheilanum stjórnar dópamín flæði upplýsinga frá öðrum stöðum í heilanum, 
það hefur áhrif á athygli og minni. Þar sem einstaklingar með ADD fá minnkaða þéttni 
dópamíns vegna D4 viðtakans orsakar það vanda við að halda athygli og einbeitingu (Diamond, 
Briand, Fossella, Gehlbach, 2004). Þó að ADD hjá einstaklingum eigi sér í flestum tilvikum 
líffræðilegar skýringar þá hefur samspil umhverfis og erfða einnig mikið að segja. Samspilið 
við umhverfið getur haft áhrif á það hvernig röskunin þróast og hversu mikil áhrif röskunin 
mun hafa á líf einstaklingsins (ADHD samtökin, e.d.). Þess vegna er svo mikilvægt að umhverfi 
einstaklingsins með ADD styðji við hann svo hann verði minna fyrir áhrifum röskunarinnar. 
Einstaklingum með ADD er oft lýst sem hægum og rólegum, þau láta oft lítið fyrir sér fara, eru 
dagdreymin, gleymin og vanvirk (Rief, 2005). Í flestum tilfellum eru þessir einstaklingar ekki 
áberandi í skólastofunni og því er oft ekki tekið eftir þeim eða þau eiga það til að gleymast. 

Athyglisbresturinn getur haft alvarlegar afleiðingar á námshæfni barna sé þeim ekki veittur 
stuðningur. Þessir einstaklingar geta síðar þróað með sér aðrar fylgiraskanir líkt og kvíða eða 
depurð (Diamond, 2005). Athyglisbresturinn hefur ekki aðeins áhrif á námshæfni 
einstaklingsins heldur hefur hann einnig víðtæk áhrif á daglegt líf og félagslega aðlögun 
(ADHD samtökin, e.d.). 

2.1 Munurinn á ADD og ADHD 

Athyglisbrestur án ofvirkni er oft misskilin og vanmetin röskun (Maté, 2000), af þeirri ástæðu 
er mikilvægt að gera skýran greinarmun á ADD og ADHD. Birtingarmyndir raskananna eru 
mjög ólíkar og eru mörg einkenni ADD í  andstæðu einkenna ADHD (Diamond, 2005). Til að 
mynda eru ADHD einstaklingar oft líkamlega ofvirkir en ADD líkamlega vanvirkir. ADHD 
einstaklingar eru oft ekki mjög meðvitaðir um sjálfan sig en ADD eru heldur of meðvitaðir um 
sig sjálfa. ADHD einstaklingar eru oft háværir og orkumiklir en ADD hljóðlátir og rólegir. 
ADHD- og ADD einstaklingar eiga það reyndar sameiginlegt að eiga bæði við félagsleg 
vandamál að stríða en þau eru ekki af sama toga. ADHD einstaklingar eru meira úthverfir, 
ágengir og lesa ekki eins vel í aðstæður á meðan ADD einstaklingar eru frekar innhverfir, 
hlédrægir og feimnir.  

Adele Diamond (2005) framkvæmdi  áhugaverða rannsókn til að skilja að ADD og ADHD. 
Hún telur ADHD og ADD ekki tengdar raskanir. Einkennin eru ólík, viðbrögð við lyfjum eru 
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ekki eins og taugalíffræðilegar orsakir raskananna eru ekki þær sömu. Í rannsókn sinni komst 
Diamond að mikilvægum þáttum sem gefa betri mynd af ADD og sérstöðu röskunarinnar. Hún 
komst að því að ólíkt ADHD þá eru hindranir ADD ekki aðallega utanaðkomandi, þar sem áreiti 
og umhverfið dregur athyglina frá ákveðnu verkefni, heldur sé það skortur á innri hvöt og 
áhugaleysi sem fær einstaklinginn til að færa athyglina yfir á eitthvað áhugaverðara, ekki 
endilega meðvitað. Það er því ekki eins algengt hjá einstaklingum með ADD að umhverfið sé 
hindrunin heldur er það skortur á hvata og áhuga fyrir efninu. Utanaðkomandi áreiti getur 
hinsvegar verið áhugaverðara en efnið sem einstaklingurinn á að sinna sem veldur því að 
athyglin beinist þangað. Þegar einstaklingurinn upplifir að hann fái ekki næga örvun af efninu 
þá leitar hann að henni annarsstaðar. Það er ekki nóg að vilja standa sig vel eða leggja hart að 
sér, heldur þarf að vera til staðar ákveðin innri hvöt, þar sem áhuginn og forvitnin þarf að ná 
ákveðnu marki til að dópamínið virkist og sendi einbeitingar-skilaboðin. ADD heilinn þarf 
töluvert meiri örvun og hvata til að halda einbeitingu við hluti sem eru síður skemmtilegir. Það 
má túlka þetta á þann hátt að einstaklingum með ADD leiðist auðveldlega (Diamond, 2005) og 
þegar þeim leiðist þá finna þau eitthvað áhugaverðara að gera eða hugsa um. Þegar þeim finnast 
hlutir hinsvegar mjög áhugaverðir og spennandi þá virkist einhversskonar ofur-einbeiting sem 
endist oft í marga klukkutíma. Í því ástandi hefur áreiti og truflanir frá umhverfi lítil áhrif sem 
gefur til kynna að aðal drifkraftur einbeitingar hjá einstaklingum með ADD er áhuginn, spennan 
og forvitnin. 
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3 Vinnsluminnið 

Margt af því sem einstaklingar með ADD eiga erfitt með er hægt að tengja við slakt 
vinnsluminni (Diamond, 2005). Vinnsluminnið ræður því hvernig við skynjum umhverfið í 
kringum okkur og upplifun okkar á því. Fólk tekur ekki alltaf eftir sömu hlutunum í umhverfinu 
og skynjar það því umhverfið á mismunandi hátt (Peter Doolittle, munnleg heimild, júní 2013). 
Vinnsluminnið sér um að geyma upplýsingar úr umhverfinu í heilanum okkar í stutta stund, 
vinna úr þeim og skipuleggja. Þær upplýsingar fáum við úr sjónrænu- og heyrnrænu 
skammtímaminni okkar. Vinnsluminnið geymir þær upplýsingar í stutta stund og vegur og 
metur hvort þær eiga að fara í langtímaminnið eða hvort þær eigi að gleymast. Til að koma 
upplýsingunum fyrir í langtímaminninu og geta nýtt þær, eins og að muna eftir fyrirmælum, þá 
þarf vinnsluminnið að vinna úr upplýsingunum og tengja það við eitthvað (Peter Doolittle, 
munnleg heimild, júní 2013). Það skiptir miklu máli hvaða upplýsingum í umhverfinu okkar 
við veitum athygli og getum tekið inn. Nemandi með ADD gæti til dæmis misst af mikilvægum 
upplýsingum úr umhverfinu. Hann gæti líka náð upplýsingunum í stutta stund en ekki náð að 
vinna úr þeim til að koma þeim fyrir í langtímaminninu (Diamond, 2005).  

Diamond tengdi einnig vinnsluminni við ákveðna færni eins og hugarreikning og ritun, sem 
krefst þess að halda mörgum mismunandi upplýsingum í huganum á meðan maður vinnur þær 
og breytir. Þeir sem hafa slakt vinnsluminni eins og einstaklingar með ADD geta ekki alltaf 
treyst á vinnsluminnið sitt. Það þýðir ekki að einstaklingurinn geti ekki leyst flókin dæmi í 
stærðfræði sem reyna á hugarreikning heldur höndlar nemandinn þau oft betur þegar hann fær 
að brjóta dæmið upp og minnka þannig álagið á vinnsluminnið. Þeir varnarhættir sem gætu 
hjálpað væru að hlaða ekki of miklu á vinnsluminnið, ekki reyna að muna of mikið í einu 
(Diamond, 2005). Til að létta á vinnsluminninu væri gott að skrá jafnóðum niður við 
hugarreikning og skrifa niður fyrirmæli eða aðrar upplýsingar til að muna eins fljótt og auðið 
er, þó að það séu ekki nema örfáir hlutir. Það er hinsvegar annað mál hvort að maður muni eftir 
miðanum. 
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4 Áhrif ADD á námsgetu 

Athyglisbrestur getur þróast út í námserfiðleika og haft veruleg áhrif á námsgetu nemenda (Rief, 
2005). Námsgeta nemandans getur verið mjög óregluleg, þar sem suma daga gengur 
nemandanum mjög vel að fylgjast með og vinna verkefnin sín en aðra daga kemur hann engu í 
verk. Nemandinn nær þá oft ekki að meðtaka fyrirmæli eða halda athygli til að fylgjast með í 
kennslustundinni. Verkefnin enda oft mörg ókláruð eða hverfa jafnvel. Of stórt eða of langt 
verkefni getur verið yfirþyrmandi sem veldur því að nemandinn á erfitt með að byrja á 
verkefninu og frestar því. Einkenni athyglisbrestsins valda því oft að nemandinn verður fyrir 
neikvæðu viðmóti. Óþolinmæði og skilningsleysi þeirra í kringum nemandann er algeng 
birtingarmynd neikvæða viðmótsins. Nemendur upplifa því oft þá tilfinningu að hafa valdið 
öðrum vonbrigðum (Maté, 2000). 

Við lestur týnir nemandinn oft staðnum á blaðsíðunni sem hann var á, sleppir sumum orðum 
í setningum, gleymir því sem hann las og þarf að lesa sömu blaðsíðuna margoft (Rief, 2005). 
Við skrif getur nemandinn átt erfitt með að koma frásögninni á blað, þar sem hann á erfitt með 
að skipuleggja skrifin og hvar skuli byrja. Sumir stafir og smáorð gleymast oft inn á milli þar 
sem tæknileg smáatriði eru síður áhugaverð. Við frásögn á nemandinn það oft til að fara út fyrir 
efnið ef eitthvað annað áhugavert kom upp í hugann. Í stærðfræði á nemandinn oft erfitt með 
að fá rétta útkomu við löng dæmi sem krefjast þess að maður klári ákveðin skref í réttri röð 
(Rief, 2005). Nemandinn gæti haft aðferðirnar, skrefin og reglurnar á tæru en verið of fljótfær 
og ekki veitt tæknilegum smáatriðum og formerkjum (+, −, ×, ÷) næga athygi. Villurnar eru þá 
ekki alrangar heldur frekar klaufavillur. 

Það sem reynist mögulega nemandanum erfiðast er hversu dulin áhrif ADD geta verið. 
Nemendur með ADD eru oft ekki áberandi, láta lítið fyrir sér fara og er hætta á því að þeir 
gleymast (Rief, 2005). Nemandinn gæti farið í gegnum grunnskólann nær óséður og rétt náð 
öllum áföngum. Námið gæti orðið eilíft strit en það sem bjargar oft þessum nemendum er seigla, 
sem er einn af einkennandi styrkleikum þeirra. 
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5 Ofvirkur hugur og vanvirkur líkami 

„Hugurinn er alltaf að” sagði Alexander Crichton, skoskur læknir sem var uppi á árunum 1763 
til 1856 (Palmer og Finger, 2001). Crichton var einn þeirra fyrstu að koma með útskýringu á 
þessu fyrirbæri sem hann kallaði í þá daga mental restlessness eða hvíldarlaus hugur. Lýsingar 
Chrichton á mental restlessness frá árinu 1798 eiga jafn vel við í dag og má segja að Chrichton 
hafi verið vel á undan sinni samtíð. Þar sem kenningar og skrif hans voru ekki almennilega 
viðurkennd og hlutu engar sérstakar vinsældir fyrr en tveimur öldum síðar. Chrichton lýsti 
ofvirkni hugans á þann hátt að eirðarleysi og truflanir á einbeitingu komi einstaklingnum úr 
jafnvægi. Hvort sem truflanir komi úr umhverfinu eða innan frá. Tilfinningarnar sem fylgja 
ójafnvæginu valda því að hugurinn fer á ið og kallar Chrichton það mental fidgets (Palmer og 
Finger, 2001). Líkt og einstaklingar með ADHD taka útrás sína við eirðarleysi og 
utanaðkomandi truflunum með líkamlegu iði þá gera einstaklingar með ADD það með 
huganum. Einn nemandi með ADD lýsti því eins og hann væri með tíu sjónvarpstöðvar í gangi 
í huganum og hann vissi ekki hverja hann ætti að horfa á (Taylor, 2013). 

 Mest áberandi einkenni athyglisbrest eru eflaust þau sem eru sjáanleg. Það þýðir 
hinsvegar ekki að þau séu þau einkenni sem háir einstaklingnum mest. Vanvirkni líkamans er 
eitt þeirra einkenna (Diamond, 2005). Við upptalningu á einkennum athyglisbrest er oft nefndar 
hægar hreyfingar, langur viðbragðstími og að einstaklingurinn virðist latur. Betri þekking á 
ofvirkni hugans gefur aðeins betri skilning á því afhverju líkaminn er stundum vanvirkur, 
heilinn er í raun upptekinn við að sinna öðru (Lenehan, 2005). Því þó að einstaklingurinn líti út 
fyrir að vera rólegur eða alveg tómur þá er hugurinn hans eflaust á ógnarhraða að vinna úr 
öðrum spennandi upplýsingum. 

 Þar sem einstaklingur með ADD fær oft ekki næga örvun úr umhverfi sínu og tekur 
útrás sína út andlega verður oft eftir ákveðin þörf fyrir frekari örvun og spennu í líf hans 
(Loporto, 2005). Það verður oft til þess að einstaklingur með ADD velur oft störf sem eru 
spennandi og öðruvísi. ADD einstaklingurinn getur einnig verið mjög virkur við að taka áhættur 
og er ekkert hræddur við að fara á vit ævintýrana og kanna ókunnar aðstæður (Lenehan, 2005). 
Börn gætu leyst út spennuþörfina í tölvuleikjum, skapandi verkefnum, hreyfingu eða öðrum 
áhugamálum. Hver og einn einstaklingur þarf að finna það sem hentar honum til að geta leyst 
útrásina út á jákvæðan hátt (Loporto, 2005), annars getur hún byggst upp og brotist út á 
neikvæðan hátt. Óútkljáðar tilfinningar til lengri tíma geta haft neikvæðar afleiðingar, 
sérstaklega hjá börnum sem skilja ekki alveg afhverju þeim líður eins og þeim líður (Maté, 
2000). 
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6 Fylgiraskanir 

Þegar einkenni athyglisbrestsins hafa veruleg neikvæð áhrif á líf einstaklings getur það þróast 
út í þunglyndi eða kvíða (Diamond, 2005). Rannsókn Ferrin og Vance (2014) leiddi í ljós að 
slakt vinnsluminni og kvíði haldast oft í hendur. Eins og kom fram í kaflanum um vinnsluminni 
þá er slakt vinnsluminni oft einkennandi fyrir einstaklinga með ADD. Slakt vinnsluminni er 
ekki fært um að geyma margar upplýsingar í einu sem veldur því að barnið gleymir oft ýmsu. 
Það getur verið mikill streituvaldur að vera sífellt hræddur um að gleyma mikilvægum 
upplýsingum og fá svo skammir eða missa af einhverju.  

Það er sérstaklega mikil hætta á kvíða og þunglyndi hjá börnum með ADD sem hljóta ekki 
nægan stuðning (McClellan, Rubert, Reichler og Sylvester, 1990). Þau verða oft fyrir stimplun 
þar sem fullorðnir hafa ákveðnar fyrirfram mótaðar hugmyndir um barnið sem eru oft bæði 
neikvæðar og ósanngjarnar (Flink, 2014). Út frá þeim hugmyndum eru gerðar minni kröfur til 
barnsins sem veldur því að barnið fær ekki að láta reyna á hæfileika sína og styrkleika.  

Börn með ADD eru ekki aðeins líklegri að fá almenna kvíðaröskun heldur sýna rannsóknir 
einnig fram á sterk tengsl barna með ADD og aðskilnaðarkvíða eða félagskvíða (Milich, 
Balentine og Lynham, 2001). Það er einkennandi fyrir ADD nemandann að vera mjög 
meðvitaður um sjálfan sig (Diamond, 2005). Hægt er að álykta að þessi mikla sjálfsmeðvitund 
komi út frá óöryggi í félagslegum aðstæðum. Nemandinn er oft innhverfur, feiminn og heldur 
sér útaf fyrir sig. Hinsvegar þegar einstaklingurinn gleymir sér og fer inn í hugarheiminn sinn 
er hann ekki eins meðvitaður um sjálfan sig. Þegar hann kemur til meðvitundar aftur gæti hann 
farið hjá sér og orðið vandræðalegur. Þessi mikla sjálfsmeðvitund gæti þróast út í félagskvíða, 
þar sem hann forðast að vekja mikla athygli á sjálfum sér en á tímum gleymir hann sér og gerir 
eitthvað klaufalegt. Koyuncu og fleiri (2016) gerðu rannsókn á félagskvíða og tengslum hans 
við ADD. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós ýmis einkenni ADD sem hafa þar mikil 
áhrif. Einangrun, óöryggi og hvatvísi voru þau einkenni ADD sem spiluðu stórt hlutverk. 
Rannsókn Koyuncu (2016) sýndi einnig fram á að samspil ADD og félagskvíða getur haft 
neikvæð og alvarleg áhrif á virkni einstaklingsins.  

Til að draga úr streitu og kvíða er gott að auka fyrirsjáanleika. Það má gera með dags- viku- 
eða mánaðarskipulagi sem barnið getur litið á kvölds og morgna (Crawford, 2002). Til að 
fyrirbyggja eða tækla félagskvíða hjá barni með ADD mætti rýna betur í einkennin hjá barninu 
sem Koyuncu (2016) taldi vera orsakavaldur. Komast að því hvaðan óöryggið kemur og hvernig 
væri hægt að byggja upp sjálfstraust til að minnka einangrunina. 

Barn sem er laust við kvíða hefur meira rými til að þroskast og dafna (Maté, 2000). Það á 
auðveldara með að takast á við streitu, læra af reynslunni, forgangsraða og læra inn á sig sjálft. 
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7 Styrkleikarnir 

Röskuninni fylgja margir jákvæðir eiginleikar og kostir (Rief, 2005). Þeir felast oft í 
sameiginlegum styrkleikum einstaklinga með röskuninna sem mynda áhugaverða og einstaka 
persónuleika. Það sem kannski kemur helst á óvart fyrir þá sem þekkja ekki röskunina vel er að 
einstaklingur með ADD er oft mjög athugull. Þegar þeim finnst eitthvað áhugavert þá er erfitt 
að stoppa forvitnina. Einföld svör við hlutunum eru oft ekki nóg og mikil ástríða fær hann til 
að spyrja endalausra spurninga til að komast til botns í málinu. Einstaklingur með ADD man 
líka oft furðulegustu hluti, því hann var athugull á hluti sem aðrir myndu kannski ekki hugsa 
mikið út í. Eins og kom fram í kaflanum um vinnsluminni þá fer það eftir því hversu mikið þú 
vinnur úr upplýsingunum til að þær komist fyrir í langtímaminninu. 

 Einstaklingur með ADD er oft með afburða góða rýmisgreind (Diamond, 2005) og getur 
verið mjög listrænn og skapandi.  Hann sér aðstæðurnar oft út frá öðru sjónarhorni, hefur gott 
innsæi og getur út frá því oft komið með frumlegar og nýjungagjarnar hugmyndir (Rief, 2005). 
Hann getur oft verið mjög úrræðagóður og komið með frumlegar lausnir við ýmsum 
vandmálum. 

 Einstaklingur með ADD er oft mjög traustur og góður vinur. Hann hefur ríka 
réttlætiskennd, er samúðarfullur, hjartahlýr og næmur á tilfinningar annarra.  Einn mjög 
mikilvægur styrkleiki sem einkennir oft einstakling með ADD er seigla (Rief, 2005). Eins og 
áður hefur komið fram er seigla yfirleitt sá styrkleiki sem kemur þessum einstaklingum í 
gegnum nám en það á einnig við um lífið með athyglibrest almennt. Allir þessir styrkleikar ættu 
að geta vegið á móti neikvæðu einkennum athyglisbrests. Þegar einstaklingur fær að nýta 
styrkleika sína byggir það upp sjálfstraust og eflir sjálfsmyndina (Rief, 2005). Það er því 
hlutverk kennara og foreldra að finna aðstæður eða gefa nemandanum rými til að finna aðstæður 
til að geta nýtt styrkleika sína. 

 

7.1 Uppbygging á sjálfsmyndinni 

Sjálfsmynd barna með ADD er oft mjög brothætt (Rief, 2005). Orsökina má rekja til neikvæða 
viðmótsins sem börn með ADD verða oft fyrir þegar þau virðast ekki vera að fylgjast með, 
hlusta eða gera það sem ætlast er af þeim. „Þú verður að leggja harðar að þér“ er setning sem 
börn með ADD heyra alltof oft. David Flink (2014) fræðimaður um námserfiðleika tengda 
athyglisbrest, segir að börn með athyglisbrest upplifi oft þá tilfinningu að þau séu aldrei að gera 
nóg. Flink segir frá hugsanlegum afleiðingum þess að segja barni að „leggja harðar að sér“. 
Barnið upplifir pressu og eyðir meiri tíma og orku í eitthvað sem það á erfitt með, það er ólíklegt 
að því gangi betur með það, þar sem hvatinn er neikvæður og sjálftraustið lítið þar sem það 
upplifir sig ekki kunna hlutinn. Tímanum hefði geta verið betur eytt í styrkingar, finna eitthvað 
hvort sem það er námsgrein eða áhugamál,  sem barnið er sterkt í og byggja þaðan upp 
sjálftraust. Velgengni er alltaf eflandi, árangursupplifun og afrakstur er uppskriftin að auknu 
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sjálfstrausti. Með því sjálfstrausti er barnið betur í stakk búið til að takast á við erfiðari verkefnin 
(Flink, 2014). Styrking og uppbygging ætti því að vera í forgangi en ekki að sigrast á 
veikleikum. 
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8 Öðruvísi hugsun 

Það sem gerir hugsun einstaklinga með ADD sérstaka er ekki aðeins að þau geti séð 
aðstæðurnar út frá öðru sjónarhorni en aðrir. Heldur er hugsun þeirra oft mjög heimspekileg og 
þeir eiga einnig auðveldara með að sjá heildarmyndina og taka allt með í reikninginn. Otto Rank 
kallaði oft ADD einstaklinga „the total human“ eða heildar manneskjuna (Loporto, 2005). Það 
útskýrir kannski afhverju þeir eiga stundum til að vera lengi að koma hugsunum sínum í orð 
því þeir vilja koma öllu að.   

Í rannsókn eftir taugavísindamanninn Raichle og kollega hans (2001) komust þeir að því 
að “wandering” eða “hugarreik” sé eðlilegt og sjálfgefið ástand sem mannsheilinn fer í sé hann 
ekki örvaður. Í því ástandi er hugurinn á reiki og hugsar um hluti sem okkur þykja mikilvægari 
á þeirri stundu, áhugaverðari eða liggja okkur á hjarta. Í hugarreikis ástandinu er athyglin okkar 
ekki á umhverfinu og því sem gengur á í kringum okkur (Ergas, 2016). Þar sem ADD 
einstaklingar þurfa mun meiri hvöt og örvun til að halda sinni athygli á óáhugaverðum eða 
minna spennandi hlutum þá fara þeir mun auðveldara í þetta hugarreikis ástand. Það getur orðið 
hamlandi að fara alltaf í þetta ástand þegar manni leiðist, sérstaklega þegar maður þarf að hafa 
athyglina á kennaranum í skólanum, eða á vinunum í samskiptum. Hinsvegar getur ástandið 
einnig haft sína kosti. Frumlegustu og frábærustu hugmyndir geta komið upp þegar hugurinn 
fer að reika. Í áhugaverðum fyrirlestri frá Manoush Zomrodi (munnleg heimild, apríl 2017) 
talar hún um það hvernig hugurinn fer á ákveðna sjálfstýringu, sem leyfir honum að reika milli 
meðvitundar og dulvitundar. Í því ástandi koma upp þessar frumlegu hugmyndir og eins og 
Zomrodi kallaði það “bored and brilliant” eða snilldin við að leiðast. Í daglegu amstri leyfir 
fólk sér ekki oft að leiðast þar sem allar dauðar stundir eru fylltar upp með snjallsímum eða 
öðru slíku, það kemst því sjaldan í þetta ástand. Einstaklingar með ADD hafa oft lítið um það 
að segja þar sem þeim leiðist mun oftar en öðrum og hugur þeirra fer oft ómeðvitað á reik 
(Diamond, 2005). Í þessu tilviki er þetta kostur því þetta verður til þess að einstaklingar með 
ADD eru oft mjög skapandi og hugvitssamir (Rief, 2005). 

Loporto (2005) greinir einnig frá þessu ástandi þar sem hugsunin er á barmi ómeðvitundar. 
Í því ástandi segir Loporto hugsanirnar verða ævintýralegar en jarðbundnar á sama tíma. 
Málstakið „með höfuðið í skýjunum en fæturna á jörðinni“ á vel við hér og lýsir vel ferðalagi 
ADD hugans (Loporto, 2005). 
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9 Styrkleikamiðuð nálgun 

Stuðniningur með styrkleikamiðaðri nálgun beinir sjónum að styrkleikum og hæfileikum 
einstaklingsins. Ólíkt læknisfræðilegri nálgun á röskuninni setur styrkleikamiðuð nálgun 
aðaláherslu á styrkleika og jákvæðu eiginleika röskunarinnar (Hallowell og Jensen, 2008). 
Styrkleikamiðuð nálgun viðurkennir hinsvegar þær áskoranir sem fylgja oft röskuninni en 
vinnur á þeim áskorunum með uppbyggingu á sjálfsímynd barnsins. 

Í bókinni Superparenting for ADD eftir Hallowell og Jensen (2008) útskýra þeir hvernig 
má nýta styrkleikamiðaða nálgun við greiningu á ADD og til að fræða foreldra og barnið um 
röskunina á uppbyggilegan hátt. Til að gefa betri hugmynd af styrkleikamiðaðri nálgun í notkun 
er eftirfarandi dæmi um sérfræðing að tilkynna barni og foreldrum þess með styrkleikamiðaðri 
nálgun að barnið hafi fengið greininguna ADD. Sérfræðingurinn tilkynnir barninu og 
foreldrunum að hann sé með frábærar fréttir. Hann ávarpar barnið og segir því að það sé með 
mjög öflugan heila, heila sem getur hugsað mjög hratt og komið með frábærar hugmyndir. Heila 
sem getur fundið lausn við vandamálum sem aðrir geta ekki, heila sem getur hugsað út fyrir 
kassann. Heila sem er það sérstakur að hann á stundum erfitt með að hugsa inn í kassanum. 
Svona öflugur heili þarf stundum að geta hægt á sér í smá stund á meðan einhver talar við mann 
eða þegar maður þarf að klára eitthvað verkefni. Þess vegna ætlum við að vinna saman og sjá 
hvernig við getum látið heilann læðast í smá stund til þess að ná fyrirmælum, sinna verkefnum 
og heyra hvað vinirnir eða mamma og pabbi eru að tala um og munað hvað maður átti að gera. 
Því svona öflugur heili getur lært allt sem hann vill og getur verið mjög góður að muna 
mikilvæga hluti ef hann nær að læðast í smá stund og hugsa um það sem hann þarf að muna, 
svo getur heilinn þinn byrjað aftur að nota orkuna sína til að koma með fleiri frábærar 
hugmyndir, hvernig líst þér á það? 

Tilgangurinn með því að tilkynna og nálgast röskunina á þennan hátt er til að glæða von 
hjá barninu og foreldrunum (Hallowell og Jensen, 2008). Greiningin á alls ekki að vera 
einhverskonar dómur, sérfræðingurinn sér til þess að greiningin veiti svör, ásamt því að stuðla 
að því með styrkleikamiðaðri nálgun að upplifun barnsins og foreldranna við greininguna sé 
ánægjuleg, uppbyggjandi, áhugaverð og veiti þeim ákveðinn létti. Viðhorf til röskunarinnar og 
skilningur barnsins af röskuninni geta virkilega ráðið úrslitum á því hvers konar áhrif röskunin 
mun hafa á sjálfsímynd barnsins. Barnið á aldrei að nota ADD sem afsökun og heldur ekki sem 
ástæðu til að setja markið ekki hátt eða gefast upp. Sé barninu veittur stuðningur með 
styrkleikamiðaðri nálgun er hægt að koma í veg fyrir skaðlegt tilfinningalegt ástand sem 
einkennist af skömm, ótta, vonleysi og vanmætti út frá áhrifum neikvæðra viðhorfa til 
röskunarinnar (Hallowell og Jensen, 2008).  

Kynning og fræðsla á röskuninni fyrir barnið með styrkleikamiðaðri nálgun er aðeins einn 
hluti nálgunarinnar. Það þarf að bera kennsl á styrkleika barnsins, bæði þá sem tengjast oft ADD 
og einnig persónulega styrkleika, hæfileika barnsins, mögulega hæfileika, áhugamál og 
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möguleg áhugamál. Einnig er mikilvægt að horfa til styrkleika sem barnið væri líklegt til að 
tileinka sér. Með því að varpa ljósi á alla þessa jákvæðu eiginleika í fari barnsins er það líklegra 
til þess að efla styrkleikana á eigin vegum. Sjálfstraustið sem fylgir góðri sjálfsímynd gefur 
barninu þann styrk og ákafa sem það þarf til að tækla þær áskoranir sem gjarnan fylgja ADD 
(Hallowell og Jensen, 2008).  

Algengur misskiliningur samfélagsins á styrkleikamiðaðri nálgun felst oft í því að telja 
nálgunina yfirborðskennda og að til þess að framkvæma hana þarf maður aðeins að fara í 
ákveðið klappstýruhlutverk, en svo er ekki. Stanslaus áhersla á það jákvæða með raunhæfum 
hætti krefst ákveðna hæfileika. Til að stuðningur með styrkleikamiðaðri nálgun virki og sé 
áhrifaríkur þarf sá sem veitir hann að vera mjög athugull, næmur, skynsamur, áræðinn, 
framsýnn og tilbúinn að skuldbinda sig málstaðnum (Hallowell og Jensen, 2008). Þeir sem 
standa barninu næst þurfa að vera samstíga í nálguninni.  

9.1 Einstaklingsbundin þjónustuáætlun sem verkfæri 
Einstaklingsbundin þjónustuáætlun getur verið gott og hvetjandi verkfæri til þess að stuðla að 
árangri og tryggja heildstæða þjónustu. Einnig gæti einstaklingsbundin þjónustuáætlun nýst til 
að tryggja styrkleikamiðaða nálgun við stuðning. Tilgangur einstaklingsbundinnar 
þjónustuáætlunar er að samræma þjónustu og vinnubrögð til að ná settum markmiðum (Þór 
Garðar Þórarinsson, 2012). Til þess að búa til slíka þjóunustuáætlun þarf að mynda teymi. Fyrir 
nemanda með ADD væri upplagt að hafa í teyminu nemandann sjálfan, foreldra, 
umsjónarkennara og þroskaþjálfa. Í þjónustuáætluninni eru sett fram skýr markmið og 
framræmdaráætlun þar sem hver teymismeðlimur hefur sitt hlutverk og ber ábyrgð á því. 
Nemandinn ásamt öðrum teymismeðlimum ræða hugsanleg markmið og þær leiðir til að ná 
þeim markmiðum. Teymið ákveður í sameiningu hvaða markmið verður tekið fyrir, hlutverkum 
er svo skipt niður og ákveðið hvenær verður gert mat á árangri. Oft eru gerð langtímamarkmið 
sem teymið stefnir að ná á einu ári og skammtímamarkmið sem teymir stefnir að ná fyrir hvern 
fund, sem gæti verið mánaðarlega. Einstaklingsbundin þjónustuáætlun sér til þess að allir sem 
starfa náið með nemandanum viti hver stefnan og markmiðin eru, hvert hlutverk þeirra er og 
hvernig þeir eiga að sinna sínu hlutverki. 

Hvert teymi þarf að hafa málstjóra sem ber ábyrgð á þjónustuáætluninni, þroskaþjálfi væri 
þar vel til fundinn, þjónustuáætlunina þarf að vinna vel svo hún virki (Katrín Þórdís Jacobsen, 
munnleg heimild, febrúar 2018). Þroskaþjálfi gæti tryggt það að þjónustan yrði 
einstaklingsmiðuð ásamt því gæti þroskaþjálfi nýtt sína víðtæku og hagnýtu þekkingu með 
sérstöðu sinni á sviði stefnumótunar, skipulags og framkvæmdar heildrænnar þjónustu 
(Þroskaþjálfafélag Íslands, 2007). Einstaklingsbundin þjónustuáætlun þarf alltaf að vera unnin 
í samvinnu við notanda (nemandann í þessu tilviki), forráðamann eða talsmann. 
Einstaklingsbundin þjónustuáætlun eykur líkurnar á sameiginlegum skilningi, samræmdum 
vinnubrögðum og áherslum, síðast en ekki síst sér þjónustuáætlunin til þess að allir í teyminu 
stefni að sama markmiði.  
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9.2 ADD nemendur sem ekki hafa hlotið greiningu á röskuninni 

Að koma að auga börn með ADD sem fyrst, sem ekki hafa hlotið greiningu á röskuninni er hluti 
af styrkleikamiðaðri nálgun. Því fyrr sem þau hljóta stuðning með styrkleikamiðaðri nálgun því 
betri eru líkurnar á árangri og farsæld (Hallowell og Jensen, 2008). Ásamt því er líka gott að 
komast snemma að því hvaða börn eru með ADD svo það sé hægt að aðstoða þau við námið 
áður en það verður að námserfiðleikum. Kennari og þroskaþjálfi geta haft augun opin fyrir 
einkennum ADD í kennslustofunni, fylgjast með því hverjir líta út fyrir að vera týndari en aðrir, 
missa oft af fyrirmælum eða missa oft athyglina þegar þeir eiga að fylgjast með. Hverjir eiga 
það til að draga sig oftar til hlés eða sitja aftast til að draga að sér sem minnsta athygli. Eiga 
sum börn í bekknum mismunandi daga þar sem þau sinna verkefnum vel en næsta dag gengur 
því illa með svipað verkefni (Rief, 2005). Eins og áður hefur komið fram eru einkennin oft ekki 
sjáanleg á barninu sjálfu svo gott væri að vera vakandi fyrir tíðum klaufavillum eins og í 
stærðfræði, fljótfærnis starfsetningarvillum eða smáorðum sem gleymast í ritun. 
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10 Námsaðferðir 

Það eru til ýmsar leiðir til að aðstoða nemendur með athyglisbrest til að halda sig við efnið en 
flestar þeirra þurfa kennara eða einhvern til að aðstoða. Zentall (1997) vildi finna leið til að 
nemandinn gæti hvatt sig sjálfur áfram, minnt sig sjálfan á að halda sig við efnið og aukið þar 
með sjálfstraustið. Zentall og fleiri fræðimenn gerðu rannsókn á notkun spegils sem tæki til að 
beina athygli barna að sjálfum sér og því verkefni sem barnið er að sinna. Niðurstöður 
rannsóknarinnar sýndu fram á jákvæð áhrif fyrir suma nemendur. Þeir nemendur sem sýndu 
helst jákvæð áhrif á einbeitingu og frammistöðu voru þeir sem höfðu ekki þróað með sér eigin 
aðferðir til að halda einbeitingunni. Spegillinn virtist á einhvern hátt hjálpa þeim með því að 
vera ákveðin áminning um hvað þeir ættu að vera að gera. Notkun spegils sem hjálpartækis í 
námi væri því verðugt að prófa fyrir nemendur með ADD. Ef spegillinn myndi hjálpa 
nemandanum gæti það leitt til betra sjálfstraust og sjálfstæðis í námi (Zentall, 1997). 
 

10.1 Hvað getur nemandinn sjálfur gert? 

Börn með ADD eins og áður hefur komið fram eru oft mjög hugmyndarík og skapandi (Rief, 
2005). Þá styrkleika er hægt að nota til að leyfa þeim að aðlaga námsefnið betur að þörfum 
þeirra. Leyfa þeim að koma með hugmyndir um ýmislegt sem gæti haft jákvæð áhrif á námsferil 
þeirra, upplifanir og hvernig væri hægt að gera námsefnið áhugaverðara. Þó að nemendur með 
ADD glími margir við sömu námserfiðleikana þá þýðir það ekki að þeir læri allir eins (Shapiro, 
2010). Hér í listanum fyrir neðan eru spurningar sem væri hægt að spurja nemandann að til að 
gera skólagönguna ánægjulegri: 
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Tafla 1. Hvað hentar nemandanum og hvað segja fræðin að geti hentað vel. 

 

Hvað segir nemandinn? Hvað segja fræðin? 

 
Hvað myndi bæta upplifun þína við kennslu? 

 
Jákvætt viðmót, skilningur og þolinmæði 

eykur öryggi nemandans (Maté, 2000) 

 
 

Hvernig er hægt að láta þér líða vel í 
skólanum? 

 
Allir þurfa sinn bandamann, einhvern traustan 

vin sem styður og er hvetjandi. Gæti verið 
bekkjarfélagi eða starfsmaður skólans. (Flink, 

2014) 

 
 

Hvað gæti gert verkefnið áhugaverðara? 

 
Áhugi og flutningur kennarans á námsefninu 

hefur mikið að segja um áhuga nemenda (Rief, 
2005) 

 
Finnst nemandanum betra að námsefnið sé 

kynnt hratt eða hægt? 

 
Rannsóknir hafa sýnt fram á betri árangur 
nemenda með athyglisbrest þegar efnið er 
kynnt hratt og ákveðið í lotum. (Diamond, 

2005) 
 

 
 

Hvernig námsumhverfi vill nemandinn vera í? 

 
Sumum nemendum hentar vel að læra einir í 

hljóðlátu og rými afsíðis, á meðan öðrum 
þykir betra að læra í hópum með 
bekkjarfélögum (Shapiro, 2010). 

 

 
Í hvernig flutningi vilt þú fá upplýsingar og 

fyrirmæli um verkefni og annað? 

 
Nemendum með ADD hentar stundum betur 
að fá munnleg fyrirmæli skrifuð niður á blað 

fyrir þau eða sett upp á myndrænan hátt 
(Shapiro, 2010). 
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Nemandinn getur rýnt í eigin vinnubrögð og séð hvað virkar vel. Hann getur skoðað hvaða 
verkefnum honum gekk vel í og afhverju. Gekk honum vel í verkefninu því hann hafði góða 
þekkingu á námsefninu? Hvernig nálgaðist hann þá þekkingu? Var það úr lesefni, eitthvað sem 
kennarinn sagði eða jafnvel eitthvað úr tölvunni? Við hvaða aðstæður náði hann að vinna vel? 
(Flink, 2014) Þessum spurningum gæti nemandinn svarað sjálfur og komist að námsaðferðum 
sem gætu hentað honum. Í svörunum væri hægt að sjá hvernig verkefni henta honum best. Við 
hvaða flutning hann er líklegur að meðtaka upplýsingarnar og við hvaða aðstæður hann getur 
einbeitt sér vel.  

 

10.2 Hvað getur kennarinn eða þroskaþjálfinn gert? 

Kennarinn getur komið því viðhorfi til allra nemenda sinna að allir hafa sína styrkleika og  
veikleika. Hver og einn nemandi hefur sínar eigin leiðir og aðferðir til að læra og kennarinn 
ætlar að sjá til þess að allir nemendur geta lært. Það gæti þýtt það að sumir nemendur fái meiri 
aðstoð en aðrir og sumir nemendur fá stundum að taka sér hlé frá verkefnum. Með því að gera 
öllum nemendunum grein fyrir því afhverju sumir nemendur fái öðruvísi kennslu eða aðstoð, 
er hægt að koma í veg fyrir frekari vandamál nemendanna á milli (Rief, 2005). Nemandinn með 
ADD upplifir sig þá frekar sem hluta af hópnum heldur en sá sem fær sérmeðferð vegna 
veikleika sinna. Kennarinn gæti eflt nemendahóp sinn með því að gefa nemendum tækifæri að 
nýta styrkleika sína og nemendur gætu jafnvel myndað hópa útfrá sameiginlegum styrkleikum 
eða áhugamálum. Geti nemandinn notið sín í skólanum og upplifað öryggi eykur það líkurnar 
á betri námsárangri (Flink, 2014), eða eins og Flink sagði: „A happy brain is a successful 
brain“. 

Það getur verið erfitt fyrir kennara að vekja upp áhuga nemenda á námsefni og halda athygli 
þeirra. Sérstaklega þegar nemandi með athyglisbrest þarf meiri örvun og meiri stuðning við að 
halda athygli í kennslustund (Rief, 2005). Það er margt hægt að gera til að ná athygli nemandans 
en sé hvötin ekki frá réttum stað endist athyglin stutt. Það eru hinsvegar til jákvæðar leiðir til 
að nálgast nemandann. Þær leiðir eru ekki einungis til að halda athygli nemandans, heldur til 
að fá nemandann til meðtaka upplýsingarnar, hugsa um og læra þær. Eins og í kaflanum um 
vinnsluminni þá verður að eiga sér stað vinnsla á upplýsingunum til að einstaklingurinn muni 
upplýsingarnar og læri þær. Jákvæðu leiðirnar ganga allar út frá því að vekja áhuga og forvitni, 
örva og efla nemandann og leyfa honum að greina og skapa í öruggu umhverfi. Eftirfarandi 
tillögur og ráð getur kennari nýtt við við kennslu nemenda með ADD á miðstigi grunnskóla. 
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Áhugi og forvitni 

 „Börn eru nemendur frá náttúrunar hendi. Ef þér tekst að tendra forvitnis-neistann hjá barni mun það 
geta lært án frekari aðstoðar“. (Ken Robinson, munnleg heimild, apríl 2016) 

Kennari getur vakið áhuga nemenda á námsefni með því einu að hafa áhuga á efninu sjálfur. Með 
réttum flutningi á námsefninu getur áhugi kennarans á efninu smitast út. Kennarinn getur haldið 
athygli nemenda með virkum umræðum, raunverulegum dæmisögum og myndrænum tengingum 
(Rief, 2005). Með því að varpa fram spurningum og búa til ráðgátur um efnið getur ADD 
nemandinn nýtt styrkleika sína og greint vandamálið og fundið frumlega lausn.   

Mynd 1. Áhugi og forvitni 
 

Örva og efla 

Spyrja opinna spurninga sem hvetur til gangrýninnar hugsunnar og opna á umræður. Mikilvægt að 
gefa nemandanum tíma til að koma svarinu sínu í orð (Rief, 2005). Við svona spurningar getur 
ADD nemandinn oft nýtt styrkleikann sinn þar sem hann sér hlutina út frá öðrum sjónarhornum.  

Mynd 2. Örva og efla 
 

Öryggi 

Til að nemandinn viti hvað sé í vændum í vissri kennslustund væri gott ef kennarinn myndi útbúa 
lista af lykilatriðum sem nemandinn þarf að fylgjast með og hlusta eftir í kennslustundinni (Rief, 
2005). Skyldi nemandinn missa athyglina í smá stund gæti hann náð sér aftur á strik með því að 
kíkja á listann. Þar væri einnig gott að taka fram tilgang og mikilvægi þess sem verið er að læra.  

Nemendur með ADD eiga stundum erfitt með hópavinnu bæði vegna erfiðleika í félagslegum 
samskiptum og óskýrum verkskiptum (Rief, 2005). Til að byrja með þarf að veita  ADD 
nemandanum öryggi til að geta sinnt sínu hlutverki í hópavinnunni. Hópavinnan þarf að vera vel 
skipulögð og hlutverkin skýr.  

Bjóða upp á val en takmarka valmöguleika til að koma í veg fyrir að hann upplifi valið sem 
yfirþyrmandi (Crawford, 2002). 

Nemandinn þarf að upplifa sig öruggan og ekki vera hræddur um að gera mistök, því öryggi fylgir 
frelsi til að skapa (Maté, 2000). 

Mynd 3. Öryggi. 

 

Sköpun 

Leggja fyrir skapandi verkefni þar sem nemendur geta valið úr, ýmsum valmöguleikum, tónlist, 
leiklist, hönnun, smíði, tækni, rannsóknum. Þá geta nemendur frætt sig meira eða eflt sig í 
einhverju sem þeir eru sterkir í eða hafa áhuga á (Rief, 2005).  

 

Mynd 1. Áhugi og forvitni 

Mynd 2. Örva og efla 

Mynd 3. Öryggi 

Mynd 4. Sköpun 
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10.2.1 Skipulag 

Einstaklingar með ADD eiga margir erfitt með að skipuleggja sig og fylgja skipulagi (Rief, 
2005). Í grunnskólum er hinsvegar ákveðið skipulag sem nemendur þurfa að fylgja og nemandi 
með ADD gæti þurft aðstoð til að halda í við það skipulag. Sú aðstoð gæti falið í sér að útbúið 
væri nákvæmara og ýtarlegra skipulag fyrir nemandann og væri þroskaþjálfi kjörinn í það 
hlutverk. Þar sem dagurinn er brotinn upp frekar og í fleiri, smærri hluta. Slíkt skipulag þarf að 
vera mjög skýrt. Það þarf gefa til kynna hvað er í vændum, hvenær og hvað tekur við að því 
loknu.  Skipulagið þarf hinsvegar að hafa smá rými fyrir sveigjanleika, gangi ekki allt upp eins 
og skyldi. Til að gæta þess að nemandinn fylgi skipulaginu er ekki nóg að hann viti hvað sé á 
dagskránni, heldur þarf að sjá til þess að nemandinn viti hvers er ætlast til af honum. Það má 
tryggja með skýrum fyrirmælum, skýrum reglum og reglulegri endurgjöf. 

Til að búa til nákvæmara og ýtarlegra skipulag væri gott að brjóta upp kennslustundir og 
verkefnavinnu. Við skipulag á stóru verkefni er væri ráðlagt að skipta því upp í hluta eða stuttar 
vinnustundir með litlum pásum inn á milli. Nemendur með ADD eiga oft erfitt með að byrja á 
verkefnum sem virðast yfirgripsmikil svo mikilvægt er að brjóta verkefnið upp. Það þarf að 
vera skýrt hvar nemandinn byrjar á verkefninu og hvar því lýkur. Þar sem tímaskynið er oft 
veikleiki (Rief, 2005) þá er gott að það komi fram hvaða verkefnið tekur langan tíma. 
Nemandinn er til dæmis líklegri til að byrja á verkefni ef hann sér fram á að það muni aðeins 
taka 10 mínútur. Það eitt að sjá fyrir endanum á verkefni hjálpar nemandanum að hefjast handa.  

 

10.3 Hvað geta foreldrar gert? 

Foreldrar geta hjálpað barninu sínu að læra með því að hjálpa því að skilja hvernig það hugsar 
(Flink, 2014). Út frá því getur foreldrið og barnið komist að því í sameiningu hvernig barnið 
lærir best. Foreldrar þurfa að kynna sér ADD og útskýra röskunina fyrir barninu með 
styrkleikamiðaðri nálgun svo það skilji sig sjálft betur.  Þegar fullorðnir greinast með ADD fá 
þeir oft það sem Maté (2000) kallar „the ADD epiphany“ eða ADD hugljómunina. Ástæðan 
fyrir þessari hugljómun er sú að þeir fá svar við kallinu. Þeir hafa alla tíð verið í leit af svörum 
við spurningum um sjálfan sig og staðfesting á ADD gefur þeim ekki bara svör, heldur 
útskýringu. Staðfestingin gefur þeim einnig von, þar sem þeir hafa lengi upplifað sig staðnaða 
í lífinu. Til að koma í veg fyrir slík erfiði er mikilvægt að barnið skilji röskunina sína snemma 
á lífsleiðinni. Foreldri og barn geta saman komist að því hvaða styrkleikar barnsins geta komið 
í stað veikleikanna svo þeir hafi ekki neikvæð áhrif á nám og líf barnsins (Flink, 2014).  

 Styrkleikana þarf að efla, hvort sem þeir eru námstengdir, áhugamál eða hverjir sem 
þeir eru. Þaðan er hægt að byggja upp sjálfstraust og færni í þeim hlutum sem veita þeim 
hamingju (Rief, 2005). Viljann þarf einnig að æfa (Dilawari og Tripathi, 2013), Maté (2000) 
líkti viljanum við vöðva. Foreldrar geta ekki látið vöðva stækka en þeir geta gefið barninu sína 
rétta næringu og rétt umhverfi til að byggja upp vöðvana sína. Sama á við um viljann, foreldrar 
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geta skapað aðstæður þar sem barnið getur æft viljann sinn, valið á milli ýmissa valkosta og 
upplifað ákveðna stjórn í lífi sínu. Sú tilfinning eflir barnið og kemur í veg fyrir að það upplifi 
sig vanmáttugt (Maté, 2000).  

Börn með ADD þurfa vissulega gott skipulag, ramma og skýrar reglur heima til að koma í 
veg fyrir kvíða út frá óvissu og óreglu (Crawford, 2002). Á móti þarf barnið hinsvegar í jafn 
miklum mæli á skilningi og samúð að halda (Maté, 2000). Þessi atriði þurfa að haldast í hendur 
til að tryggja að barninu líði vel og neikvæðu einkenni athyglisbrestsins hafi ekki eins mikil 
áhrif.  

Barnið hefur eflaust ákveðnar skoðanir um hvernig því finnst best að læra og hvar. Best er 
að leyfa því að hafa frjálsar hendur við það hvernig þau læra en foreldri þarf samt að fylgjast 
með og sjá hvort að aðferðir barnsins séu að virka (Flink, 2014). Foreldrið þarf að fylgjast með 
því hvenær barnið missir einbeitinguna og séu aðferðirnar barnsins ekki að virka, leggja þá til 
að barnið finni aðrar aðferðir eða aðstæður til að læra við. Sé barnið ekki með neinar aðrar 
aðferðir í huga getur foreldrið komið með uppástungur. Tilgangurinn með þessu er að leyfa 
barninu að læra á sjálft sig, leyfa því að uppgötva hvað hentar því best svo það upplifi ákveðið 
sjálfstæði í námi (Flink, 2014). Virk samskipti og góð samvinna með kennara eða þroskaþjálfa 
barnsins er mjög mikilvæg til að efla þessa færni og yfirfæra af heimili yfir í skólann eða öfugt 
(Rief, 2005). 

Foreldrar skyldu ekki efast um getu sína þegar barninu gengur illa. Námsleg frammistaða 
barnsins á heldur aldrei að hafa áhrif á samband þess við foreldra sína (Flink, 2014). Það er 
hinsvegar gott að veita þeim jákvæða athygli, grípa tækifærin þegar þeim gengur vel til að hrósa 
þeim á einlægan hátt og hvetja áfram. Það er mikilvægt að foreldrar átti sig á því að barnið er 
örugglega að leggja jafn mikið á sig í námi og samnemendur, jafnvel meira í sumum tilvikum, 
bara á annan hátt (Rief, 2005). Oft gleymist að foreldrar þurfa líka að hugsa um sjálfan sig. Þeir 
þurfa að huga að andlegri og líkamlegri heilsu sinni. Foreldrar eru betur í stakk búnir að sinna 
fjölskyldu sinni þegar þeir eru hraustir og hamingjusamir (Rief, 2005). 
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11 Umræður og niðurstöður 

Athyglisbrestur án ofvirkni getur haft veruleg neikvæð áhrif á námsárangur og líf barns. Börn 
með ADD eru einnig í mikilli hættu á að þróa með sér þunglyndi, kvíða og önnur afbrigði kvíða 
á borð við aðskilnaðar- og félagskvíða. Sjálfsmynd þeirra er sérlega viðkvæm og algengt er að 
röskun þeirra sé misskilin eða vanmetin. Þeir þættir sem hafa helst neikvæð áhrif á námsárangur 
barna með ADD burtséð frá röskuninni er skortur á réttum stuðningi, neikvætt viðmót, 
áhugaleysi á námsefninu, skortur á innri hvöt og mikið álag á vinnsluminni. Ásamt því að hafa 
neikvæð áhrif á námsárangur eru þessir þættir einnig miklir streituvaldar og geta valdið barni 
töluverðri vanlíðan, kvíða og félagslegri einangrun.  

Ofvirki hugur ADD nemandans er fljótur að finna sér eitthvað áhugavert að hugsa um sé 
námsefnið ekki að vekja áhuga. Athyglisbresturinn krefst þess að meiri hvati, innri örvun, 
forvitni og áhugi sé til staðar til að nemandinn veiti óspennandi hlutum athygli og einbeiti sér 
að þeim. Einnig þurfa sömu þættir að vera til staðar til að vinnsluminnið hjá ADD einstaklingum 
geymi upplýsingarnar, vinni úr þeim og komi þeim fyrir í langtímaminninu og verði að lærdómi 
eða reynslu. Slakt vinnsluminni þarf ekki endilega að vera veikleiki. Þær upplýsingar úr 
umhverfinu sem vinnsluminnið vinnur úr mótar upplifun okkar á umhverfinu, mismunandi 
áherslur leiða til mismunandi upplifanna. Öðruvísi hugsun er oft einkennandi fyrir 
athyglisbrestinn. ADD einstaklingur hefur oft þann hæfileika að geta séð hlutina í öðru ljósi og 
er oft athugull á hluti sem öðrum yfirsést. Hægt er að álykta að ADD einstaklingurinn hefur 
aðrar áherslur og vinnur því ekki úr sömu upplýsingum úr umhverfinu og aðrir sem veldur því 
að hann upplifir og skynjar umhverfið á annan hátt.  

Einstaklingar með ADD eiga margir sameiginlega jákvæða eiginleika og styrkleika sem 
maður veltir fyrir sér hvort að fylgi röskuninni. Styrkleikana má nýta til að byggja upp 
sjálfstraust nemandans. Sjálfstraust ADD nemandans hefur mikil áhrif á námsframlag og 
námsárangur hans. Af þeirri ástæðu ganga þær leiðir sem kynntar verða í niðurstöðum út frá 
því að auka sjálfstraust og sjálfsöryggi nemandans.  

Leiðin til betri námsárangurs barna með ADD á miðstigi grunnskóla hefst með sjálfskoðun 
barnsins og uppbyggingu sjálfstrausts þaðan af, í öruggu umhverfi. Barnið þarf að öðlast 
þekkingu á eigin hugsun, styrkleikum og veikleikum. Styrkleikamiðuð nálgun er mikilvægur 
þáttur til að stuðla að góðri sjálfsímynd. Styrkleikamiðuð nálgun stuðlar að jákvæðum 
viðhorfum til röskunarinnar og uppbyggilegum skilningi sem gefur þeim von til framtíðar. 
Uppbygging sjálfstrausts felst í því að efla styrkleika og ýmsa færni sem veita barninu 
hamingju. Gott sjálfstraust gerir barnið betur í stakk búið til að takast á við veikleika sína og 
finna leiðir til að láta þá ekki hafa áhrif á líf sitt og námsárángur. Viðeigandi stuðningur getur 
aðstoðað barnið við að öðlast slíka þekkingu og skapa aðstæður og tækifæri til að efla styrkleika 
barnsins. Stuðningurinn þarf líka að fela í sér gott skipulag og skýran ramma. Mikilvægt er að 
sá sem veitir stuðninginn hafi góða þekkingu á röskuninni og áhrifum hennar á hugsun og 
úrvinnslu upplýsinga. Gott samstarf þarf að vera milli heimilis og skóla til að tryggja yfirfærslu 
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á nýrri þekkingu og færniþróun. Síðast en ekki síst þarf að aðlaga viðhorf þeirra sem standa 
barninu næst til röskunarinnar. Í staðinn fyrir að líta á röskunina sem galla eða eitthvað sem 
þarf að laga er hægt að líta á ADD sem leið barnsins til að tilheyra heiminum, með sínum 
einstaka persónuleika og skapandi hugsun. Þeirra hlutverk er kannski ekki að gerast 
svæfingarlæknir eða stjórna flugumferð. Það gæti verið að nýta góða rýmisgreind og 
sköpunargáfur til að gerast arkitekt eða rannsóknarlögregla og leysa ráðgátur. Hinsvegar ætti 
ekkert að stoppa einstakling með ADD að læra það sem hann vill sé nægur vilji, forvitni, áhugi 
og aðrar sterkar innri hvatir fyrir hendi. 

 

 

 

 
 
 

 
 



29 

Heimildaskrá 

 
ADHD samtökin. (e.d.) Hvað er ADHD? Sótt af https://www.adhd.is/is/um-adhd/hvad-er-

adhd- 
 
Crawford, V. og Silver, L. B. (2002) Embracing the monster: Overcoming the challenges of 

hidden disabilities. Baltimore: Paul H. Bookes Publishing Co. 
 
Diamond, A. (2005). Attention-deficit disorder (attention-deficit/ hyperactivity disorder 

without hyperactivity): A neurobiologically and behaviorally distinct disorder from 
attention-deficit/hyperactivity disorder (with hyperactivity). Development and 
Psychopathology, 17(3), 807-25. Sótt af 
https://search.proquest.com/docview/201695033?accountid=28822 

 
Diamond, A., Briand, L., Fossella, J. og Gehlbach, L. (2004). Genetic and neurochemical 

modulation of prefrontal cognitive functions in children. The American Journal of 
Psychiatry, 161(1), 125-32. Sótt af 
https://search.proquest.com/docview/220492948?accountid=28822 

 
Dilawari, K., og Tripathi, N. (2013). Strategies to improvise teacher tasking with ADHD 

children. Indian Journal of Positive Psychology, 4(2), 365-368. Sótt af 
https://search.proquest.com/docview/1614632767?accountid=135943 

 
Ergas, O. (2016). Attention please: Positioning attention at the center of curriculum and 

pedagogy. JCT, 31(2), 66-81. Sótt af 
https://search.proquest.com/docview/1827601230?accountid=135943 

 
Ferrin, M. og Vance, A. (2014). Differential effects of anxiety and depressive symptoms on 

working memory components in children and adolescents with ADHD combined type and 
ADHD inattentive type. European Child & Adolescent Psychiatry, 23(12), 1161-1173. 
Doi:10.1007/s00787-013-0509-4 

 
Flink, D. (2014). Thinking differently: An inspiring guide for parents of children with 

learning disabilities. New York: HarperCollins Publishers. 
  



30 

Hallowell, E. M. og Jensen, P. S. (2008). Superparenting for ADD: An innovative approach 
to raising your distracted child. New York: Random House Publishing Group. 

 
Koyuncu, A., Celebi, F. og Ertekin, E. (2016). Attention deficit and hyperactivity in social 

anxiety disorder: Relationship with trauma history and impulsivity. ADHD Attention 
Deficit and Hyperactivity Disorders, 8(2), 95-100. Sótt af https://doi.org/10.1007/s12402-
016-0189-2 

 
Langley, K., Fowler, T. A., Grady, D. L., Moyzis, R. K., Holmans, P. A. og Thapar, A. 

(2009). Molecular genetic contribution to the developmental course of attention-deficit 
hyperactivity disorder. European Child & Adolescent Psychiatry, 18(1), 26-32. 
http://dx.doi.org/10.1007/s00787-008-0698-4  

 
Lenehan, P. N. (2005). Attention deficit hyperactivity disorder and attention deficit disorder: 

Inner threads of genius (doktorsritgerð, Pacifica Graduate Institute, California). Sótt af 
https://search.proquest.com/docview/305357983?accountid=135943 

 
Loporto, G. (2005). The davinci method: Break out & express your fire. Discover & master 

the fiery temperament shared by great leaders, artists, entrepreneurs & AD/HD-ers. 
Bandaríkin: The DaVinci Method. 

 
Maté, G. (2000). Scattered: How attention deficit disorder originates and what you can do 

about it. New York: Plume. 
 
McClellan, J. M., Rubert, M. P., Reichler, R. J. og Sylvester, C. E. (1990). Attention deficit 

disorder in children at risk for anxiety and depression. Journal of the American Academy 
of Child & Adolescent Psychiatry, 29(4), 534-539. 

 
Milich, R., Balentine, A. C. og Lynam, D. R. (2001). ADHD Combined Type and ADHD 

Predominantly Inattentive Type Are Distinct and Unrelated Disorders. Clinical 
Psychology: Science and Practice, 8: 463-488. doi:10.1093/clipsy.8.4.463 

 
Palmer, E. D. og Finger, S. (2001). An early description of ADHD (inattentive subtype): Dr. 

Alexander Crichton and “Mental Restlessness” (1798). Child Psychology and Psychiatry 
Review, 6, 66–73. 

 
Raichle, M. E., MacLeod, A. M., Snyder, A. Z., Powers, W. J., Gusnard, D. A. og Shulman, 

G. L. (2001) A default mode of brain function. National Academy of Sciences, 98(2), 676-
682. doi:10.1073/pnas.98.2.676 



31 

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

strategies, and interventions (2. útgáfa). San Francisco: Jossey-Bass A Wiley Imprint. 
 
Shapiro, L.E. (2010). The ADHD workbook for kids: Helping children gain self-confidence, 

social skills & self-control. USA:New Harbinger Publications, Inc. 
 
Taylor, J. F. (2013) The survival guide for kids with ADHD. Minneapolis: Free Spirit 

Publishing Inc. 
 
Zentall, S. S. (1997). Self-control under self-focus conditions for students with AD/HD. 

Purdue University, Indiana. 
 
Þór Garðar Þórarinsson. (2012) Þjónustuferillinn frá umsókn til þjónustu: Hvað þarf að hafa í 

huga. Sótt af https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-
media/media/npa/Thjonustuferillinn---fra-umsokn-til-thjonustu-ThGTh-des.pdf 

 
Þroskaþjálfafélag Íslands. (2007). Starfskenning þroskaþjálfa. Sótt af 

http://www.throska.is/is/um-felagid/thi/starfskenning-throskathjalfa 
 


