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Útdráttur 

ADHD eða athyglisbrestur með eða án ofvirkni er taugaþroskaröskun sem 5-10% barna á 

grunnskólaaldri glíma við. Helstu birtingamyndir röskunarinnar eru ofvirkni, hvatvísi og 

athyglisbrestur, en misjafnt er á milli barna hvaða birtingamynd kemur fram. Allt að 70% 

grunnskólabarna með ADHD glíma við eina eða fleiri fylgiröskun, en þær algengustu eru 

sértækir námsörðugleikar, mótþróaþrjóskuröskun og svefntruflanir. Algengustu 

meðferðir við ADHD er lyfjagjöf samhliða sálfélagslegri meðferð en röskunin telst 

ólæknandi. Skóli án aðgreiningar er hugtak sem kom fyrst fram í íslenskum lögum árið 

2008. Það þýðir að öll börn á grunnskólaaldri eiga rétt á virkri þátttöku í sínum 

heimaskóla, óháð atgervi þeirra eða stöðu. Börn sem eru greind með ADHD eða aðrar 

raskanir eiga því rétt á aðstoð í skólanum sem mætir þörfum þeirra. Greiningum hefur 

fjölgað undanfarin ár og er biðtíminn eftir greiningu allt að eitt ár, en á þeim tíma fá börnin 

ekki alltaf þá þjónustu sem þau þarfnast. Rannsóknir hafa sýnt að stoðþjónusta í skólum 

er mun fjölbreyttari við börn á yngri stigum grunnskóla, en kennsla á unglingastigi veitir 

ekki jafn mikið svigrúm til einstaklingsmiðaðrar kennslu. Helsta viðfangsefni þessarar 

ritgerðar var að varpa ljósi á stöðu nemenda með ADHD innan skólastefnunnar skóla án 

aðgreiningar. Niðurstöður ritgerðarinnar sýna að staða nemenda með ADHD innan skóla 

án aðgreiningar er því miður ekki nægilega góð en unglingar með raskanir á borð við 

ADHD eiga oft sérstaklega erfitt uppdráttar. Til þess að skólastefnan geti gengið upp þarf 

að skipuleggja fjárveitingar mun betur og auka stuðning við kennara. 
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Formáli  

Ritgerð þessi er 12 eininga (ECTS) lokaverkefni til BA gráðu í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands. Ritgerðin var unnin undir leiðsögn Dr. Sigrúnar Harðardóttur lektor og vil ég þakka 

henni kærlega fyrir góða leiðsögn og ábendingar sem nýttust við skrifin. Samnemendum 

mínum vil ég færa þakkir fyrir aðstoð og uppbyggilegar umræður í gegnum árin og 

sérstakar þakkir færi ég Sigrúnu E. Fuller fyrir þrotlausa hvatningu, aðstoð og frábærar 

samverustundir.  

Tengdaforeldrum mínum og eiginmanni get ég ekki þakkað nógsamlega, án þeirra 

hefði þessi ritgerð aldrei orðið að veruleika og náminu lokið. Stuðningur ykkar, hvatning 

og aðstoð er algjörlega ómetanleg. 
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1 Inngangur  

Í fyrstu bekkjum grunnskóla læra börn helstu undirstöðuatriði náms ásamt því að beita 

gagnrýnni hugsun og sýna sjálfstæði í daglegum athöfnum. Fyrstu árin á sér stað mikill 

þroski barnanna en þau læra að eiga samskipti við jafnaldra, verða færari í samvinnu og 

skilja hvers samfélagið krefst af þeim. Skólinn er undirbúningur fyrir lífið og því er 

mikilvægt að upplifun barna af skólagöngu sé jákvæð. Til að það geti orðið þarf skólinn að 

mæta hverjum nemenda á hans eigin forsendum. Börn með ADHD geta átt erfitt með að 

nýta hæfileika sína á sama hátt og önnur börn og eiga oft í meiri erfiðleikum með að mæta 

væntingum skólasamfélagsins en jafnaldrar þeirra. Því getur skólaganga barna og 

unglinga með ADHD reynt mikið á þau og fjölskyldur þeirra (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013; 

Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001). 

Árið 2008 var í fyrsta sinn samþykkt í lögum á Íslandi að grunnskólar ættu að vera án 

aðgreiningar og að menntun ætti að vera fyrir alla. Með skóla án aðgreiningar eiga allir 

nemendur að eiga kost á gæðamenntun og virðing á að vera borin fyrir fjölbreytileika 

þeirra og mismunandi þörfum (lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Ástæða þess að sjónum er aðallega beint að nemendum með ADHD í þessari ritgerð 

er sú að röskunin hefur verið sérstaklega mikið í umræðunni undanfarin ár og oftar en 

ekki á neikvæðan hátt. Helsta umræðan í samfélaginu hefur verið lögð á fjölgun greininga 

og ofnotkun barna á örvandi lyfjum. Orð eins og „greiningariðnaður“ koma reglulega upp 

og vakti það því áhuga minn að skoða stefnu stjórnvalda hvað varðar greiningar á 

nemendum og sérúrræði í skólunum. 

Í þessari ritgerð verður fjallað um hvernig framkvæmd menntastefnunnar skóli án 

aðgreiningar hefur tekist og hver staðan er í dag. Leitast verður við að svara eftirfarandi 

tveimur spurningum:  

• Hverjar eru helstu áherslur í skólastefnunni um skóla án aðgreiningar? 

• Hver er staða nemenda með ADHD innan skóla án aðgreiningar? 

Ritgerðin skiptist í fimm kafla. Í kafla tvö er fjallað um athyglisbrest með eða án 

ofvirkni (ADHD) og greiningarskilmerkin sem stuðst er við þegar röskunin er greind. Byrjað 
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er á því að gera grein fyrir orsökum ADHD, tíðni, birtingarmyndum og helstu afleiðingum. 

Þá er fjallað um meðferðarúrræði og hvernig aukin vitund um einkenni og afleiðingar 

röskunarinnar getur haft jákvæð áhrif á einstaklinga. Í þriðja kafla er fjallað um 

skólastefnuna um skóla án aðgreiningar og síðan er stiklað á stóru í þróun íslenskrar 

menntastefnu í gegnum árin. Síðan er rýnt í Salamanca yfirlýsinguna sem hafði mikil áhrif 

á núverandi menntastefnu. Næst er fjallað um skólastefnuna sjálfa, skóla án aðgreiningar, 

og helstu áherslur hennar í íslenskum grunnskólum. Þar á eftir er rætt um hið svokallaða 

„gráa svæði“ sem snýr að þeim nemendum sem ekki fá þá þjónustu sem þeir þurfa á að 

halda. Að lokum er svo fjallað um nemendur með ADHD á unglingastigi og hvað kennarar 

geta gert til að mæta þörfum þeirra í skóla án aðgreiningar. Í fjórða kafla er fjallað um 

kenningar og fræðileg sjónarhorn. Fyrst er vistfræðikenning Urie Bronfenbrenner skýrð 

en svo er fjallað um læknisfræðilega og félagslega sjónarhornið. Að lokum er rætt um 

hlutverk félagsráðgjafa innan skólanna í sambandi við nemendur með sérþarfir. Í kafla 

fimm eru niðurstöður settar fram, þær ræddar og ályktanir af þeim dregnar. 
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2 ADHD og greiningarskilmerki 

ADHD er alþjóðleg skammstöfun yfir „Attention Deficit Hyperactivity Disorder“. Íslenska 

þýðingin er athyglisbrestur með eða án ofvirkni en alþjóðlega skammstöfunin er yfirleitt 

notuð í daglegu tali. ADHD er röskun á taugaþroska í heila og er ein algengasta og mest 

rannsakaða geðröskunin á meðal barna. Röskunin er erfðafræðileg en ekki er vitað 

nákvæmlega hvað veldur henni. Skerðingin sem röskunin veldur er staðsett í þeim hluta 

heilans sem hefur stjórn á hvötum einstaklingsins og framkvæmdum (American 

Psychiatric Association, 2013).  

Greiningarskilmerki ADHD eru skráð í tveimur greiningarkerfum, en þau eru ICD-10 

og DSM-5. Á Íslandi er helst stuðst við hið síðarnefnda en ástæðan fyrir því er sú að 

skilmerkin þar teljast oft hagnýtari og auðveldara er að ákvarða meðferð fyrir 

einstaklinginn út frá þeim (Gísli Baldursson, Páll Magnússon, H. Magnús Halldórsson og 

Matthías Halldórsson, 2012).  

Fyrra greiningarkerfið sem fjallað verður um er ICD-10 (e. International Classifications 

of Diseases) eða Alþjóðleg tölfræðiflokkun sjúkdóma og skyldra heilbrigðisvandamála. 

Flokkunarkerfið ICD-10 samanstendur af 20 yfirköflum og fjölmörgum undirköflum um 

þúsundir sjúkdóma og er ætlað til notkunar við greiningu sjúkdóma. Samkvæmt ICD-10 

eru greiningarskilmerki fyrir athyglisbrest með ofvirkni þau að börn þurfa að hafa sýnt 

einkenni fyrir sjö ára aldur og til staðar þurfa að vera einkenni úr öllum þremur flokkum. 

Þessir þrír flokkar ADHD eru ofvirkni, hvatvísi og athyglisbrestur. Að auki þurfa einkennin 

að koma fram á fleiri en einu sviði í lífi einstaklingsins, það er að segja í skóla, á heimili, 

atvinnu eða á öðrum sviðum hins daglega lífs (Embætti landlæknis, 2017; Gísli Baldursson 

o.fl., 2012). 

Alþjóðlega flokkunarkerfið DSM-5 (e. Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders) eða Greiningar- og tölfræðihandbók geðraskana, eins og það kallast á íslensku, 

er flokkunarkerfi bandarísku geðlæknasamtakanna. Flokkunarkerfið skiptir ADHD niður í 

þrjá flokka. Sá fyrsti er ofvirkni og hvatvísi, annar flokkurinn er athyglisbrestur og að lokum 

er þriðji flokkurinn sá sem inniheldur öll einkennin, ofvirkni, athyglisbrest og hvatvísi. 

DSM-5 er með eina sameiginlega greiningu fyrir ofvirkni og hvatvísi, en þau einkenni 
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fylgjast oft að. Þrátt fyrir að greiningarkerfin tvö, ICD-10 og DSM-5, séu með mismunandi 

áherslur eru þau að mörgu leyti lík. Til að mynda þurfa hamlandi einkenni ADHD að hafa 

komið fram fyrir sjö ára aldur til þess að einstaklingurinn uppfylli greiningarskilmerki í 

báðum greiningarkerfunum. Í DSM-5 þarf einstaklingurinn að auki að vera með sex eða 

fleiri einkenni athyglisbrests og/eða sex eða fleiri einkenni ofvirkni eða hvatvísi (Gísli 

Baldursson o.fl., 2012).  

Helsti munurinn á þessum greiningarkerfum er sá að samkvæmt ICD-10 er krafan sú 

að einkenni þurfa að vera til staðar úr öllum einkennaflokkum, en samkvæmt DSM-5 eru 

ofvirknis- og hvatvísiseinkennin flokkuð saman. Greiningarkerfin gefa bæði upp viðmið 

sem börn þurfa að ná til að greinast með ADHD, en einungis læknar eða sálfræðingar hafa 

réttindi til þess að sjá um greiningar (American Psychiatric Association, 2013; Gísli 

Baldursson o.fl., 2012). 

2.1 Orsakir ADHD 

Ekki er vitað nákvæmlega hver orsök athyglisbrests og ofvirkni er, en eins og áður sagði 

er röskunin tengd taugaþroska í heila og er áætlað að allt að 70–95% tilfella ADHD skýrist 

af erfðum (Margrét Valdimarsdóttir, Agnes Huld Hrafnsdóttir, Páll Magnússon og Ólafur 

Ó. Guðmundsson, 2005). Talið er að skerðing í framheilaberki valdi því að taugaboðefnið 

dópamín nái ekki fullri virkni, en full virkni þess er nauðsynleg forsenda eðlilegs 

taugaþroska í heila. Framheilinn er sú stöð heilans sem stjórnar hugrænni virkni, eins og 

atferli og framkvæmdastýringu einstaklingsins (Antshel o.fl., 2011). Mismunandi tilgátur 

eru um ástæður þess að skerðing verði í taugaþroska heilans og hafa margar rannsóknir 

verið gerðar til að reyna að sýna fram á orsakir ADHD. Meðal þess má nefna tvær 

rannsóknir sem sýna fram á tengsl á milli ofvirkniröskunar barna og þess hvort að börnin 

hafi fæðst sem fyrirburar, en allt að fjórum sinnum líklegra er að börn sem fæðast fyrir 

tímann greinist með ADHD þar sem heili þeirra hefur mögulega ekki náð fullum þroska 

við fæðingu (Margrét Valdimarsdóttir, Agnes Huld Hrafnsdóttir, Páll Magnússon og Ólafur 

Ó. Guðmundsson, 2006; Mathewson o.fl., 2017). Í rannsókn Margrétar Valdimarsdóttur 

og félaga (2006) kemur einnig fram að börn mæðra undir tvítugu séu allt að 2,5 sinnum 

líklegri til að greinast með ofvirkni borið saman við allar mæður á Íslandi á tímabilinu sem 

rannsóknin var gerð. Ástæður ofvirkniraskana virðast vera fjölmargar en talið er að þrátt 
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fyrir að margir orsakaþættir geti legið að baki ADHD séu erfðir langalgengasti 

orsakaþátturinn (Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 2005). 

2.2 Tíðni 

Leiða má líkur að því að ADHD hafi líklegast alltaf verið til staðar þrátt fyrir að fyrstu 

læknisfræðilegu heimildirnar um röskunina hafi ekki komið fram fyrr en árið 1902. Breski 

læknirinn George Still lýsti hegðun 43 barna sem einkenndist af mikilli ofvirkni, lítilli 

sjálfstjórn og erfiðleikum með að halda einbeitingu. Í lýsingu Still á börnunum kom fram 

að ekkert væri athugavert við greind þeirra en að þau ættu við mikinn hegðunarvanda að 

stríða. Virtist sem svo að þrátt fyrir að sum þeirra gerðu sér grein fyrir vanda sínum ættu 

þau erfitt með að læra af reynslunni. Hann tók einnig eftir því að drengir voru mun fleiri 

en stúlkur í þessum hópi en niðurstaða hans var sú að þessi börn hefðu fengið eðlilegt 

uppeldi, væru með eðlilega greind og því væri vandamálið ekki umhverfið heldur væri 

hægt að rekja það til líffræðilegra þátta á meðal barnanna (Barkley, 2015).  

Samkvæmt DSM-5 eru um það bil 3–5% barna greind með ADHD, en nýrri tölur sýna 

fram á að allt að 5–10% barna á grunnskólaaldri séu nú greind með ADHD og það jafngildir 

því að tvö til þrjú börn með ADHD séu í hverjum bekk að meðaltali í öllum aldurshópum 

(ADHD samtökin, e.d.; Gísli Baldursson o.fl., 2012).  

Þrátt fyrir að hér á landi séu ákveðin greiningarskilmerki sem þarf að uppfylla til að fá 

greiningu, liggja ekki fyrir nákvæmar tölur um fjölda greininga ADHD á hverju ári. Í 

upplýsingum frá Embætti landlæknis (2016) kemur fram að mikil aukning hafi orðið í 

ávísun ADHD lyfja hérlendis og að sú aukning sé ekki í samræmi við nágrannaþjóðir okkar 

heldur mun hærri. Ávísanir þessara lyfja voru algengastar hjá drengjum í aldurshópnum 

10–14 ára en 11,5% af öllum drengjum landsins í þessum aldursflokki fengu þessi lyf að 

minnsta kosti einu sinni árið 2015.  

Stúlkur eru ólíklegri til að greinast með ADHD en drengir og er talið að það sé vegna 

þess að þær vekja síður athygli kennara fyrir slæma hegðun, auk þess sem þær eru ekki 

jafn árásagjarnar og drengir og sýna sjaldnar truflandi hegðun. Stúlkur eiga það til að vera 

hlýðnari, leggja mikið á sig til að ljúka verkefnum og sækjast meira eftir viðurkenningu 

kennara. Þar af leiðandi þurfa einkenni þeirra oft að vera töluvert alvarlegri en hjá 

drengjum til þess að athygli sé beint að þeim og að þær hljóti greiningu (Ingibjörg 

Karlsdóttir, 2013). Rannsókn Collins og Cleary (2015) sýnir að þrátt fyrir að færri stelpur 
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en strákar fái ADHD greiningu, þá hefur fjöldi þeirra stúlkna sem fá slíka greiningu 

þrefaldast á undanförnum 10 árum. Ísraelsk rannsókn frá 2017 sýnir svipaðar niðurstöður, 

þar sem á árunum 2005 til 2014 þrefaldaðist tíðni stúlkna með ADHD frá 3,5% upp í 10,4%. 

Áður voru 2,94 strákar á hverja eina stúlku greindir með ADHD en árið 2014 hafði 

greiningum stelpna fjölgað svo að 1,86 strákar voru greindir á hverja eina stúlku. Ekki er 

vitað hver ástæðan er að baki fjölgunar ADHD greininga hjá stúlkum, en vangaveltur hafa 

verið uppi um það hvort fólk sé almennt orðið meðvitaðara um að einkenni ADHD hjá 

stúlkum birtast öðruvísi en hjá drengjum með sömu röskun. Annar möguleiki er að 

fordómar séu almennt orðnir minni en þeir voru áður, þar sem þekkingin um röskunina 

er orðin töluvert meiri en hún var.  

2.3 Einkenni 

Einkenni ADHD eru mismunandi á milli einstaklinga en yfirleitt koma þau mjög snemma 

fram, það er að segja á síðari árum leikskóla eða fyrstu árum grunnskóla. Algengast er að 

einstaklingur með ADHD sé farinn að sýna einkenni um sjö ára aldur, þó svo greining fari 

fram síðar (Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 2005). Birtingarmynd raskana fer eftir ráðandi 

einkennum og eru börn með athyglisbrest sem ráðandi einkenni því oft ekki með mikinn 

hreyfióróleika og greinast þau oft mun seinna, jafnvel ekki fyrr en á unglingsárunum. Þau 

eiga það til að missa athygli á því sem gerist í kennslustundum og gleyma sér í hugsunum 

sínum. Sama má segja um stúlkur, en oft vekja þær síður athygli kennara fyrir truflandi 

hegðun í kennslustundum. Einkennin eru því misjafnlega augljós, en börn sem mælast 

með háa meðalgreind eru líklegri til að finna aðrar leiðir til að bæta upp fyrir skerta 

námsgetu og greinast því oft seinna eða alls ekki (Barkley, 2015). Einkenni ADHD eru eins 

og fyrr sagði í þremur flokkum og verður gerð grein fyrir þeim hér á eftir. 

2.3.1 Ofvirkni  

Ofvirkni og hvatvísi haldast oft í hendur, þó svo að sjálfsögðu sé slíkt alls ekki alltaf raunin 

hjá öllum. Ofvirknin brýst oft út í hreyfióróleika, þar sem barnið á erfitt með að sitja kyrrt 

og er mikið á iði, á það til að hlaupa út um allt, klifra upp á húsgögn og á almennt erfitt 

með að slaka á. Barn með ofvirkni talar oft mjög mikið, hratt og hátt. Það á erfitt með að 

fylgja eigin söguþræði og veður úr einu málefni í annað. Einnig er algengt að börn fikti 

mikið eða séu með mikil læti í óviðeigandi aðstæðum (Barkley, 2015; Gísli Baldursson o.fl., 

2012).  
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2.3.2 Hvatvísi 

Einkenni hvatvísi eru þau að börn hugsa ekki áður en þau framkvæma, þau eru oft 

óþolinmóð og eiga erfitt með að bíða þar til röðin kemur að þeim. Þau eiga það því oft til 

að trufla samræður, til að mynda með því að svara spurningum áður en þær eru kláraðar. 

Börn með hvatvísi eru líklegri til að hunsa fyrirmæli og taka vanhugsaðar ákvarðanir, þar 

sem þau framkvæma oft án þess að gefa sér tíma til að hugsa um afleiðingar gjörða sinna. 

Hvatvísin getur því oft haft mikil áhrif á félagslega virkni barna, þar sem framkoma þeirra 

vill oft verða fráhrindandi fyrir önnur börn (ADHD samtökin, e.d.; Barkley, 2015; Gísli 

Baldursson o.fl., 2012).  

2.3.3 Athyglisbrestur 

Börn með athyglisbrest eiga yfirleitt í miklum vandræðum með að halda einbeitingu og 

þá sérstaklega í verkefnum sem þeim þykja ekki sérstaklega áhugaverð. Algengt er að 

börn með athyglisbrest geri fljótfærnisvillur í skólaverkefnum, þar sem þau huga ekki 

nægilega vel að smáatriðum. Oft líta þau út fyrir að vera fjarlæg eða föst í dagdraumum 

þegar reynt er að halda uppi samræðum við þau og geta þau því auðveldlega virkað 

áhugalaus um annað fólk. Börn með athyglisbrest geta gengið í burtu úr miðjum leik vegna 

utanaðkomandi áreitis sem grípur athygli þeirra. Athyglisbresturinn getur því komið niður 

á hæfni þeirra til að mynda félagsleg tengsl við jafnaldra sína (Barkley, 2015; Gísli 

Baldursson o.fl., 2012).  

2.4 Fylgiraskanir 

Flest börn með ADHD greinast einnig með aðrar raskanir. Talið er að allt að 70% 

grunnskólabarna með ADHD greinist með eina eða fleiri fylgiröskun (Wolraich o.fl., 2005). 

Bandarísk rannsókn sýndi fram á að hjá börnum á aldrinum 6–17 ára sem eru með ADHD 

eru um 33% þeirra með eina fylgiröskun að auki, 16% þeirra eru með tvær fylgiraskanir 

og 18% hafa þrjár eða fleiri fylgiraskanir (Larson, Russ, Kahn og Halfon, 2011). Hér á eftir 

verður gerð grein fyrir helstu fylgiröskunum ofvirkni og athyglisbrests. 

Þær fylgiraskanir sem eru hvað algengastar eru sértækir námsörðugleikar, 

mótþróaþrjóskuröskun, svefntruflanir, kvíði og þunglyndi ásamt hegðunarröskunum 

(Barkley, 2015). Talað er um fylgiraskanir þegar barn er greint með tvær eða fleiri tegundir 

af röskunum. Eins og fram hefur komið eru líkur á því að einstaklingur með ADHD greinist 

einnig með aðra röskun og getur það orðið til þess að raskanirnar hafa samverkandi áhrif 
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á einkenni barnsins og hamli því enn meira í námi sem og í félagslífi (Brown, 2005; Jónas 

G. Halldórsson, 2000). 

Sértækir námsörðugleikar er sú fylgiröskun sem virðist algengust á meðal 

grunnskólabarna með ADHD, en allt að 50–60% þeirra barna sem greind hafa verið með 

ADHD glíma við sértæka námsörðugleika og virðist sem svo að erfðafræðilegar ástæður 

séu orsök þeirra í allt að 70% tilvika. Þau börn sem greinast með sértæka námsörðugleika 

eru annaðhvort meðalgreind eða yfir meðalgreind, en þrátt fyrir það eiga þau í 

erfiðleikum með ýmsa grunnþætti námsins, þá sérstaklega lestur, stafsetningu og 

stærðfræði (Jónas G. Halldórsson, 2000).  

Mótþróaþrjóskuröskun greinist hjá um 40–50% barna með ADHD samkvæmt 

Newcorn og Halperin (2000). Aðrar rannsóknir hafa staðfest það að allt að 50% barna með 

ADHD greinist einnig með mótþróaþrjóskuröskun. Almennar hegðunarraskanir greinast 

að jafnaði í 27% tilfella hjá börnum með ADHD á móti 2% hjá börnum án ADHD (Barkley, 

2015; Cuffe o.fl., 2015). Sem dæmi um einkenni mótþróaþrjóskuröskunar er hægt að 

nefna að barnið missir stjórn á skapi sínu og neitar að fylgja settum reglum. Það þrætir 

við bæði fullorðna og önnur börn, það segir óviðeigandi hluti sem særa eða móðga eða 

reynir jafnvel viljandi að ónáða aðra. Mótþróaþrjóskuröskun getur því haft mikil áhrif á 

félagsleg tengsl og getur valdið börnum með ADHD miklum erfiðleikum í samskiptum við 

önnur börn (Newcorn og Halperin, 2000).  

Um 40–65% barna með ADHD eiga við svefntruflanir að stríða en þær lýsa sér í 

erfiðleikum með að sofna, að vakna og jafnvel halda sér vakandi á daginn. Helsta ástæðan 

fyrir þessu er sú að einstaklingar með ADHD eiga í miklum vanda með að halda reglu á 

svefnmynstri sínu, þeir eiga erfitt með að slökkva á virkninni í höfðinu og geta því ekki 

sofnað vegna eigin hugsana. Vegna þess að þeir sofna seint fara þeir seinna í djúpsvefninn 

og eiga því erfitt með að rjúfa hann þegar kominn er tími til að fara á fætur (Brown og 

Modestino, 2000).  

Aðrar algengar fylgiraskanir eru kvíði og þunglyndi en um 10–30% barna með ADHD 

greinast með aðra eða báðar þessara raskana (Spencer, Wilens, Biederman, Wozniak og 

Harding-Crawford, 2000). Kvíðaeinkenni barna geta oft verið heldur óljós og brotist út í 

pirringi, áhyggjum, þreytu og að eiga erfitt með að ná góðum svefni. Börn með kvíða virka 

oft framtakslaus og hæg í eðli sínu og valda því síður truflunum í kennslustundum. Þar 
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með er þeim sjaldnar vísað í greiningarferli en börnum sem eru ör og sýna truflandi 

hegðun (Tannock, 2000). Börn með ADHD lenda oft í erfiðleikum með félagsleg samskipti 

við jafningja sína, sem getur haft mikil áhrif á sjálfsmynd þeirra og líðan. Þannig eru sum 

börn með ADHD töluvert líkleg til þess að þróa með sér þunglyndi, þar sem barnið 

gagnrýnir sjálft sig stanslaust, hefur lítið sjálfstraust, á erfitt í tómstundum eða íþróttum 

og á annaðhvort erfitt með svefn eða sefur of mikið (Spencer o.fl., 2000).  

2.5 Meðferð 

Viðurkenndar meðferðarleiðir við ADHD eru nokkrar, en þær sem helst eru notaðar hér á 

landi eru lyfjameðferð, sálfélagsleg meðferð eða samsett meðferð, sem er þá bæði lyfja- 

og sálfélagsleg meðferð. Engin meðferð hefur enn fundist sem læknar ADHD og telst 

röskunin því ólæknandi. Með þeim meðferðum sem í boði eru, er í flestum tilfellum hægt 

að halda einkennum í skefjum og ná þannig stjórn á röskuninni. Viðvarandi meðferð er þó 

nauðsynleg, þar sem einkennin aukast að öllum líkindum aftur sé meðferð hætt (Barkley, 

2015; Gísli Baldursson o.fl., 2012).  

Rannsóknir sýna að sálfélagsleg meðferð reynist börnum og aðstandendum þeirra 

mjög vel, en mikilvægt er að þeir sem eru næst barninu í hinu daglega lífi hafi þekkingu á 

vanda þess og sýni hegðun barnsins skilning. Sálfélagsleg meðferð hefur reynst börnum 

vel til að skilja eigin hegðun betur og getur dregið úr truflandi hegðun og bætt félagsleg 

samskipti þeirra (Gísli Baldursson o.fl., 2012; Watson, Richels, Michalek og Raymer, 2015). 

Sálfélagsleg meðferð hjálpar til með tilfinningalegan vanda barns og dregur úr truflandi 

hegðun sem hefur áhrif á nám barnsins. Þessi meðferðarleið snýr bæði að barninu sjálfu 

og þeirra nánustu fjölskyldu og er meðferðin oft í formi fræðslu, viðtala við sálfræðing og 

aðra fagaðila og hugrænnar atferlismeðferðar, svo eitthvað sé nefnt. Margvísleg 

námskeið eru í boði, bæði á vegum ADHD samtakanna sem og Þroska- og 

hegðunarstöðvar (Gísli Baldursson o.fl., 2012).  

Lyfjameðferð er algengasta meðferðarúrræðið við athyglisbresti og ofvirkni en 

sérfræðingar mæla helst með því að lyf séu notuð samhliða sálfélagslegri meðferð. Þau 

lyf sem notuð eru í meðferð við ADHD eru örvandi lyf, en fjöldi klínískra rannsókna hafa 

sýnt fram á að þau séu mjög áhrifarík í slíkum meðferðum. Lyfin draga úr einkennum 

athyglisbrests, ofvirkni og hvatvísi. Þau lyf sem eru mest notuð hérlendis eru Rítalín, 

Equazym, Rítalín Uno, Concerta og Strattera. Aukaverkanir geta verið margar og það getur 



15 

tekið langan tíma að finna hvaða lyf og skammtur þess lyfs hentar hverju barni (Gísli 

Baldursson o.fl., 2012).  

2.6 Aukin vitund 

Áður fyrr var litið á einkenni ADHD sem svo að um óþekkt væri að ræða hjá börnum eða 

að foreldrar þeirra væru ekki að standa sig í uppeldishlutverkinu. Birtingarmynd 

einkennanna er fyrst og fremst mikill hegðunarvandi og áður en ADHD var rannsakað 

ítarlega fengu börn með þessa röskun oft ekki þann stuðning sem þau þurftu á að halda. 

Einnig hefur verið litið á ADHD sem misþroska eða vægan heilaskaða (Barkley, 2015).  

Með aukinni þekkingu hefur viðhorf gagnvart ADHD breyst töluvert, en enn koma 

reglulega upp umræður um ofgreiningar og of mikla lyfjanotkun barna. Fjöldi barna sem 

fá greiningu um ADHD hefur vissulega aukist, en greiningum fullorðinna hefur einnig 

fjölgað sem gæti stafað af því hversu lítil þekking var um röskunina á árum áður (Gísli 

Baldursson o.fl., 2012; Grétar Sigurbergsson, e.d.). Þekking á ADHD og helstu 

fylgiröskunum hefur aukist töluvert á undanförnum áratugum. Ekki er talið líklegt að 

lyfjameðferð ein og sér muni breyta miklu fyrir barn með ADHD til lengri tíma litið. Þess í 

stað er mikilvægt að nánustu aðstandendur og skólinn fái fræðslu um röskunina og tileinki 

sér aðferðir og úrræði sem henta þörfum barnsins til athafna daglegs lífs. Þá er átt við 

úrræði sem hægt er að nota bæði í skóla sem og heima, eins og að vera með sjónrænt 

skipulag fyrir barnið sem er auðskiljanlegt svo barnið viti til hvers er ætlast af því hverju 

sinni. Einnig er talið gagnlegt fyrir barnið að fá tækifæri til að sinna verkefnum í stuttum 

lotum svo það eigi auðveldara með að halda einbeitingu, ásamt því að barnið sé undirbúið 

ef breytingar framundan eru væntanlegar, svo eitthvað sé nefnt (Ingibjörg Karlsdóttir, 

2013; Sigrún Harðardóttir og Tinna Halldórsdóttir, 2010).  

Við greiningu á ADHD er oftast einblínt á neikvæðu einkennin sem röskuninni fylgja 

en flestallir fagmenn, bæði í skólum sem og á öðrum sviðum, vita í dag að jákvæðu 

einkennin eru einnig fjölmörg. Börn með ADHD búa yfir mörgum styrkleikum og er það í 

höndum foreldra, kennara og annarra uppeldisaðila að virkja þessa styrkleika þeirra og 

ýta undir þá, svo að afleiðingar þeirra neikvæðu verði minni. Þess vegna er afar mikilvægt 

að foreldrar og aðrir aðstandendur barna með ADHD sæki sér fræðslu og auki þekkingu 

sína á röskuninni. Með því móti getur hugarfar þeirra sem standa barninu næst breyst og 

tekið er á ofvirkniröskuninni með þeirri nálgun að nýta styrkleika einstaklingsins í stað 
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þess að leggja áherslu á að draga úr neikvæðum afleiðingum. Mörg börn með ADHD eru 

með mjög hraða úrvinnslu og geta haft mikla einbeitingu, séu aðstæður til þess réttar. 

Þau geta verið mjög sjálfstæð í vinnubrögðum, eru rökföst og hafa ríkt hugmyndaflug. Enn 

fremur eru börn með ADHD oft sérfræðingar í eigin málefnum séu þau meðvituð um 

vanda sinn og geta þannig lýst styrkleikum sínum og takmörkunum af miklu innsæi og 

geta gefið öðrum ráð um hvernig samvinnu við þau sé best háttað (Ragna Freyja 

Karlsdóttir, 2001; Sigrún Harðardóttir og Tinna Halldórsdóttir, 2010).  

Í þessum kafla var fjallað um hvað athyglisbrestur með eða án ofvirkni er og 

greiningarskilmerki röskunarinnar. Farið var yfir orsakir, einkenni ADHD og tíðni, 

meðferðarúrræða og þau áhrif sem aukin þekking á röskuninni getur haft á börn og 

fjölskyldur þeirra. Í næsta kafla verður fjallað um þróun íslenskrar menntastefnu og 

skólastefnuna skóla án aðgreiningar. Auk þess verður fjallað um stöðuna í dag, gráa 

svæðið sem bent hefur verið á í tengslum við framkvæmd stefnunnar og hvað er hægt að 

gera til að mæta þörfum unglinga með ADHD. 
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3 Skólastefnan skóli án aðgreiningar 

Í þessum kafla verður fjallað um þróun íslenskrar menntastefnu, ásamt þeim áhrifum sem 

Salamanca yfirlýsingin hafði á hana. Einnig verður fjallað um hugmyndafræðina að baki 

skóla án aðgreiningar og hver staðan er í dag. Í því sambandi verður gerð grein fyrir helstu 

niðurstöðum úttektar Evrópumiðstöðvar á stefnunni um skóla án aðgreiningar, ásamt 

þeim rannsóknum sem hafa beint sjónum að upplifun kennara á menntastefnunni. Síðan 

verður fjallað um hið svokallaða „gráa svæði“, en á því svæði eru nemendur sem fá ekki 

þá þjónustu sem þeir þurfa á að halda innan skólakerfisins. Að lokum verður fjallað um 

nemendur með ADHD á unglingastigi og hvað hægt er að gera til að mæta þörfum þeirra. 

3.1 Þróun íslenskrar menntastefnu 

Bandaríski sálfræðingurinn og heimspekingurinn John Dewey (2000) var með þeim fyrstu 

til að útskýra hugtakið menntastefna á fyrri hluta 20. aldar. Dewey kallaði þetta þó 

menntaheimspeki og sagði að hugtakið fæli í sér greiningu á því hvað felst í menntun og 

til hvers hún væri. Samkvæmt Dewey þurfi menntastefnu að fylgja áætlanir um námsefni 

og kennsluaðferðir, ásamt námsgögnum og öðrum aðbúnaði. Hann lýsti menntastefnu á 

þann hátt að hún væri áætlun um framkvæmd skólastarfs og að markmið hennar yrðu að 

vera skýr, svo hægt væri að sjá hvernig einstaklingar afla sér menntunar eða fara á mis 

við menntun. Hann hélt því einnig fram að menntastefna hlyti að byggja á kenningu um 

hvað yrði samfélaginu til góðs, bæði innan skólastofnana sem og almennt, þar sem skólinn 

er einungis lítið brot af samfélaginu.  

Segja má að upphaf skipulegrar kennslu almennings á Íslandi hafi verið árið 1907 með 

lögum um fræðslu barna nr. 59/1907, en það var í fyrsta sinn sem sett var fram 

heildarlöggjöf um almenningsfræðslu á Íslandi (Loftur Guttormsson, 2008a). Í þeim lögum 

kom fram að öll börn á landinu á aldrinum 10–14 ára ættu að stunda nám við barnaskóla 

eða svokallaða farskóla. Fram að 10 ára aldri var ætlast til þess að börnum yrði kennt að 

lesa og skrifa heima og væru því tilbúin til að hefja nám við 10 ára aldur (Frumvarp til laga 

um námsgögn). Árið 1929 var fyrsta námskráin gefin út en hún innihélt fáar upplýsingar 

aðrar en þær bækur sem ætlaðar voru til kennslu. Lögum um fræðslu barna var breytt 

árið 1936 og var skólaskylda lengd, svo að börn áttu að hefja nám við sjö ára aldur og ljúka 
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því við 14 ára aldur. Í kjölfarið var gefin út Námskrá fyrir barnaskóla árið 1939 sem var 

ítarlegri en eldri útgáfan (Loftur Guttormsson, 2008b; Sigfús Sigurhjartarson, 1945). 

Næstu heildarlög um almenna skóla voru sett árið 1946, en þá hafði Ísland nýlega 

orðið sjálfstætt lýðræðisríki og bera lögin þess greinilega merki. Megintilgangur laganna 

var að koma á samræmdu menntakerfi sem myndi tryggja efnahagslegan uppgang 

landsins ásamt menningarlegu sjálfstæði þjóðarinnar (Hlynur Ómar Björnsson, 2008) og 

var lögunum ætlað að auka jafnrétti til náms. Var þetta í fyrsta sinn sem fræðsluskyldu 

var skipt í fjögur stig, en þau voru barnafræðslustig, gagnfræðastig, menntaskólastig og 

að lokum háskólastig (Sigfús Sigurhjartarson, 1945).  

Þau lög sem lögðu grunninn að núverandi löggjöf um menntamál á Íslandi voru 

aðallega tvenn, lög um grunnskóla nr. 63/1974 og lög um grunnskóla nr. 49/1991. Fyrri 

lögin mörkuðu ákveðin tímamót þar sem skólaskylda var sett á fyrir öll börn á aldrinum 

7–16 ára og meðal markmiða laganna var að temja börnum víðsýni og efla skilning þeirra 

á mannlegum kjörum (lög um grunnskóla nr. 63/1974). Í lagasetningunni árið 1991 var 

lögð mun meiri áherslu á nemendur með sérþarfir. Í lögunum var gert ráð fyrir að 

sérkennsla þeirra nemenda færi fram í heimaskólum þeirra, en ekki í þar til gerðum 

sérskólum (lög um grunnskóla nr. 49/1991). Þannig má segja að grunnurinn fyrir skóla án 

aðgreiningar hafi þegar verið lagður árið 1991, þrátt fyrir að orðalagið sjálft hafi ekki 

komið fram í lögunum fyrr en nokkru síðar. 

Stærsta breytingin sem varð með nýju grunnskólalögunum árið 1995, var að rekstur 

grunnskólanna færðist frá ríki til sveitarfélaga. Í kjölfar nýju laganna voru gefnar út nýjar 

námskrár og var mikil áhersla lögð á samræmt námsmat og þar af leiðandi viðmið sem 

nemendur þurftu að ná til að eiga kost á inngöngu í framhaldsnám. Lög um grunnskóla 

nr. 66/1995 voru undir miklum áhrifum frá Salamanca yfirlýsingunni sem gefin var út árinu 

áður, en fjallað verður nánar um hana í næsta kafla. Megininntak Salamanca 

yfirlýsingarinnar var áhersla á nemendur með sérþarfir og réttindi þeirra og kom það skýrt 

fram í nýju lögunum. Í lögunum kom fram að sveitarfélögunum væri skylt að bjóða upp á 

sérdeildir eða sérskóla í þeim tilvikum þar sem nemendur hefðu ekki kost á að nýta sér 

kennslu í almennri bekkjardeild. Einnig kom skýrt fram í lögunum að nemendur með 

fatlanir hefðu rétt á sérstökum stuðningi í skóla (lög um grunnskóla nr. 66/1995).  
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Í dag eru í gildi lög um grunnskóla nr. 91/2008. Þar er í fyrsta skipti talað um skóla án 

aðgreiningar og kemur sú stefna frá Salamanca yfirlýsingunni og rammaáætluninni frá 

árinu 1994 (Menntamálaráðuneytið, 1995). Kemur fram í lögunum að skólaskylda sé fyrir 

öll börn að jafnaði í 10 ár eða frá 6–16 ára aldurs. Í 13. grein 4. kafla laganna er fjallað um 

rétt nemenda. Þar segir að allir nemendur grunnskóla eigi rétt á kennslu við sitt hæfi í 

hvetjandi námsumhverfi sem taki mið af þörfum þeirra og almennri vellíðan. Í 17. grein 

sama kafla laganna er fjallað um sérþarfir nemenda, en þar kemur fram að allir nemendur 

eigi rétt á að komið sé til móts við þarfir þeirra án aðgreiningar og að þeir eigi rétt á 

sérstökum stuðningi í námi í samræmi við metnar sérþarfir (Lög um grunnskóla nr. 

91/2008).  

3.2 Salamanca yfirlýsingin 

Yfirlýsingin og rammaáætlunin um aðgerðir vegna nemenda með sérþarfir er kölluð 

Salamanca yfirlýsingin eftir spænsku borginni Salamanca, þar sem UNESCO og spænska 

menntamálaráðuneytið héldu ráðstefnu um þessi málefni árið 1994. Ráðstefnan var 

haldin til að ræða og móta stefnu um skóla fyrir alla en í brennidepli var kennsla barna 

með sérþarfir. Ráðstefnuna sóttu fulltrúar frá 92 ríkjum víðsvegar að úr heiminum, meðal 

annars Íslandi, og 25 alþjóðasamtökum sem létu sig málið varða (Menntamálaráðuneytið, 

1995).  

Hafa verður í huga að Salamanca yfirlýsingin er viljayfirlýsing en ekki bindandi 

sáttmáli, sem þýðir að ríkin sem skrifuðu undir hana lýsa einungis yfir vilja sínum til að 

starfa eftir hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar en ber ekki lagaleg skylda til þess. 

Að skrifa undir viljayfirlýsingu af þessu tagi bendir þó til einlægs vilja allra hlutaðeigandi 

og virðist þáverandi menntamálaráðherra, Björn Bjarnason, hafa tekið samþykktina 

alvarlega, þar sem yfirlýsingin og rammaáætlunin var þýdd yfir á íslensku og send á alla 

grunnskóla landsins (Gretar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnason, 2016).  

Á meðal þess sem fram kemur í rammaáætluninni er að ganga eigi út frá því sem 

eðlilegu að fólk sé ólíkt og því eigi að sníða námsefni barna að þörfum þeirra, fremur en 

að börnin þurfi að aðlaga sig að námsefninu. Einnig kemur fram að til að þetta sé mögulegt 

þurfi skýra stefnumörkun sem sé studd nægilegum fjárveitingum, en það hefur 

hugsanlega verið ein stærsta áskorunin í innleiðingu stefnunnar hér á landi. Stoðþjónusta 

þarf að vera til staðar fyrir börn sem þurfa á henni að halda og er hugmyndin sú að börn 
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fái að njóta sérstakrar stuðningskennslu í tengslum við almennt námsefni en eigi ekki að 

fá annað og ólíkt námsefni (Menntamálaráðuneytið, 1995).  

3.3 Skóli án aðgreiningar 

Skóli án aðgreiningar er hugtak sem fyrst kom fram í menntalögum árið 2008. Skóli án 

aðgreiningar er þýðing á enska hugtakinu „inclusive education“ og er það ef til vill ein 

mesta breyting sem orðið hefur á íslenskum grunnskólalögum síðastliðna áratugi (lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). Með skóla án aðgreiningar er átt við að allir nemendur á 

grunnskólaaldri eigi rétt á að sinna námi sínu í almennum grunnskólum í þeirra 

heimabyggð eða nærumhverfi, þar sem náms- og félagslegum þörfum hvers einstaklings 

er mætt af virðingu og alúð. Samkvæmt þessari lögbundnu menntastefnu á hver nemandi 

rétt á virkri þátttöku í sínum heimaskóla óháð atgervi hans eða stöðu og að borin sé 

virðing fyrir fjölbreytileika og mismunandi þörfum hvers nemanda (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2016).  

Eins og áður hefur komið fram starfa íslenskir grunnskólar eftir hugmyndafræði skóla 

án aðgreiningar. Erfitt hefur reynst að finna íslenskt orðalag sem lýsir stefnunni jafn vel 

og enskan gerir (e. inclusive education), en ýmist hefur verið talað um skóla án 

aðgreiningar, nám án aðgreiningar, kennslu án aðgreiningar eða menntun án 

aðgreiningar. Öll þessi orðasambönd lýsa því sama en það getur haft ruglandi áhrif að 

hafa mörg hugtök í notkun á sama tíma. Undanfarin ár hefur orðalagið skóli 

margbreytileikans fest sig í sessi og þykir það lýsa hugtakinu betur en fyrri orðasambönd. 

Skóli margbreytileikans lýsir bæði margbreytileikanum í flóru nemenda en einnig á milli 

skólastofnana. Hugtakið ýtir undir þær hugmyndir að fjölbreytileiki sé af hinu góða og 

eðlilegur hluti af hversdagslegu lífi, en leggi ekki megináherslu á að aðgreina nám, 

nemendur eða skóla (Gretar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnason, 2016). Þar sem þau gögn 

sem ritgerð þessi byggist á tala annaðhvort um menntun án aðgreiningar eða skóla án 

aðgreiningar verður því orðalagi haldið, en verður ekki flækt þeim mun meira með því að 

bæta við enn einu hugtakinu. 

Þegar skóli án aðgreiningar hafði verið samofinn íslenskri menntastefnu í 10 ár, 

leituðu fulltrúar Mennta- og menningarmálaráðuneytisins til Evrópumiðstöðvarinnar 

með það í huga að hefja úttekt á stefnunni og framkvæmd hennar hérlendis. 

Evrópumiðstöðin var stofnuð árið 1996 og er hún sjálfstæð stofnun 30 Evrópuríkja, 
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Íslands þar á meðal, sem hafa með sér samstarf um skóla án aðgreiningar. Tilgangur 

Evrópumiðstöðvar er að vinna að umbótum á stefnu og framkvæmd menntamála í þágu 

nemenda með fötlun og sérþarfir í námi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2017).  

Úttekt Evrópumiðstöðvarinnar fór fram með víðtæku samráði við hinar ýmsu 

stofnanir og hópa sem vinna að málefnum menntunar án aðgreiningar, svo sem 

velferðarráðuneyti, sveitarfélögin, mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

heilbrigðisráðuneyti, kennarasamtök og starfsfólk skóla ásamt nemendum og 

aðstandendum þeirra, svo eitthvað sé nefnt (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2017). Evrópumiðstöðin gaf út skýrslu með helstu niðurstöðum og hér á eftir verður 

fjallað um hana með tilliti til stöðu nemenda með ADHD innan skóla án aðgreiningar.  

3.4 Staðan í dag 

Það fyrsta sem þarf að hafa í huga, þegar úttekt sem þessi er gerð, er hvort að allir í 

skólasamfélaginu leggi sama skilninginn í hugtakið menntun án aðgreiningar. Flestir sem 

svöruðu könnunum Evrópumiðstöðvar voru sammála um að stefnan væri mikilvæg, en 

augljóst væri að ákveðin skil væru á milli kenningar og framkvæmdar. Ekki voru allir 

sammála um hvaða aðferð væri best að nota til að tryggja öllum nemendum þá 

gæðamenntun sem hugtakið krefst af skólastofnunum. Mörgum fannst hugtakið vera 

notað of mikið sem nokkurs konar „merkimiði“ á stefnu skólayfirvalda. Með því er átt við 

að útgefin stefna miði að því að allir eigi rétt á gæðamenntun sem henti hverjum og 

einum, en í raun hafi skólastarfið lítið breyst. Starfsfólk skóla segir til dæmis að það viti 

ekki til hvers er ætlast af þeim, þar sem fjármagnið ræður öllu að lokum. Það sé ekki hægt 

að sinna ólíkum þörfum hvers og eins nemenda, hvort sem hann þurfi á stoðþjónustu að 

halda eða ekki. Með því að ætla að sinna ólíkum þörfum nemenda þurfi mun meira 

fjármagn að renna til skólanna. Einnig kom fram að það eru mjög skiptar skoðanir á því 

hvernig eigi að framkvæma stefnuna innan skólanna og þá einkum á milli aldurshópa 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2017).  

Rannsóknir og upplýsingaviðtöl við kennara hafa sýnt fram á að kennurum finnst of 

mikil áhersla lögð á það í skólunum að allir nemendur geri það sama. Kennarar hafa lýst 

skólum sem mjög „prófamiðuðum“ og segja að áhersla á próf komi oft niður á annars 

konar námsmati sem nýst gæti nemendum (Guðbjörg Ólafsdóttir og Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2017). Einnig fannst kennurum eins og sú áhersla sem lögð er á 
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námsárangur kæmi frá valdhöfum sem standa fyrir utan skólann og finnst eins og þeim sé 

ekki treyst til að vinna vinnuna sína. Finnst kennurum þeir jafnvel vera þvingaðir til að 

starfa á annan hátt en þeir myndu sjálfir kjósa (Guðbjörg Ólafsdóttir og Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2017; Hermína Gunnþórsdóttir og Dóra S. Bjarnason, 2014). Svipaðar 

niðurstöður komu fram í rannsókn Guðbjargar Ólafsdóttur og Berglindar Rósar 

Magnúsdóttur (2017), en þar töluðu kennararnir um að starfshætti á unglingastigi 

grunnskóla þyrfti að endurskoða, sérstaklega með tilliti til sveigjanleika í námsumgjörð, 

því kennsla faggreina væri víða niðurnjörvuð og ósveigjanleg. Þeirra upplifun var að 

unglingar fái lítið frelsi í skólanum til að finna sína styrkleika, en séu þess í stað þvingaðir 

til að reyna að halda í við hópinn, því of mikil áhersla sé lögð á að allir geri það sama til að 

ná samræmdum stöðlum. 

Evrópumiðstöð kannaði jafnframt hvort starfsfólk njóti nægilegs stuðnings til að 

framkvæma stefnu um menntun án aðgreiningar. Niðurstöður sýndu að íslenska 

menntakerfið búi að mörgum styrkleikum en stærsti styrkur þess sé aðalnámskráin sem 

skólarnir fara eftir. Skýr samstaða kom fram hjá öllum hópum skólasamfélaganna um að 

koma þyrfti til móts við námsþarfir allra nemenda, en hins vegar sé ekki skýrt hvernig það 

eigi að vera gert. Lítill sem enginn stuðningur eða fjárveitingar fáist fyrir nemendur sem 

ekki eru með formlegar greiningar og er mikil þörf á því að mat skólanna á þörfum 

nemenda fái meira vægi í stað þess að horfa einungis til formlegra greininga. Starfsfólk 

skólanna eru þeir aðilar sem þekkja nemendur sína best og eru oft fyrstir til að sjá þegar 

aðstoðar er þörf. Fram kom að styðja þarf starfsfólk betur til þess að þróa verklag sem 

hægt er að nota við mat á náms- og stuðningsþörfum nemenda. Kom það þó skýrt fram 

að til þess að hægt væri að sinna þörfum allra nemenda þyrftu skólarnir að vera með vel 

menntað starfsfólk ásamt því að hafa greiðan aðgang að fagfólki utan skólanna (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2017).  

Svo virðist vera að stoðþjónusta skólanna sé eingöngu í boði fyrir nemendur með 

fatlanir eða greiningar um aðrar sérþarfir og er það talið hvetja bæði foreldra og kennara 

til að vísa nemendum áfram til formlegrar greiningar á námsþörfum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2017). Greiningarferlið er tímafrekt og meðal biðtími barna á 

greiningum ADHD og skyldra raskana er um eitt ár (Þingskjal nr. 1287/2014–2015). 

Kennararnir sem Hermína Gunnþórsdóttir og Dóra S. Bjarnason (2014) ræddu við, 
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gagnrýndu bæði tímann og fjármunina sem fara í að senda nemendur í formlega greiningu 

í stað þess að veita þeim strax þann stuðning sem þeir þurfa á að halda. Viðmælendur 

Guðbjargar Ólafsdóttur og Berglindar Rósar Magnúsdóttur (2017) tóku í sama streng, en 

einn kennarinn lýsti vanmáttartilfinningu og sagðist þess fullviss að biðin eftir aðstoð ylli 

því oft að vandamálin yrðu stærri en þau þyrftu að vera. Kennararnir voru einnig sammála 

um að lítinn stuðning væri að fá og jafnvel engan ef ekki lægi fyrir greining. Ennfremur 

sagði einn kennarinn að greiningarferlið væri orðið eins og hver önnur færibandavinna 

eins og hann lýsti því og að þrátt fyrir greiningu væri oft eins og greiningargögnum hætti 

til að enda ofan í skúffu. Þörfum nemandans væri því ekki mætt og aðstæðum hans ekki 

breytt til hins betra. Samkvæmt rannsókn Hermínu Gunnþórsdóttur (2010) telja kennarar 

sig geta kennt fjölbreyttum hópi nemenda og jafnvel telja þeir að það geri þá að betri 

kennurum. Hins vegar bjóði ytri stuðningur ekki nógu vel upp á að kennararnir geti sinnt 

starfi sínu að alúð. Því er ljóst að þrátt fyrir vilja kennara til að taka mið af menntun án 

aðgreiningar í hinu daglega starfi þeirra, er stuðningur við þá ekki nægur.  

Samkvæmt úttektinni voru margir kennarar sammála um að þetta ýti undir 

aðgreiningu þeirra nemenda sem ekki falli innan ramma hins hefðbundna 

kennslufyrirkomulags, meðal annars þeirra sem þurfa á aðstoð að halda en eru ekki með 

neinar greiningar. Má þar á meðal nefna nemendur sem hafa annað móðurmál en 

íslensku, afburðanemendur sem þyrftu meira krefjandi námsefni, sem og einstaklinga 

sem standa höllum fæti efnahags- og/eða félagslega. Bent var á að þessir nemendur séu 

oft ekki teknir með í umræðuna um menntun án aðgreiningar. Formlegum greiningum 

um fötlun eða sérþarfir fylgir fjármagn til skólanna og því er auðvelt að túlka stefnuna 

þannig að hún snúist eingöngu um þá sem eru með sérþarfir (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2017). Innan þessa ramma falla einnig nemendur sem eru með 

ADHD en hafa ekki ofvirkni sem birtingamynd röskunarinnar. Má til að mynda nefna börn 

með athyglisbrest sem ráðandi einkenni, en þau eru oft frekar fjarlæg í kennslustundum 

án þess að sýna truflandi hegðun (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013).  

Samband íslenskra sveitarfélaga og Félag grunnskólakennara gerðu sameiginlega 

könnun á meðal kennara, þar sem fram kom að kennurum fannst almennt öll aðstoð inni 

í bekkjum of lítil. Fjórir kennarar nefndu sérstaklega að þeim fyndist vanta meiri aðstoð 

fyrir nemendur með ADHD og sögðu þá oft ekki fá þann stuðning sem þeir þyrftu á að 
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halda. Kennararnir töldu að ástæðurnar fyrir þessu væru að öllum líkindum sparnaður, en 

sögðu einnig að erfitt væri að sinna einstaklingsbundnum þörfum nemenda í svo stórum 

bekkjum. Kennararnir sögðu enn fremur að mikið af tíma þeirra færi í að sinna nemendum 

sem eiga að hafa stuðning innan bekkjanna og það kæmi niður á öðrum nemendum. Því 

má ætla að ekki sé nægilegt fjármagn til staðar svo að nemendur með sérþarfir fái þann 

stuðning sem þeir þurfa á halda og oftar en ekki bitnar það helst á nemendum með ADHD. 

Þeir nemendur sem eru með sýnilegri vandamál eða alvarlegri eru oftast þeir sem fá 

aðstoðina (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2012). Niðurstöður rannsóknar Guðbjargar 

Ólafsdóttur og Berglindar Rósar Magnúsdóttur (2017) sýndu að flestir voru sammála því. 

Einn kennari sagði frá því að þegar hún hóf störf sem kennari fyrir 30 árum hefði verið 

mun meiri stuðningur innan kennslustofunnar, þar sem sérkennari var með henni í öllum 

kennslustundum og hefði hjálpað til við að skipuleggja kennsluna. Nú til dags séu 

kröfurnar mun meiri á bæði kennara og nemendur og sérkennarar komi sjaldnast að 

kennslustundum, heldur séu það í flestum tilfellum ófaglærðir stuðningsfulltrúar. 

Ófaglærðum stuðningsfulltrúum hefur fjölgað mikið í skólum og segja kennarar að það sé 

ólíku saman að jafna hvort um sé að ræða að hafa með sér sérkennara eða ófaglærða 

manneskju.  

3.5 Gráa svæðið 

Menntastefnan skóli án aðgreiningar snýst í grundvallaratriðum um það að veita eigi 

öllum nemendum á öllum skólastigum gæðamenntun. Eins og fram kom í kaflanum hér á 

undan, hefur reynst erfitt að innleiða stefnuna þannig að allir nemendur njóti góðs af. 

Börn með greindar sérþarfir fá ekki endilega þá þjónustu sem þau þurfa á að halda og 

erfitt er að afla stuðnings fyrir námsþarfir sem eru minna aðkallandi eða fyrir þá hópa 

nemenda sem standa höllum fæti af öðrum ástæðum. Því er mikilvægt að skilgreina hvar 

„gráu svæðin“ liggja. Evrópumiðstöð setur til að mynda þá nemendur sem hafa augljósar 

námsþarfir en hafa ekki hlotið formlegar greiningar innan þess flokks, þar sem þeir eiga 

þá ekki rétt á sérstakri námsaðstoð (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2017). 

Samband íslenskra sveitarfélaga (2016) vann skýrslu um gráu svæðin í 

velferðarþjónustunni. Þar voru gráu svæðin skilgreind þannig að þar væru notendur 

tiltekinnar þjónustu sem fengju lakari úrlausn sinna mála en efni stæðu til og það væri 

vegna óskýrrar skiptingar á ábyrgð og verklagslýsingum þeirra aðila sem veita þjónustuna. 
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Það er meðal annars hægt að heimfæra beint yfir á þá nemendur sem eru með fjölþættan 

vanda þar sem kerfin skarast eða þá nemendur sem þurfa aðstoð strax, en þurfa að bíða 

lengi eftir greiningu áður en þjónustan fæst. Þeir nemendur sem eru með ADHD eða 

skyldar raskanir eru yfirleitt stór hluti af þessum hópi nemenda sem telst vera á gráa 

svæðinu (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2014). 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var lögfestur á Íslandi árið 2013. Í honum er lögð 

áhersla á að börn eigi almennan rétt til náms sem og sérstakan rétt til verndar vegna 

þroska þeirra og aldurs. Samkvæmt þriðju grein Barnasáttmálans á ávallt að byggja 

ákvarðanir í málefnum barna á því sem þeim er fyrir bestu (Barnasáttmáli Sameinuðu 

þjóðanna, e.d.). Samband íslenskra sveitarfélaga (2014) komst að þeirri niðurstöðu í 

skýrslu sinni að þjónusta við börn sem lenda á gráu svæðunum sé að öllum líkindum ekki 

í samræmi við þau lög sem gilda hér á landi um börn og fatlað fólk. Biðlistar eftir 

greiningum eru langir og í lok árs 2015 voru 208 börn á biðlista hjá Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins, en biðtími eftir greiningu getur verið allt upp í ár. Þannig er stór 

hópur barna með ýmiss konar raskanir, eins og til dæmis taugaraskanir eða fjölþættan 

vanda, sem lendir á gráa svæðinu og fær ekki þá þjónustu sem hann þarf á að halda. Því 

geta ýmsar stofnanir í raun hvorki uppfyllt lögbundnar skyldur sínar né þær kröfur sem 

skólasamfélagið og samfélagið í heild gerir um aukna þjónustu við þennan hóp barna 

(Ríkisendurskoðun, 2016).  

Ekki eru margar rannsóknir til um þessi gráu svæði í íslensku menntakerfi. Þær 

rannsóknir sem gerðar hafa verið, hafa þó sýnt fram á að þau séu svo sannarlega til staðar. 

Í meistararannsókn Soffíu Guðrúnar Guðmundsdóttur (2016) kom fram að viðmælendur 

hennar, sem allir voru fagmenn á sviði þjónustu við börn, þekktu til þessara gráu svæða 

og könnuðust við mýmörg dæmi um slíkar aðstæður. Flestir töluðu um að þau börn sem 

helst lentu á gráu svæðunum væru börn með fjölþættan vanda og geðraskanir, en tveir 

nefndu að þetta ætti einnig við um börn með ADHD og skyldar raskanir. Erla Dögg 

Kristjánsdóttir (2013) tók viðtöl við foreldra barna á gráa svæðinu sem ekki höfðu 

formlegar greiningar en þurftu á stuðningi að halda í skóla. Hennar niðurstöður voru þær 

að börn á gráa svæðinu fái ekki nógu mikinn stuðning og þjónustu í skóla. Sá stuðningur 

sem í boði var hafði ekki verið auðfenginn, heldur þurftu allir foreldrarnir sem rætt var 

við að berjast fyrir þeim stuðningi sem börnin þeirra höfðu. Foreldrarnir sögðu jafnframt 
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að þeir teldu að hefðu börnin þeirra verið með formlega greiningu, hefði verið auðveldara 

að fá viðeigandi stuðning. Svipaðar niðurstöður var að finna í skýrslu 

Evrópumiðstöðvarinnar um stefnuna menntun án aðgreiningar. Þar kom fram að vegna 

núgildandi reglna um fjárframlög, þá sé minna svigrúm til að sinna þeim nemendahóp 

sem lendir á gráa svæðinu. Þeir nemendur þurfa meiri stuðning en hinn almenni nemandi, 

en þörfin telst ekki nægilega aðkallandi til þess að réttlæta formlegt mat og greiningu. 

Þannig fylgir nemendum ekki aukið fjármagn og því er erfitt að veita auka stuðning 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2017). 

3.6 Hvernig er hægt að koma til móts við unglinga með ADHD? 

Á yngri stigum grunnskólans er námsumhverfið mun frjálsara og auðveldara er að mæta 

einstaklingsþörfum nemenda með ADHD. Umsjónarkennari og foreldrar eru oftast í góðu 

samstarfi og fylgja nemandanum vel eftir í náminu með það að markmiði að barnið hefji 

skólagöngu sína á farsælan hátt (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013). Á miðstigi aukast kröfurnar 

sem gerðar eru á nemandann og þarf hann meðal annars í fyrsta sinn að taka samræmd 

próf. Nemendur sem eru með ADHD eiga það til að skera sig úr fjöldanum á þessum aldri, 

þar sem jafnaldrar þeirra hafa frekar náð að tileinka sér viðeigandi hegðun í skólanum og 

í félagslegum aðstæðum. Eigi nemandi með ADHD við námserfiðleika að stríða eða er 

félagslega illa staddur, getur það dregið úr sjálfstrausti hans og ýtt undir erfiða hegðun 

(Parker, 2005).  

Þegar nemendur koma upp á unglingastig eru gerðar enn meiri kröfur til þeirra en 

áður. Fleiri kennarar koma að námi unglinganna og umsjónarkennari er oft ekki í miklum 

tengslum við nemendur sína. Á sama tíma og aðhald kennara minnkar, þarf nemandinn 

að sýna sjálfstæð vinnubrögð, hafa sjálfstjórn, kunna að skipuleggja sig og stjórna tíma 

sínum, ásamt öllum þeim félagslegu samskiptum sem fylgja unglingsárunum. Þessir þættir 

reynast nemendum með ADHD oft mjög erfiðir (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013). Á 

unglingsárunum breytast félagsleg samskipti töluvert, þar sem vinahópar stækka og 

eftirlit foreldra breytist. Félagslegir árekstrar verða tíðari, þar sem unglingarnir hittast nú 

oft utan heimilis og ættu því bæði skólarnir og heimili að mæta nemendum með 

jákvæðum stuðningi við nám og hegðun (Damon og Learner, 2008). Kjarnaeinkenni ADHD 

taka oft breytingum á unglingsárunum. Þannig geta ráðandi einkenni eins og 

hreyfiofvirkni eða athyglisbrestur breyst í spennu og óróleika innra með unglingnum. 
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Fylgiraskanir eins og kvíði og þunglyndi verða algengari á unglingsárunum en þegar barnið 

var yngra. Flestir unglingar eru hvatvísir og eru unglingar með ADHD engin undantekning 

þar á. Þvert á móti er líklegra að unglingar með ADHD verði enn hvatvísari en áður og sýni 

enn erfiðari hegðun en þeir gerðu á yngri árum. Þannig er lítil sjálfstjórn og reiðivandi ekki 

óalgengt vandamál hjá unglingum með ADHD (Rief, 2005).  

Þegar félagslegar og námslegar kröfur aukast, getur bil skapast á milli unglinga með 

ADHD og jafnaldra þeirra. Það getur haft neikvæð áhrif á sjálfsmynd þeirra, þar sem þeir 

upplifa sig „öðruvísi“, finna jafnvel fyrir félagslegri höfnun eða verða fyrir einelti og þannig 

geta þeir verið í aukinni áhættu að lenda í vafasömum félagsskap. Unglingar með ADHD 

eru líklegri til að sýna af sér áhættuhegðun en aðrir unglingar og eru því líklegri til að fikta 

með áfengi eða vímuefni eða þróa jafnvel með sér andfélagslega hegðun (Rief, 2005).  

Eins og fram hefur komið gefur nám á unglingastigi grunnskóla oft lítið svigrúm til 

einstaklingsmiðaðrar kennslu. Í bók Tomlinson og Imbeau (2010) eru mörg gagnleg ráð 

sem hægt er að nýta við kennslu unglinga í skóla án aðgreiningar. Til dæmis er algengur 

misskilningur að þeirra mati að kennsla unglinga þurfi að vera á þann hátt að allir 

nemendur fái sömu fyrirmæli og sömu verkefni. Þær segja það mun betra að kennarar 

séu vel undirbúnir, hafi mismunandi þarfir nemanda ávallt að leiðarljósi og hafi frekar efni 

við hæfi hvers nemanda. Segja þær enn fremur að sé námsefnið annaðhvort of flókið eða 

of auðvelt, þá missi unglingurinn einbeitinguna, verði reiður og vonsvikinn og fari jafnvel 

að trufla aðra nemendur í stofunni. Árangursríkt getur reynst að búa til einstaklingsáætlun 

í samvinnu við unglinginn, þar sem hann setur sér sjálfur markmið og fær aðstoð við að 

átta sig á bestu leiðinni til að ná þeim.  

Hefðbundin kennsluaðferð, þar sem kennari stendur við töflu og talar og nemandinn 

á að hlusta og skrifa hjá sér, er talin reynast illa nemendum með ADHD. Kyrrseta í langan 

tíma getur reynst þeim erfið, þeir missa oft einbeitinguna og verða eirðarlausir. Til þess 

að halda athygli nemenda með ADHD er betra að hafa fyrirlestra stutta og blanda saman 

kennsluaðferðum, til að hver kennslustund skiptist í smærri einingar. Með því er hægt að 

mæta þörfum nemenda sem eiga erfitt með að halda athygli í lengri tíma í senn (Rief, 

2005).  

Samvinnunám (e. cooperative learning) er samheiti yfir blandaðar námsaðferðir, þar 

sem verkefni eru ekki falin hverjum einstaklingi fyrir sig, heldur hópum sem leysa þurfa 
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verkefni saman. Markmiðið er að nemendur læri að tala saman og hjálpast að við að 

skipta með sér verkefnum. Þessi aðferð er talin mjög árangursrík við kennslu nemenda 

með ADHD, þar sem hún tekur á mörgum þáttum samtímis. Hún eflir bæði félags- og 

samskiptafærni ásamt því að unglingurinn hefur tækifæri til að fá verðmæta aðstoð og 

útskýringar jafningja sinna. Margir nemendur með ADHD eru með skerta samskipta- og 

félagsfærni og geta því hópverkefni reynst þeim töluvert erfið. Kennarinn þarf því að huga 

vel að samsetningu hópanna til að samstarfið geti gengið vel fyrir sig án alvarlegra 

árekstra. Þannig eru samnemendur sem eru hjálpsamir, styðjandi og yfirvegaðir, best til 

þess fallnir að vinna í hópverkefni með nemanda með ADHD. Þegar 

samvinnunámsaðferðin er notuð í kennslustundum, þarf kennarinn að fylgjast vel með 

hópunum og framvindu verkefna til að allt gangi vel (Rief, 2005). 

Það sem skiptir einna mestu máli fyrir nemanda með ADHD er að hann eigi í góðum 

samskiptum við kennara sína. Finni nemandi fyrir skilningsleysi að hálfu kennaranna á 

röskuninni, getur það haft mikil áhrif á sjálfsmat hans og líðan. Kvíði nemandi því að fara 

í skólann getur það vitanlega haft töluverð áhrif á nám hans og er því mikilvægt að 

nemandanum líði vel og beri traust til kennara sinna (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001). 

Einnig er mikilvægt að góð samvinna og samskipti séu á milli skólans og foreldra 

nemandans og að fylgst sé með áhættuhegðun á báðum stöðum. Rannsóknir hafa sýnt 

fram á að leiðandi uppeldisaðferðir, þar sem góð og jákvæð tilfinningatengsl eru til staðar, 

geta dregið úr áhrifum áhættuþátta. Börn með ADHD eru þó líklegri til að sýna stuðningi 

og úrræðum mótþróa þegar þau komast á unglingsár. Er því nauðsynlegt að 

langtímaáætlun sé til staðar, þar sem tekið er mið af fjölbreytileika einkenna barnsins 

með tilliti til unglingsáranna (Young og Amarasinghe, 2010). 
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4 Fræðileg sjónarhorn 

Í þessum kafla verður fjallað um fræðileg sjónarhorn sem geta nýst í kennslu barna með 

ADHD og aðrar raskanir. Börn með ADHD og aðrar raskanir hafa ýmsar sérþarfir sem 

skólarnir þurfa að koma til móts við. Fyrst verður fjallað um vistfræðikenningu Urie 

Bronfenbrenner, en hún skýrir áhrifaþætti í umhverfi barnsins sem hafa áhrif á þroska 

þess og líðan. Síðan verður fjallað annars vegar um læknisfræðilega sjónarhornið sem 

byggir á því að orsakir erfiðleika sé að leita hjá einstaklingnum sjálfum og hins vegar 

félagslega sjónarhornið, þar sem litið er svo á að vanda einstaklings sé hægt að rekja til 

umhverfisins, þar sem ekki hafi verið gert ráð fyrir fjölbreytileikanum í nemendahópnum.  

4.1 Vistfræðikenning Bronfenbrenner 

Sálfræðingurinn Urie Bronfenbrenner (1979) setti fram vistfræðikenninguna (e. ecological 

systems theory) árið 1979, en hún fjallar um samspil einstaklingsins og umhverfisins í 

þroskaferli mannsins. Vistfræðikenningin skiptist í fimm stig og hvert þeirra útskýrir á sinn 

hátt hvernig einstaklingurinn mótast af umhverfinu og hefur félagsleg áhrif á líf og þroska 

einstaklingsins. Kerfin fimm eru nærkerfi, miðkerfi, stofnanakerfi, heildarkerfi og lífkerfi.  

Fyrsta kerfið er nærkerfi (e. microsystem), en það nær til nánustu aðila 

einstaklingsins. Þeir aðilar sem standa barninu næst eru fjölskylda þess, vinir, skólafélagar 

og kennarar, svo eitthvað sé nefnt. Í nærkerfinu er mest áhersla lögð á virkni, persónuleg 

samskipti og hlutverk einstaklinganna sem standa innan þess. Fyrstu eitt til tvö æviár 

barnsins fara fram að mestu leyti innan veggja heimilisins, en nærkerfið teygir sig lengra 

eftir því sem barnið eldist og þroskast. Þegar barnið eldist fjölgar kerfunum sem barnið 

getur dvalið í á sama tíma og með auknum þroska lærir barnið að flakka á milli kerfa og 

umgangast kerfin samtímis á degi hverjum (Bronfenbrenner, 1979). 

Næst er miðkerfið (e. mesosystem) en það er nokkurs konar samskiptakerfi og 

sameinar þannig tvo eða fleiri þætti innan nærkerfisins. Miðkerfið inniheldur meðal 

annars samskiptin á milli foreldra barnsins, skólans og vina þess og er mikilvægt að 

samstarf þarna á milli sé gott. Bronfenbrenner lagði áherslu á að einstaklingur væri virkur 

þátttakandi í eigin umhverfi og að tengsl hans við umhverfið væru góð. Með góðri 
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samvinnu á milli kerfa er stuðlað að góðri aðlögun barnsins og getur það ýtt undir jákvæða 

námsframvindu þess og þroska (Bronfenbrenner, 1979). 

Á eftir miðkerfinu kemur stofnanakerfið (e. exosystem), en það inniheldur þær 

stofnanir í lífi barnsins sem það kemur beint eða óbeint að á lífsleiðinni. Þessar stofnanir 

eru margvíslegar. Það getur verið skólinn og skólakerfið í heild, vinnustaður foreldra, 

fjölmiðlar, heilbrigðiskerfið og stjórnkerfi landsins, svo eitthvað sé nefnt. Þó svo að barnið 

hafi ekki bein samskipti við margar af þessum stofnunum, hafa þær samt sem áður áhrif 

á líf barnsins og þroska þess með lagasetningum og ákvarðanatökum er varða 

uppvaxtarskilyrði barnsins (Bronfenbrenner, 1979). 

Fjórða vistkerfið í líkani Bronfenbrenner er heildarkerfið (e. macrosystem), en það 

nær yfir þá þætti sem móta samfélagið og hafa áhrif á einstaklingana innan þess. Innan 

heildarkerfisins eru þættir svo sem menning, viðhorf og gildi, lög og reglur og efnahagur 

samfélagsins, svo dæmi séu tekin. Allir þessir þættir samfélagsins geta haft áhrif á 

aðstæður og þroska einstaklinganna og móta nærumhverfi þeirra (Bronfenbrenner, 

1979). 

Bronfenbrenner bætti síðar við fimmta og síðasta kerfinu en það er lífkerfið (e. 

chronosystem). Það lítur til þátta sem hafa áhrif á þroska einstaklingsins og er samansafn 

af breytingum sem einstaklingurinn verður fyrir á lífsleið sinni. Þær breytingar sem barnið 

verður fyrir í lífinu og umhverfinu hafa áhrif á þroska þess á einn eða annan hátt. Misjafnt 

er eftir atvikum hversu miklar afleiðingar breytingarnar hafa á þroska barnsins, en gert er 

ráð fyrir að því lengur sem áhrifin vara, því meiri afleiðingar verði fyrir þroska þess 

(Bronfenbrenner, 1994). 

Bronfenbrenner lýsti vistfræðikenningu sinni sem eins konar „babúsku“, þar sem 

hvert kerfi innan kenningarinnar er eitt heildarkerfi, en að þau passi hvert ofan í annað og 

það ysta umlykji að lokum öll kerfin. Hann taldi að nær- og fjærkerfin skiptu barnið hvað 

mestu máli og lagði ríka áherslu á að jafnvægi væri að finna á milli áhættuþátta og 

verndandi þátta í lífi barnsins. Hver atburður í lífi barnsins geti haft áhrif á styrk og færni 

þess í daglegu lífi sé þetta jafnvægi ekki til staðar (Bronfenbrenner, 1979). 

Í grein Sigrúnar Harðardóttur og Guðrúnar Kristinsdóttur (2016) var greint frá nýlegri 

rannsókn þar sem tekin voru viðtöl við nemendur sem höfðu lokið framhaldsskólanámi, 

þrátt fyrir að eiga við námsvanda að stríða. Rannsóknin var byggð á kenningu 
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Bronfenbrenners um gagnvirk áhrif foreldra, skóla og samfélags á námserfiðleika 

ungmennanna og erfiðleika þeirra. Það sem viðtölin við þessa 10 einstaklinga leiddu í ljós, 

var að stuðningur sem þau fengu í nærumhverfi sínu virtist ráða mestu um trú þeirra á 

eigin getu. Stuðningurinn kom frá foreldrum eða kennurum í formi hvatningar og virðist 

því mikilvægi verndandi þátta í umhverfinu vera mikið. 

4.2 Læknisfræðilega sjónarhornið 

Læknisfræðilega sjónarhornið hefur verið hvað mest áberandi í lagasetningum og 

stefnumótunum undanfarna áratugi og eru skólarnir ekki undanskildir þeirri þróun. Með 

því að líta til læknisfræðilega sjónarhornsins, er fötlun (e. disability), skerðing (e. 

impairment) og hvers kyns aðrar raskanir nánast lagðar að jöfnu (Snæfríður Þóra Egilson 

og Guðrún Pálmadóttir, 2006). Athyglinni er þá beint að því sem er öðruvísi við barnið og 

að það þurfi sérkennslu vegna takmarkana sinna. Með því að sjúkdómsvæða barnið á 

þennan hátt eru í rauninni gerðar minni kröfur til þess en til jafnaldra barnsins. Að nálgast 

börn með sérþarfir í skólum á þennan hátt verður oftar en ekki til þess að reynt er að láta 

barnið laga sig að kröfum skólakerfisins, en ekki að skólinn lagi aðferðir sínar að þörfum 

barnsins (Sigrún Harðardóttir, 2015). Með því að beita læknisfræðilega sjónarhorninu þarf 

barnið að vera með einhverjar greiningar til þess að fá aðstoð frá skólanum. Áherslan er 

þá lögð á að greina skerðingar til þess að geta veitt barninu viðeigandi meðferð eða 

þjálfun. Þetta sjónarhorn er það sem starf fagfólks á greiningarstöðvum og innan 

heilbrigðisþjónustunnar byggir að mestu leyti á. Þannig kemur það í hlut fagfólks að 

ákvarða hvaða þjónusta og stuðningur er í boði fyrir barnið með tilliti til röskunar þess 

(Rannveig Traustadóttir, 2006). Með því að leggja áherslu á vanhæfni barnsins til þess að 

aðlagast skólasamfélaginu, líkt og þetta sjónarhorn gerir ráð fyrir, verður afleiðingin 

sérgreind úrræði fyrir nemendur með skerðingar. Í sérgreindum úrræðum innan 

skólakerfisins verður oft hefð fyrir því að einkenni skerðinga nemendanna fái meiri athygli 

en námsaðstoðin (Tildeman, 2005).  

Þrátt fyrir að flest fagfólk kjósi í dag að skoða raskanir og fatlanir út frá félagslega 

sjónarhorninu, þá segir Barkley (2007) að einnig þurfi að skoða nemendur með ADHD út 

frá læknisfræðilega sjónarhorninu, því að um sé að ræða líffræðilega taugaþroskaröskun 

af sálfélagslegum toga. Segir hann að með því að skoða eingöngu umhverfi nemenda með 

ADHD, sé dregið úr trúverðugleika röskunarinnar, því að enn þann dag í dag trúi margir 
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því að röskunin sé eingöngu tilkomin vegna félagslegra þátta, eins og uppeldis foreldra 

eða rótleysis í æsku barna. 

4.3 Félagslega sjónarhornið 

Greina má áherslur félagslega sjónarhornsins í lögum og reglugerðum, en það þróaðist 

fyrst og fremst út frá gagnrýni á læknisfræðilega sjónarhornið. Það byggist á þeirri sýn að 

hindranir samfélagsins séu stærsta ástæðan fyrir fötlun einstaklings, en ekki hans eigin 

skerðingar. Umhverfið geri ekki ráð fyrir fjölbreytileika einstaklinga á þennan hátt og því 

liggi vandinn í umhverfinu samkvæmt þessu sjónarhorni (Rannveig Traustadóttir, 2003). 

Með því að beita þessu félagslega sjónarhorni varðandi skólana, þá er áherslan lögð á 

nemandann sjálfan en ekki sérþarfir hans. Út frá þessu sjónarhorni ættu skólarnir að haga 

aðferðum sínum varðandi stoðaðstoð nemandans þannig að barnið eigi auðveldara með 

að læra (Sigrún Harðardóttir, 2015). Margir fræðimenn segja að áherslan þurfi að vera 

meiri á félagslega þætti þegar námsvandi nemenda er mældur. Með því að nota 

félagslega líkanið er lögð áhersla á að bæði umhverfis- og félagslegir þættir nemenda geti 

haft áhrif á þroska, tækifæri og getu þeirra til náms. Því er mikilvægt að skilja aðstæður 

nemenda, greina þær og leita lausna (Thomas og Loxley, 2007). Tengsl eru á milli 

jákvæðrar námsframvindu, þroska einstaklings og góðrar almennrar líðanar. Stuðningur 

skóla og nánustu aðstandenda nemandans er því mjög mikilvægur. Skólinn þarf að greina 

og leggja mat á þætti sem geta haft áhrif á líðan nemenda og námsferil þeirra, en markmið 

skólanna á ávallt að vera að öllum geti liðið vel í skólanum (Sigrún Harðardóttir og Guðrún 

Kristinsdóttir, 2016).  

Young (2000) segir að þrátt fyrir að ADHD sé líffræðileg skerðing, þá sé ekki hægt að 

kenna röskuninni eingöngu um misbrest í námi, heldur þurfi að líta til annarra þátta í 

skólaumhverfinu. Mikilvægt sé að líta svo á að um ákveðið samspil sé að ræða, þar sem 

að umhverfi skiptir miklu máli þegar kemur að aðlögun í skólaumhverfi og því þurfi að 

skoða nemendur með ADHD í samhengi við félagslegar aðstæður. 

4.4 Hlutverk og þekking skólafélagsráðgjafa 

Fyrstu merki um félagsráðgjöf í skólum á Íslandi komu fram í lögum um grunnskóla nr. 

63/1974, þar sem var fjallað um samstarf sálfræðinga, félagsráðgjafa og sérkennara 

(Gretar L. Marinósson og Kristinn Björnsson, 1983). Félagsráðgjafar byggja starf sitt á 
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gagnreyndum aðferðum sem allar styðjast við kenningarlegan grunn. Þeir starfa með 

heildarsýn að leiðarljósi og hafa því góð tök á því að greina vanda nemenda. 

Félagsráðgjafar styðjast við rannsóknir sem gerðar hafa verið, ásamt því að skoða 

kenningar og finna þannig aðferð sem er skilvirk og góð við meðferð vandans (Tuzeo-

Jarolmen, 2014). Að mati Sigrúnar Júlíusdóttur (2001) ættu að vera starfandi þverfagleg 

teymi innan allra skóla, sem skipuð væru félagsráðgjafa, hjúkrunarfræðingi, sérkennara, 

sálfræðingi og náms- og starfsráðgjafa. Slíkt þverfaglegt teymi gæti tryggt velferð 

nemenda með því að hafa samstarf við aðrar þjónustustofnanir samfélagsins án allra 

milliliða. Það myndi gera þjónustu við nemendur og fjölskyldur þeirra bæði skilvirkari og 

betri (Sigrún Júlíusdóttir, 2001).  

Helstu verkefni skólafélagsráðgjafa eru persónuleg ráðgjöf, mótun og þróun úrræða, 

ráðgjöf við kennara og annað starfsfólk skólanna, foreldraráðgjöf og teymisvinna, svo 

eitthvað sé nefnt. Persónuleg ráðgjöf við nemendur felst í því að aðstoða þá með 

margvíslegan vanda, eins og félagslegan eða tilfinningalegan vanda (Félagsráðgjafafélag 

Íslands, e.d.). Skólafélagsráðgjafar geta einnig aðstoðað nemendur með námsvanda og 

þá sérstaklega þann vanda sem snýr að námsörðugleikum. Skólafélagsráðgjafar starfa út 

frá heildarsýn og styðjast við vistfræðikenningar (Bronfenbrenner, 1979). Markmið 

skólafélagsráðgjafa er að greina og meta þá þætti sem geta haft áhrif á námsferlið og 

almenna líðan og að vinna að frekari þróun forvarna- og stuðningsúrræða fyrir nemendur 

til að tryggja að allir geta notið sín í skólaumhverfinu, jafnt námslega, félagslega og 

tilfinningalega. Í störfum sínum leggja skólafélagsráðgjafar áherslu á margvíslegar þarfir 

nemenda í tengslum við forsendur þeirra og möguleika og getur þetta starf beinlínis haft 

samfélagslegt og þjóðhagslegt gildi. Skólafélagsráðgjafar starfa sem tengiliður á milli 

heimila og skóla og aðstoða nemendur og foreldra þeirra við að finna lausnir, þegar upp 

koma erfiðleikar í tengslum við námið. Með þekkingu sinni á einstaklingsþroska, 

fjölskyldusamskiptum, löggjöf, þjónustustofnunum og félagslegum úrræðum, mynda 

skólafélagsráðgjafar mikilvæga brú á milli skóla, fjölskyldu og samfélags. Með heildarsýn 

og samfellu að leiðarljósi, vinna þeir í samstarfi við annað fagfólk innan skóla og annarra 

stofnana í þverfræðilegri nálgun (Sigrún Harðardóttir, 2015; Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

Niðurstöður rannsóknar sýna að helstu ástæður þess að nemendur leita til náms- og 

starfsráðgjafa sé andleg vanlíðan á borð við kvíða og þunglyndi, samskiptavandi á heimili 
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nemandans og þörf fyrir aðstoð við val á námi eða starfi að loknum grunnskóla (Sigurbjörg 

Helgadóttir, Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, Hildur Björk Svavarsdóttir og Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2006). Í niðurstöðum rannsóknar á reynslu náms- og starfsráðgjafa kom 

fram að brýnt væri að fá félagsráðgjafa og aðra sérfræðinga með þekkingu á þessu efni til 

starfa innan skólanna (Jóhanna Lúvísa Reynisdóttir, 2016). Það sýnir hversu mikil þörfin 

er fyrir skólafélagsráðgjafa í öllum skólum, á öllum skólastigum. 

Með því að hafa innan veggja hvers skóla náms- og starfsráðgjafa, sálfræðing og 

skólafélagsráðgjafa, væri hægt að mynda sterka heild og árangursríkt samstarf sem yrði 

öllum nemendum til góðs. Hægt væri að líta á þetta þverfaglega teymi þannig að hver 

sérfræðingur væri sem einn hlekkur í sterkri keðju. Náms- og starfsráðgjafinn myndi 

aðstoða nemendur með markmið sín í námi jafnt og persónuleg markmið, aðstoða við 

tímastjórnun, skipulagningu og slíkt sem fellur innan þeirra verksviðs. Sálfræðingurinn 

myndi nýta þekkingu sína í að skapa umhverfi fyrir nemendur sem þeim líður vel í, ásamt 

því að efla almennt geðheilbrigði nemenda og starfsfólks skólanna. Félagsráðgjafinn 

myndi leitast við að aðstoða nemendur við að uppgötva styrkleika sína, veita nemendum 

og starfsfólki skólanna ráðgjöf, finna úrræði við hæfi fyrir nemendur og fjölskyldur þeirra 

og þannig tengt saman kerfi samfélagsins (Hess, Magnuson og Beeler, 2012).  
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5 Niðurstöður og umræða  

Skólinn er ein mikilvægasta uppeldisstofnunin í lífi barna fyrir utan fjölskyldur þeirra. Það 

skiptir því miklu máli að skólaganga barna gangi vel fyrir sig. Í aðalnámskrá grunnskólanna 

er lögð áhersla á að hverjum nemenda sé mætt þar sem hann er staddur og að skólarnir 

leggi góðan grunn að andlegri, félagslegri og líkamlegri velferð nemenda. Til að það takist 

þarf samstarf skólanna við nánustu aðstandendur barnanna að vera gott. Í 

aðalnámskránni kemur einnig fram að sérfræðiþjónusta skólanna skuli meta vanda 

nemenda með heildarsýn að leiðarljósi, en börn með ADHD eiga oft erfiðara en önnur 

börn með að mæta kröfum skólasamfélagsins. Unglingar með ADHD eiga oft sérstaklega 

erfitt uppdráttar, þar sem kröfur skólanna gera ekki ráð fyrir sérþörfum þeirra. Því er 

áhugavert að velta fyrir sér hvort skóli án aðgreiningar henti öllum nemendum. 

Við vinnslu þessarar ritgerðar var lagt upp með tvær rannsóknarspurningar. Sú fyrri 

var hverjar helstu áherslur skólastefnunnar skóla án aðgreiningar væru. Seinni spurningin 

var hver staða nemenda með ADHD væri innan skóla án aðgreiningar.  

Skólastefnan skóli án aðgreiningar leggur megináherslu á að allir nemendur eigi rétt 

á gæðanámi í sínum heimaskóla, óháð atgervi þeirra eða stöðu. Þannig á að koma til móts 

við bæði náms- og félagslegar þarfir nemenda í almennu skólastarfi. Skólinn á að veita 

öllum nemendum sínum þá þjónustu sem þeir þurfa á að halda, hvort sem þeir eru fatlaðir 

eða ófatlaðir (lög um grunnskóla nr. 92/2008). Ljóst er að stefnan skóli án aðgreiningar 

mælist vel fyrir hjá starfsfólki skólanna og að kennarar reyna að fylgja stefnunni eftir 

fremsta megni. Kennarar hafa mikla trú á getu sinni til að sinna nemendum með 

fjölbreyttar þarfir, en segja að þá skorti stuðning og fræðslu til þess. Með aukinni fræðslu 

til kennara og með því að endurhugsa hvernig fjárveitingum til þessa málefnis er varið, 

væri hægt að bæta þjónustu við nemendur töluvert. Kennarar eru allir af vilja gerðir til 

þess að framkvæmd stefnunnar gangi vel og því má ætla að mikilvægt sé að auka stuðning 

við kennara, svo þeir geti sinnt starfi sínu eins og best verður á kosið. 

Svo virðist vera sem stefnan skóli án aðgreiningar jaðarsetji ákveðna hópa nemenda, 

en þeir nemendur falla yfirleitt inn á gráa svæðið (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2014). 

Þar eru nemendur með fjölþættan vanda og greiningar, nemendur sem augljóslega þurfa 
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aðstoð en hafa ekki formlegar greiningar og bráðger börn, svo eitthvað sé nefnt. Þetta er 

því fjölbreyttur hópur nemenda en ekki eingöngu nemendur með ADHD. Nemendur með 

ADHD geta átt í erfiðleikum með nám og því mikilvægt að þeir fái þann stuðning sem þeir 

þurfa á að halda innan skóla (Barkley, 2015; Sigrún Harðardóttir, 2015). Hins vegar eru 

úrræðin innan skólanna mun fleiri fyrir nemendur með ADHD á yngri stigum. Frjálsræðið 

minnkar þegar börnin eldast og samræmdir staðlar og próf taka yfirhöndina, en það 

hentar alls ekki öllum nemendum. Með því að fækka úrræðum nemenda með ADHD á 

eldri stigum, þá eru þeir ólíklegri til að ná sama árangri á prófum og jafnaldrar þeirra og 

eiga því væntanlega erfiðara með að haldast í námi eftir að skólaskyldu lýkur. Í ljósi þess 

má draga þá ályktun að mikilvægt sé að bæta stöðu þeirra með því að skipuleggja 

fjárveitingar til málaflokksins betur, en það virðist þurfa skýrari leiðsögn og skipulag í 

stefnu um þjónustu við börn. Annað sem hægt væri að gera er að þjónusta innan skólanna 

hefjist þegar frumgreining berst og að ekki þurfi að bíða eftir fullnaðargreiningu. 

Biðtíminn þar á milli getur verið langur og með því að hefja þjónustuna fyrr, væri hægt að 

ná strax tökum á vandanum í stað þess að vandinn verði meiri á biðtímanum.  

Í ljósi niðurstaðna þessarar ritgerðar er ljóst að mikilvægt er að halda áfram 

rannsóknum á upplifun nemenda sjálfra af skóla án aðgreiningar. Í því sambandi væri 

áhugavert að kanna hvort leitað er eftir sjónarmiðum nemenda sjálfra um hvernig 

stuðning þeir telja að henti sér best og þannig stuðlað að valdeflingu þeirra. Það virðist 

svo vera að tekið sé tillit til einstaklingsþarfa nemenda frá upphafi skólagöngu þeirra, en 

að formgerð kennslunnar bjóði ekki upp á nauðsynlegt svigrúm til þess þegar börnin 

eldast og kröfurnar aukast. Það hlýtur að skjóta skökku við að menntakerfið setji eins 

konar merkimiða á nemendur og flokki þá í góða nemendur eða lélega nemendur eftir 

samræmdum stöðlum, þegar stefnan á að vera skóli án aðgreiningar. Áhugavert væri þó 

að vita hvort hægt væri að ná þeim samræmdu stöðlum sem fyrir eru, en breyta 

kennsluaðferðunum svo að allir nemendur fái notið styrkleika sinna. Mörgum þykir nám í 

dag vera of prófamiðað, svo spurning er hvort ekki þurfi að breyta því hvernig 

námsárangur er mældur. Það myndi mögulega reynast betur að meta nemendur út frá 

þátttöku og verkefnavinnu. Nemendur með ADHD, sem og aðrir nemendur, geta unnið 

vel allt skólaárið en staðið sig svo illa á lokaprófum, sem skipta oft mestu máli þegar 

námsárangur er mældur. 



37 

 

____________________________________ 

Nafn höfundar 

 



38 

Heimildaskrá 

 

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

er-adhd- 

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders: DSM-5 (5. útgáfa). Arlington, V.A.: Höfundur. 

Antshel, K. M., Hargrave, T. M., Simonescu, M., Kaul, P., Hendricks, K. og Faraone, S. V. 

(2011). Advances in understanding and treating ADHD. BMC Medicine, 9, 72. 

https://doi.org/10.1186/1741-7015-9-72 

Barkley, R. A. (2007). School interventions for attention deficit hyperactivity disorder: 

Where from here?. School Psychologoy Review, 36(2), 279–286. Sótt af 

https://psycnet.apa.org/record/2007-10860-007 

Barkley, R. A. (2015). Attention-deficit hyperactivity disorder. A handbook for diagnosis 

and treatment (4. útgáfa). New York: Guilford. 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna. (e.d.). Barnasáttmálinn – Heildartexti. Sótt af 

https://barnasattmali.is/barnasattmalinn/barnasattmalinnheildartexti.html 

Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: Experiments by nature 

and design. Cambrigde: Harvard University.  

Bronfenbrenner, U. (1994). Ecological models of human development. Í M. Gauvain og 

M. Cole (ritstjórar), Readings on the development of children (bls. 37–43). New 

York: Freeman. 

Brown, T. E. (2005). Attention deficit disorder. The unfocused mind in children and 

adults. New Haven: Yale University.  

Brown, T. E. og Modestino, E. J. (2000). Attention-deficit disorders with sleep/arousal 

disturbances. Í T.E. Brown (ritstjóri), Attention-deficit disorders and comorbidities 

in children, adolescents and adults (bls. 341–362). Washington, D.C.: American 

Psychiatric Publishing.  

Collins, K. og Cleary, S. (2015). Racial and ethnic disparities in parent-reported diagnosis 

of ADHD: National survey of children’s health (2003, 2007, and 2011). Journal of 

Clinical Psychiatry, 52, 52–59. http://dx.doi.org/10.4088/JCP.14m09364 

https://barnasattmali.is/barnasattmalinn/barnasattmalinnheildartexti.html


39 

Cuffe, S. P., Visser, S. N., Holbrook, J. R., Danielson, M. L., Geryk, L. L., Wolraich, M. L. og 

McKeown, R. E. (2015). ADHD and psychiatric comorbidity: Functional outcomes 

in a school-based sample of children. Journal of Attention Disorders. 

https://doi.org/10.1177/1087054715613437 

Damon, W. og Learner, R. M. (ritstjórar). (2008). Child and adolescent development: An 

advanced course. New York: John Wiley & Sons. 

Dewey, J. (2000). Reynsla og menntun (Gunnar Ragnarsson þýddi). Reykjavík: 

Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands (frumútgáfa 1938). 

Embætti landlæknis. (2016, 14. október). Enn aukning í ávísunum ADHD lyfja á Íslandi. 

Sótt af https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/frettir/frett/item30130/enn-

aukning-i-avisunum-adhd-lyfja-a-islandi 

Embætti landlæknis. (2017, 16. janúar). ICD-10. Sótt af 

https://www.landlaeknir.is/tolfraedi-og-rannsoknir/flokkunarkerfi/icd-10/ 

Erla Dögg Kristjánsdóttir. (2013). „Hann er ekki nógu lélegur til að fá stuðninginn sem 

hann þarf.“ Viðhorf foreldra til stuðnings og þjónustu innan grunnskólans 

(óútgefin meistararitgerð). Sótt af http://hdl.handle.net/1946/16959 

Félagsráðgjafarfélag Íslands. (e.d.). Fræðslu- og skólasvið. Sótt af 

https://felagsradgjof.is/fraedslu-and-skolasvid/ 

Frumvarp til laga um námsgögn (Lagt fyrir Alþingi á 133. löggjafarþingi 2006–2007). Sótt 

af https://www.althingi.is/altext/pdf/133/s/0772.pdf 

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

(2012). Vinnulag í greiningu og meðferð athyglisbrests með ofvirkni (ADHD). 

Reykjavík: Embætti landlæknis.  

Gretar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnason. (2016). Þróun skóla margbreytileikans í 

kjölfar Salamanca-yfirlýsingarinnar. Í Dóra S. Bjarnason, Hermína Gunnþórsdóttir 

og Ólafur Páll Jónsson (ritstjórar), Skóli margbreytileikans (bls. 11–39). Reykjavík: 

Háskólaútgáfan. 

Gretar L. Marinósson og Kristinn Björnsson. (1983). Ráðgjafar- og sálfræðiþjónusta 

skóla. Í Sigurjón Björnsson (ritstjóri), Athöfn og orð: Afmælisrit helgað Matthíasi 

Jónassyni áttræðum (bls. 69–70). Reykjavík: Mál og menning. 

Grétar Sigurbergsson. (e.d.). ADHD hjá fullorðnum. Sótt af 

https://www.adhd.is/is/moya/page/adhd_fullordnir 

https://doi.org/10.1177%2F1087054715613437
https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/frettir/frett/item30130/enn-aukning-i-avisunum-adhd-lyfja-a-islandi
https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/frettir/frett/item30130/enn-aukning-i-avisunum-adhd-lyfja-a-islandi
https://felagsradgjof.is/fraedslu-and-skolasvid/
https://www.althingi.is/altext/pdf/133/s/0772.pdf


40 

Guðbjörg Ólafsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir. (2017). Milli steins og sleggju: 

Hugmyndir umsjónarkennara um faglegt sjálfstæði sitt til að tryggja fulla 

þátttöku allra nemenda í efstu bekkjum grunnskóla. Netla – Veftímarit um 

uppeldi og menntun. Sótt af 

http://netla.hi.is/serrit/2017/menntakvika_2017/005.pdf 

Hermína Gunnþórsdóttir og Dóra S. Bjarnason. (2014). Conflicts in teachers‘ 

professional practices and perspectives about inclusion in Icelandic compulsory 

schools. European Journal of Special Needs Education, 29, 491–504. Sótt af 

https://doi.org/10.1080/08856257.2014.933543 

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

hugmyndir og skilning íslenskra og hollenskra grunnskólakennara. Ráðstefnurit 

Netlu –Menntakvika 2010. Sótt af http://netla.hi.is/menntakvika2010/013.pdf 

Hess, R. S., Magnuson, S. og Beeler, L. (2012). Counseling children and adolescents in 

schools. Thousand Oaks: Sage. 

Hlynur Ómar Björnsson. (2008). Tímamótin 1946: Alhliða átak. Í Loftur Guttormsson 

(ritstjóri ritraðar), Almenningsfræðsla á Íslandi 1880-2007: Síðara bindi (bls. 24–

40). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Ingibjörg Karlsdóttir. (2013). ADHD og farsæl skólaganga. Kópavogur: 

Menntamálastofnun. 

Jóhanna Lúvísa Reynisdóttir. (2016). „Þessi erfiðu þungu einstaklingsmál“. Persónuleg 

ráðgjöf náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum (óútgefin meistararitgerð). Sótt af 

http://hdl.handle.net/1946/24183 

Jónas G. Halldórsson. (2000). Sértæk lesröskun. Glæður, 10(2), 27–34. Sótt af 

https://jghgreining.files.wordpress.com/2015/12/sc3a9rtc3a6k-

lesrc3b6skun.pdf 

Larson, K., Russ, S. A., Kahn, R. S. og Halfon, N. (2011). Patterns of comorbidity, 

functioning and service use for US children with ADHD, 2007. Pediatrics, 127, 

462–470. http://dx.doi.org/10.1542/peds.2010-0165 

Loftur Guttormsson. (2008a). Tímamótin 1907. Í Loftur Guttormsson (ritstjóri ritraðar), 

Almenningsfræðsla á Íslandi 1880-2007: Fyrra bindi (bls. 75–89). Reykjavík: 

Háskólaútgáfan. 

http://netla.hi.is/serrit/2017/menntakvika_2017/005.pdf
https://doi.org/10.1080/08856257.2014.933543
http://netla.hi.is/menntakvika2010/013.pdf
https://psycnet.apa.org/doi/10.1542/peds.2010-0165


41 

Loftur Guttormsson. (2008b). Sundurleit skólaskipan 1907-1945. Í Loftur Guttormsson 

(ritstjóri ritraðar), Almenningsfræðsla á Íslandi 1880-2007: Fyrra bindi (bls. 83–

84). Reykjavík: Háskólaútgáfan.  

Lög um fræðslu barna nr. 59/1907. 

Lög um grunnskóla nr. 49/1991. 

Lög um grunnskóla nr. 63/1974. 

Lög um grunnskóla nr. 66/1995. 

Lög um grunnskóla nr. 91/2008. 

Margrét Valdimarsdóttir, Agnes Huld Hrafnsdóttir, Páll Magnússon og Ólafur Ó. 

Guðmundsson. (2005). Orsakir ofvirkniröskunar – yfirlitsgrein. Læknablaðið, 

91(5), 409–414. Sótt af https://www.laeknabladid.is/2005/05/nr/1994 

Margrét Valdimarsdóttir, Agnes Huld Hrafnsdóttir, Páll Magnússon og Ólafur Ó. 

Guðmundsson. (2006). Íslensk börn með ofvirkniröskun – lýsing á nokkrum 

þáttum í meðgöngu og fæðingu. Læknablaðið, 92(9), 609–614. Sótt af 

https://www.laeknabladid.is/2006/09/nr/2513 

Mathewson, K. J., Chow, C. H. T., Dobson, K. G., Pope, E. I., Schmidt, L. A. og Van 

Lieshout, R. J. (2017). Mental health of extremely low birth weight survivors: A 

systematic review and meta-analysis. Psychological Bulletin, 143, 347–383. 

http://dx.doi.org/10.1037/bul0000091 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti. (2016). Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 

2011: Greinasvið 2013. Sótt af 

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

media/media/frettatengt2016/Adalsnamskra-grunnskola-3.-utg.-2016.pdf 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti. (2017). Menntun fyrir alla á Íslandi: Úttekt á 

framkvæmd stefnu um menntun án aðgreiningar á Íslandi. Sótt af 

https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=cca962f5-be4f-11e7-

9420-005056bc530c 

Menntamálaráðuneytið. (1995). Salamanca-yfirlýsingin og rammaáætlun um aðgerðir 

vegna nemenda með sérþarfir (Keneva Kunz þýddi). Reykjavík: 

Menntamálaráðuneytið.  

https://www.stjornarradid.is/media/menntamalaraduneyti-media/media/frettatengt2016/Adalsnamskra-grunnskola-3.-utg.-2016.pdf
https://www.stjornarradid.is/media/menntamalaraduneyti-media/media/frettatengt2016/Adalsnamskra-grunnskola-3.-utg.-2016.pdf


42 

Newcorn, J. H. og Halperin, J. M. (2000). Attention-deficit disorders with oppositionality 

and aggression. Í T. E. Brown (ritstjóri), Attention-deficit disorders and 

comorbidities in children, adolescents and adults (bls. 171–208). Washington, 

D.C.: American Psychiatric Publishing.  

Parker, H. C. (2005). The ADHD Handbook for schools: Effective strategies for identifying 

and teaching students with attention-deficit/hyperactivity disorder. Plantation, 

Fla: Speciality.  

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

Höfundur. 

Rannveig Traustadóttir. (2003). Fötlunarfræði: Sjónarhorn. Í Rannveig Traustadóttir 

(ritstjóri), Fötlunarfræði (bls. 17–37). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Rannveig Traustadóttir. (2006). Í nýjum fræðaheimi: Upphaf fötlunarfræða og átök 

ólíkra hugmynda. Í Rannveig Traustadóttir (ritstjóri), Fötlun: Hugmyndir og 

aðferðir á nýju fræðasviði (bls. 13–36). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

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

techniques, strategies and interventions (2. útgáfa). San Francisco: Jossey-Bass. 

Ríkisendurskoðun. (2016). Geðheilbrigðisþjónusta við börn og unglinga – annað og 

þriðja þjónustustig. Sótt af http://rikisendurskodun.is/wp-

content/uploads/2016/02/SU-Gedheil-born-unglinga.pdf 

Samband íslenskra sveitarfélaga. (2012). Sameiginleg könnun Sambands íslenskra 

sveitarfélaga og Félags grunnskólakennara: Kynning á niðurstöðum. Sótt af 

https://ssh.is/images/stories/Soknaraaetlun/Kynning_nidurstadna_konnunar_F

G_og_samb_loka_2012_08.pdf 

Samband íslenskra sveitarfélaga. (2014). Yfirlit um grá svæði í verkaskiptingu milli ríkis 

og sveitarfélaga á sviði velferðarþjónustu. Sótt af 

http://www.samband.is/media/thjonusta-vid-fatlada/Yfirlit-um-gra-svaedi-i-

verkaskiptingu-milli-rikis-og-svf-a-svidi-velferdarthjonustu.pdf 

Samband íslenskra sveitarfélaga. (2016). Gráu svæðin í velferðarþjónustunni. Sótt af 

http://www.samband.is/media/felagsthjonusta/GrauSvaedin.pdf 

Sigfús Sigurhjartarson. (1945, 23. október). Skólakerfi og fræðsluskylda. Þingtíðindi. Sótt 

af https://www.althingi.is/altext/64/r_txt/1939.txt 

http://rikisendurskodun.is/wp-content/uploads/2016/02/SU-Gedheil-born-unglinga.pdf
http://rikisendurskodun.is/wp-content/uploads/2016/02/SU-Gedheil-born-unglinga.pdf
https://ssh.is/images/stories/Soknaraaetlun/Kynning_nidurstadna_konnunar_FG_og_samb_loka_2012_08.pdf
https://ssh.is/images/stories/Soknaraaetlun/Kynning_nidurstadna_konnunar_FG_og_samb_loka_2012_08.pdf
http://www.samband.is/media/thjonusta-vid-fatlada/Yfirlit-um-gra-svaedi-i-verkaskiptingu-milli-rikis-og-svf-a-svidi-velferdarthjonustu.pdf
http://www.samband.is/media/thjonusta-vid-fatlada/Yfirlit-um-gra-svaedi-i-verkaskiptingu-milli-rikis-og-svf-a-svidi-velferdarthjonustu.pdf
http://www.samband.is/media/felagsthjonusta/GrauSvaedin.pdf


43 

Sigrún Harðardóttir og Guðrún Kristinsdóttir. (2016). Námserfiðleikar og velgengni í 

námi: Um mikilvægi stuðnings. Netla –Veftímarit um uppeldi og menntun. Sótt af 

http://netla.hi.is/greinar/2016/ryn/02_ryn_arsrit_2016.pdf 

Sigrún Harðardóttir og Tinna Halldórsdóttir. (2010). Hámarksárangur í námi með ADHD. 

Reykjavík: Höfundar.  

Sigrún Harðardóttir. (2015). Líðan framhaldsskólanema: Um námserfiðleika, áhrifaþætti 

og ábyrgð samfélags. Reykjavík: Litlaprent. 

Sigrún Júlíusdóttir. (2001). Fjölskyldur við aldarhvörf. Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Sigurbjörg J. Helgadóttir, Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, Hildur Björk Svavarsdóttir og Gerður 

G. Óskarsdóttir. (2006). Náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum Reykjavíkur. 

Sótt af 

https://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/namsradgjaf

arskyrsla.pdf 

Snæfríður Þóra Egilson og Guðrún Pálmadóttir. (2006). Heilbrigði og fötlun: Alþjóðleg 

líkön og flokkunarkerfi. Í Rannveig Traustadóttir (ritstjóri), Fötlun: Hugmyndir og 

aðferðir á nýju fræðasviði (bls. 37–65). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Soffía Guðrún Guðmundsdóttir. (2016). Grá svæði í þjónustu við börn (óútgefin 

meistararitgerð). Sótt af http://hdl.handle.net/1946/26414 

Spencer, T., Wilens, T., Biederman, J., Wozniak, J. og Harding-Crawford, M. (2000). 

Attention-deficit/hyperactivity disorder with mood disorders. Í T. E. Brown 

(ritstjóri), Attention-deficit disorders and comorbidities in children, adolescents 

and adults (bls. 79–124). Washington, D.C.: American Psychiatric Publishing.  

Tannock, R. (2000). Attention-deficit disorder with anxiety disorders. Í T. E. Brown 

(ritstjóri), Attention-deficit disorders and comorbidities in children, adolescents 

and adults (bls. 125–170). Washington, D.C.: American Psychiatric Publishing.  

Thomas, G. og Loxley, A. (2007). Deconstructing special education and constructing 

inclusion. Berkshire: McGraw-Hill. 

Tildeman, M. (2005). A relational perspective on disability: An illustration from the 

school system. Í A. Gustavsson, J. Sandvin, R. Traustadóttir og J. Tøssebro 

(ritstjórar), Resistance, reflection and change. Nordic disability research 

(bls. 219–232). Lund: Studentlitteratur. 

http://netla.hi.is/greinar/2016/ryn/02_ryn_arsrit_2016.pdf
https://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/namsradgjafarskyrsla.pdf
https://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/namsradgjafarskyrsla.pdf
http://hdl.handle.net/1946/26414


44 

Tomlinson, C. A. og Imbeau, M. B. (2010). Leading and managing a differenatiated 

classroom. Alexandria: ASCD. 

Tuzeo-Jarolmen, J. (2014). School social work: A direct practice guide. Thousand Oaks: 

Sage. 

Watson, S. M. R., Richels, C., Michalek, A. P. og Raymer, A. (2015). Psychosocial 

treatments for ADHD: A systematic appraisal of the evidence. Journal of 

Attention Disorders, 19, 3–10. https://doi.org/10.1177/1087054712447857 

Wolraich, M. L., Wibbelsman, C. J., Brown, T. E., Evans, S. W., Gotlieb, E. M., Knight, J. R., 

. . . Wilens, T. (2005). Attention-deficit/hyperactivity disorder among 

adolescents: A review of the diagnosis, treatment, and clinical implications. 

Pediatrics, 115, 1734–1746. https://doi.org/10.1542/peds.2004-1959 

Young, S. (2000). ADHD children grown-up: An empirical review. Counselling Psychology 

Quarterly, 13, 191–200. https://doi.org/10.1080/095150700411728 

Young, S. og Amarasinghe, J. M. (2010). Practitioner Review: Non‐pharmacological 

treatments for ADHD: A lifespan approach. The Journal of Child Psychology and 

Psychiatry, 51, 116–133. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2009.02191.x 

Þingskjal nr. 1287/2014–2015. Svar heilbrigðisráðherra við fyrirspurn frá Páli Val 

Björnssyni um greiningar á börnum með ADHD og skyldar raskanir. 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1080/095150700411728

