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Ágrip 

Athyglisbrestur með ofvirkni (ADHD) er einn af algengustu taugafræðilegu röskunum sem finnast hjá 

börnum og unglingum. Talið er að algengi röskunarinnar sé um 5-10%. Rannsóknir hafa sýnt að 

hlutfallslega eru margir nemendur með ADHD að glíma við námsörðugleika. Læsi er einn af 

grunnþáttum menntunar. Læsi er tengt kunnáttu og færni í að koma hugsunum í ritað mál og skilja 

prentaðan texta. Ef einstakling skortir færni í læsi getur það haft víðtækar afleiðingar sem getur haft 

áhrif á alla hans skólagöngu. Þar sem lestrarörðugleikar/námsörðugleikar barna með ADHD eru 

nokkuð algengir er mikilvægt að skoða til að mynda áhuga nemenda á lestri. Markmið þessarar 

rannsóknar var að kanna hvort að námsgeta íslenskra barna með ADHD einkenni væri ólík færni 

annarra barna í 5. – 7. bekk. Einnig var markmið að kanna hvort að lestraráhugahvöt þessara barna 

væri ólík og hvort hún breyttist frá 5. – 7. bekkjar. Þátttakendur voru börn með einkenni ADHD og 

samanburðarhópur. Fjöldi þátttakenda var alls 98, 49 í hvorum hóp, börn fædd 2004. Kynjaskipting var 

35 drengir og 14 stúlkur. Mælitækin sem voru notuð voru Ofvirknikvarðinn til að meta einkenni ADHD 

hjá nemendum, samræmd könnunarpróf til að meta námslega færni í ritun og lesskilningi og The 

reading and writing motivational orientations questionnaire til að kanna lestraráhugahvöt. Niðurstöður 

leiddu í ljós að börn með ADHD einkenni gekk marktækt verr námslega miðað við samanburðarhóp. 

Einnig kom í ljós að lestraráhugahvöt var ólík á þáttum sem kanna lestraáhuga og lestrarleikni en mjög 

svipuð á milli hópa á þáttum sem kanna lestrarforðun og lestrarsjálf. Marktæk breyting var á 

lestraráhugahvöt hjá báðum hópum á milli 5. – 7. bekkjar á lestraráhuga, hann minnkaði og marktæk 

breyting var á lestrarforðun hjá nemendum með ADHD einkenni, hún jókst.  
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Abstract 

Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is the most common neurobehavioral disorder of 

childhood and is among the most prevalent chronic health conditions affecting school-aged children. It 

is estimated that between 5 and 10 percent of children have the disorder. Studies have shown that the 

prevalence of learning disabilities is common. The aim of this study was to examine educational 

achievement of Icelandic students with ADHD symptoms and their reading motivation. The purpose 

was to assess if there was a difference in achievement in writing and in reading comprehension, if 

there was a difference in reading motivation and if reading motivation changed over time with students 

with ADHD compared to other students. There were 98 participants, 49 students with ADHD 

symptoms and 49 in the comparison group. Both groups consisted of 35 boys and 14 girls, born in 

2004. Three measurements were used, ADHD Rating Scale, Icelandic National Standardised 

Assessment and The Reading and Writing Motivational Orientations Questionnaire. The results 

showed that there was a difference in educational achievement, the ADHD group did score 

significantly lower than the comparirson group. The results show that educational achievement was 

significantly worse in the ADHD group than in the comparison group.The results also revealed that 

reading motivation did differ between the groups in the first part of the reading motivation scale, 

reading mastery and reading interest was significantly lower at in the ADHD group. It was however, 

similar in the second part of the scale. Reading motivation did not change over time except on in 

avoidance to read between 6th and 7th grade, and then it changed sigificantly at in the ADHD group. 
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1 Inngangur 

Grunnur að framtíð barna er að miklu leyti lagður í grunnskóla. Þar ná börn smám saman tökum á  

námslegum, félagslegum og hegðunarlegum þáttum, en mikilvæg skref hvað það varðar eru tekin 

strax í upphafi skólagöngunnar. Þá læra börn að beina og viðhalda athygli við lausn verkefna. Þau 

læra félagsleg samskipti við jafnaldra og að fara eftir flóknum fyrirmælum, svo eitthvað sé nefnt. Í 

upphafi skólagöngunnar tileinka þau sér einnig grunnfærni í bóklegu námi, eins og t.d. að þekkja tákn 

og hljóð bókstafa og tölustafa, sem er grunnur þess að geta lært að lesa. Það er mikilvægt að 

nemendur nái góðum tökum á öllum þessum sviðum svo að skólagangan verði farsæl. Það eru þó 

ekki allir sem ná að tileinka sér þessa mikilvægu grunnþætti, sem getur reynst mjög hamlandi fyrir 

nemandann. Nemandi sem á í erfiðleikum í upphafi náms með að stjórna athygli, er með truflandi 

hegðun, á erfitt með að leggja hluti á minnið og á í erfiðleikum með skipulagningu er líklegur til þess 

að eiga erfitt uppdráttar í námi. Þetta eru meðal einkenna sem einstaklingur með athyglisbrest og/eða 

ofvirkni (ADHD: attention deficit- hyperactivity disorder) getur upplifað (Spira og Fischel, 2005). ADHD 

er ein algengasta röskunin hjá skólabörnum og er talið að 5 - 10% barna og unglinga greinist með 

hana (Gísli Baldursson, Páll Magnússon og H. Magnús Haraldsson, 2012). Síðustu ár og áratugi hafa 

rannsakendur veitt ADHD mikla athygli og hver áhrif röskunarinnar séu á skólagöngu. Samkvæmt 

rannsóknum er algengt að börn með ADHD glími við námsörðugleika, ekki síst í læsi (Biederman o.fl., 

1991;  Pliszka, 1998).  

Læsi er ein af undirstöðum náms. Mikill meirihluti námsefnis í grunnskólum eru bókleg fög sem 

krefjast þess að nemendur séu læsir. Í aðalnámskrá grunnskóla er læsi einn af grunnþáttum 

menntunar ásamt sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindum, jafnrétti og sköpun. Læsi 

er tengt kunnáttu og færni í að geta komið hugsunum í ritað mál og skilja prentaðan texta. Grunnþættir 

menntunar byggja á þeirri hugmynd að virkt lýðræði geti ekki orðið ef læsi er ekki til staðar á hvers 

konar táknkerfi og samskiptakerfi samfélagsins. Samkvæmt námskránni er aðalmarkmið læsis að 

nemendur geti haft áhrif á heiminn með því að skapa eigin merkingu og bregðast við á persónulegan 

og skapandi hátt við því efni sem þau lesa, hvort sem það er í bók, á netinu eða á öðrum miðlum 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Lestur veitir aðgang að dægrastyttingu og betri lífskjörum í gegnum 

menntun. Lífið væri eflaust allt annað ef við værum ekki læs þar sem við myndum fara á mis við mikið 

af upplýsingum og þekkingu. UNESCO, Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna, leggur mikla 

áherslu á að berjast gegn ólæsi í heiminum og hvernig hækka megi hlutfall þeirra sem teljast læsir. 

Stofnunin skilgreinir læsishugtakið sem algjöran lykilþátt í þróun manneskjunnar og hæfni hennar til að 

takast á við lífið. Notkun læsis til þekkingarmiðlunar þróast mjög ört samhliða tækniþróun (United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, e.d.).  

Að ná tökum á læsi er flókið ferli sem flestir þurfa að hafa talsvert fyrir, ekki síst nemendur með 

ADHD. Eins og áður hefur komið fram koma einkenni ADHD gjarnan hart niður á námsgengi barna, 

ekki síst í læsi, en talið er að 15 - 50 % glími við erfiðleika á því sviði (August og Garfinkel, 1990; 

Barkley, 1990; Lambert og Sandoval, 1980; Livingston, Dykman og Ackerman, 1990; Semrud-

Clikeman o.fl., 1992, Brook og Boaz, 2005). Einnig er þekkt að nemendur með röskunina glími við 

erfiðleika í öðrum námsgreinum eins og stærðfræði, en tíðnin þar er talin vera um 24 - 60% (Barkley, 
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1990; Lambert og Sandoval,1980; Semrud-Clikeman o.fl.,1992). Námserfiðleikar geta haft víðtækar 

afleiðingar. Sjálfsmynd nemenda sem eiga í slíkum erfiðleikum er oft brotin, en miklu máli skiptir 

hvernig einstaklingur lítur á sjálfan sig sem námsmann, ekki síst í tengslum við áhugahvöt í námi. Sá 

sem hefur mikla trú á sjálfum sér gæti litið á verkefni sem áskorun til að takast á við og læra af því, á 

meðan sá sem hefur litla trú á sjálfum sér mun ef til vill reyna að forðast að leysa verkefni (Bandura, 

1977; Schunk, 2003). Lestur er gríðarlega stór hluti af öllu námi eins og áður hefur komið fram og því 

mjög mikilvægt að nemanda gangi vel á því sviði. Þegar koma upp erfiðleikar í lestri eins og oft gerist 

á meðal barna með ADHD, getur það haft þær afleiðingar að nemandi fer að dragast aftur úr í námi, 

fer jafnvel að upplifa sig sem lélegan námsmann, sem svo veldur því að hann missir gjarnan áhugann 

á lestri og öllu sem honum tengist (Schunk, 2003; Lyon, 1998). Það er alvarlegt mál því rannsóknir 

benda til að áhugahvöt í lestri leiki stórt hlutverk í því hversu mikið börn lesa utan skólatíma, sem getur 

haft úrslitaáhrif á lesskilning og þar með getu þeirra í öðru námi (Schaffner, Schiefele og Ulferts, 

2013). PISA prófin hafa til dæmis sýnt að unglingar lesa mun minna sér til gamans en áður (Cleary og 

Zimmerman, 2004) og að þeir nemendur sem segjast hafa gaman að lestri standa sig marktækt betur í 

lesskilningi á PISA prófunum en þeir nemendur sem segjast ekki hafa eins gaman af því (OECD, 

2010). Aðrar rannsóknir hafa einnig bent til hnignandi lestraráhuga eftir því sem á skólagönguna líður 

(Eccles o.fl., 1993) sem gæti skýrt slakari lestrarfærni á stöðluðum prófum.  

Nýlegar rannsóknir benda til þess að lítil námshvöt sé áberandi á meðal barna með ADHD 

(Egeland, Nordby Johansen og Ueland, 2010; Volpe o.fl., 2006). Rannsóknir á lestraráhugahvöt á 

meðal þessara nemenda eru þó af skornum skammti og engin slík rannsókn hefur verið gerð 

hérlendis. Við höfum því takmarkaða yfirsýn um hvernig lestraráhugahvöt birtist hjá íslenskum 

nemendum með ADHD miðað við jafnaldra og hvernig hún þróast yfir tíma. Meginmarkmið þessarar 

rannsóknar er að kanna árangur íslenskra nemenda með ADHD einkenni í lesskilningi og ritun í 

samræmdum prófum í 4. og 7. bekk. Einnig er markmiðið að kanna hvort það sé munur á 

lestaraáhugahvöt hjá börnum með ADHD einkenni og annarra nemenda í 5. - 7. bekk og hvort 

áhugahvötin breytist á þessum tíma.  

 

2 Hvað er ADHD? 

Ein algengasta taugafræðilega og geðræna röskunin sem finnst hjá börnum er athyglisbrestur með 

ofvirkni (Sólveig Jónsdóttir, 2006; Rief, 2003). Röskunin kemur yfirleitt snemma fram eða fyrir 5 ára 

aldur (Landlæknisembættið, 2007). Athyglisbrestur með ofvirkni heitir á fræðimáli Attentional Deficit 

Hyperactivity Disorder, skammstafað ADHD. Röskunin birtist á þremur meginsviðum, það er ofvirkni, 

athyglisbrestur og hvatvísi en það eru kjarnaeinkenni ADHD (sjá töflu 1) (Landlæknisembættið, 2007). 

Algengi ADHD er talið vera um 5 - 10% hjá börnum og unglingum og eru drengir líklegri til að vera 

með röskunina en stúlkur, en hlutfall greininga er 1,8 drengir á móti einni stúlku (Faraone, Sergeant, 

Gillberg og Biederman, 2003; Kessle o.fl., 2005). Algengt er að börn með ADHD séu með aðrar 

fylgiraskanir auk kjarnaeinkenna líkt og mótþróaþrjóskuröskun, hegðunarröskun, kvíða, sértæka 

námsörðugleika og þunglyndi (Rief, 2003).  
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2.1 Greiningarskilmerki ADHD 

Til eru þó nokkuð mörg mælitæki sem meta ADHD og hafa verið þýdd yfir á íslensku. Flest mælitæki 

meta mun fleiri þætti en aðeins ADHD (Guðmundur Skarphéðinsson, 2012). Ef ætlunin er að meta 

eingöngu ADHD, er hentugt að nota kvarða sem byggir á greiningarviðmiðum DSM-IV (flokkunarkerfi 

bandaríska geðlæknafélagsins). Það mælitæki sem trúlega er einna mest notað hérlendis og metur 

aðeins ADHD einkenni er Ofvirknikvarðinn og metur hann einkenni ADHD út frá greiningarviðmiðum 

DSM-IV (Guðmundur Skarphéðinsson, 2012). Samkvæmt greiningarskilmerkjunum þurfa 

kjarnaeinkenni athylgisbrests (sjá töflu 1.) að vera sex eða fleiri og/eða kjarnaeinkenni hreyfiofvirkni og 

hvatvísi (sjá töflu 1.) að vera sex eða fleiri. Einstaklingur þarf að sýna þessi einkenni í fleiri en einum 

aðstæðum, til dæmis í skóla og heima. Þeir sem svara til um einkenni barna eru yfirleitt foreldrar og 

kennarar en stundum er þörf á beinni athugun á barninu. Samkvæmt viðmiðum DSM-IV þurfa einhver 

einkenni ADHD að koma fram fyrir 7 ára aldur (Landlæknisembættið, 2007). Í töflu 1 má sjá 

kjarnaeinkenni ADHD. Einkenni athyglisbrests eru níu, sex einkenni eru á sviði hreyfiofvirkni og þrjú 

einkenni á sviði hvatvísi. 

 

Tafla 1. Kjarnaeinkenni ADHD  

Athyglisbrestur   

 
Hugar illa að smáatriðum og gerir oft fljótfærnislegar villur 

 
Á erfitt með að halda athygli við verkefni eða leiki 

 
Virðist ekki hlusta þegar talað er beint til hennar/hans 

 
Týnir oft hlutum sem hann/hún þarf á að halda í verkefnum eða annarra athafna 

 
Fylgir ekki fyrirmælum til enda og lýkur ekki við verkefni 

 
Á erfitt með að skipuleggja athafnir og verkefni 

 
Er gleymin/n í athöfnum daglegs lífs 

 
Truflast auðveldlega af utanaðkomandi áreiti 

 

Forðast viðfangsefni sem krefjast mikillar einbeitingar (t.d. heimanám og 
skólaverkefni) 

Hreyfiofvirkni 
 

 
Hendur og fætur á sífelldu iði 

 
Fer úr sæti í skólastofu eða við aðrar aðstæður þar sem ætlast er til kyrrsetu 

 
Hleypur um eða prílar óhóflega við aðstæður þar sem slíkt á ekki við 

 
Talar óhóflega mikið 

 
Á erfitt með að vera hljóð/ur við leik eða tómstundarstarf 

 
Er oft stöðugt á ferðinni eða eins og þeytispjald 

Hvatvísi 
 

 
Grípur fram í með svari áður en spurningu er lokið 

 
Grípur fram í eða ryðst inn í samræður eða leiki 

  Á erfitt með að bíða eftir að röðin komi að honum/henni í hópvinnu eða leik 

(Gísli Baldursson, Páll Magnússon, H. Magnús Haraldsson, & Matthías Halldórsson, 2007)  
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2.2 Orsakir ADHD 

Orsakir ADHD eru ekki nákvæmlega þekktar en margar vísbendingar eru um tengsl milli erfða- og 

umhverfisþátta og taugafræðilegra þátta. Erfðaþátturinn virðist líklegasta skýring þess að barn greinist 

með ADHD, en rannsóknir hafa sýnt að erfðir geti skýrt um 80% þeirra sem greinast með þessa 

röskun (Barkley, 2006; Faraone, Biederman og Monuteaux, 2000). Flestar fjölskyldurannsóknir sýna 

að ef annað foreldri eða systkini eru með ADHD eru líkurnar tvisvar til átta sinnum meiri að barn sé 

með röskunina (Biederman, 2005).  

Taugafræðileg orsök ADHD má trúlega rekja til þess að losun og viðtaka á taugaboðefninu 

dópamín sé skert á svæðum þar sem stýrifærni heilans (e. executive functions) er og er það talið vera 

aðal skýringin á einkennum athyglisbrests og ofvirkni (Ernst o.fl., 1999; Volkow o.fl., 2007; Lou o.fl., 

2004; Rosa, Lou, Cumming, Pryds og Gjedde, 2002). Að minnsta kosti fimm þættir í stýrifærni hafa 

verið greindir í rannsóknum. Þessir þættir eru stjórn tilfinninga og hvata, yrt og óyrt vinnsluminni, 

sveigjanleiki og forgangsröðun í hugsun (Barkley, 1997, 2000, 2001; Fuster, 1997; Roberts og 

Pennington, 1996). Rannsóknir hafa sýnt að skert stýrifærni hjá börnum kemur oft fram á öllum 

þessum fimm þáttum (Barkley, 1997). Ekki virðast þó allir einstaklingar með ADHD sýna skerta 

stýrifærni, en talið er að það eigi við um 30 – 50% barna og unglinga sem greinst hafa með röskunina 

(Biederman o.fl., 2004; Loo o.fl, 2007; Nigg, Willcutt, Doyle, og Sonuga-Barke, 2005). Afleiðingar 

eftirfarandi orsaka geta haft víðtæk áhrif á líf þeirra sem eru með ADHD og má vænta að það geti haft 

mjög hamlandi áhrif á nám þeirra. 

Ekki eru eingöngu taugafræðilegir eða erfðafræðilegir þættir þeir einu þegar kemur að ADHD 

heldur er talið að umhverfisþættir geti einnig spilað inn í. Þættir eins og misnotkun áfengis eða 

fíkniefna og reykingar á meðgöngu, blæðing á meðgöngu og skortur á næringarefnum hjá ungabarni 

eru taldar vera meðal þeirra orsaka ADHD. Það eru þó skipta skoðanir um þessa umhverfisþætti og 

tengsl þeirra við ADHD því er ekki hægt að segja það með vissu að þeir séu orsakaþættir þó að 

einhverjar rannsóknir bendi til þess (D'Onofrio o.fl., 2008; Thapar, 2009; Nigg, 2008; Thapar, Cooper, 

Jefferies og Stergiakouli, 2012). 

2.3 Námsgengi barna með ADHD 

Einkenni ADHD geta haft mjög hamlandi áhrif á skólagöngu einstaklings. Stór hluti þessara nemenda 

ná ekki að tileinka sér grunnfærni í skólastarfi og geta átti í erfiðleikum með stjórn á hegðun sinni, 

erfiðleikum í félagslegum samskiptum og einbeitingu, svo eitthvað sé nefnt (Spira og Fischel, 2005; 

McGee o.fl., 1991; Biederman o.fl., 1996 og Rabiner o.fl., 2000; DuPaul, McGoey, Eckert og 

VanBrakle, 2001; Kent o.fl., 2011). Hlutfall nemenda með ADHD sem eiga við námsörðugleika að 

stríða er á bilinu 15 - 65% (Mayes o.fl., 2000, Schuerholz o.fl., 1995). Þessir nemendur eru líklegri að 

fá lægri einkunnir en jafnaldrar án ADHD og líklegri til að þurfa að endurtaka bekk (Loe og Feldman, 

2007). Slakt námsgengi nemenda með röskunina ætti þó ekki að koma mjög á óvart miðað við 

einkenni ADHD, fjöldi rannsókna hafa sýnt að erfiðleikar við að viðhalda athygli, slakt vinnsluminni, 

sjálfstjórn og skipulagning leiðir til erfiðleika með nám. Í langtímarannsókn Biederman og félaga (2004) 

kom til dæmis fram að börn með veikleika á ofangreindum sviðum gekk mun verr í námi en 
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samanburðarhópi sem ekki hafði greinst með ADHD (sjá einnig Daley og Birchwood, 2010 og 

Lambek, 2011). 

Rannsóknir benda til þess að brottfall nemenda úr námi megi að miklu leyti rekja til langvarandi 

námsörðugleika (Mannuzza, Klein, Bessler og LaPadula, 1993). Til að sporna við því er mikilvægt að 

vera vakandi fyrir einkennum ADHD strax í byrjun skólagöngunnar til þess að geta brugðist sem fyrst 

við með viðeigandi inngripum til að reyna að koma í veg fyrir hegðunar- og námserfiðleika sem algengt 

sé að börn með ADHD upplifa í námi.  

2.3.1 Læsi og börn með ADHD  

Eins og fram hefur komið er algengt að lestrarörðugleika gæti hjá nemendum með ADHD (Mannuzza, 

Klein, Bessler og LaPadula, 1993; Rabiner o.fl., 2000; McGee o.fl, 1991). Slíkir erfiðleikar virðast hafa 

langvarandi afleiðingar. Í langtímarannsókn McGee og félaga (1991) kom til dæmis fram að börn sem 

höfðu sýnt einkenni ofvirkni í leikskóla voru með marktækt slakari lestrarfærni en jafnaldrar þeirra við 7 

og 9 ára aldur. Þegar þessi sömu börn voru svo aftur skoðuð um 15 ára aldurinn voru þau enn eftir á í 

lestri samanborið við jafnaldra. Neikvæð áhrif ADHD einkenna á lestrarfærni kom einnig skýrt fram í 

rannsókn Rabiner og félaga (2000) þar sem leikskólabörnum með ADHD einkenni var fylgt eftir í 5 ár. 

Þar kom í ljós að 34% barna með athyglisbrest áttu við lestrarerfiðleika að stríða síðar meir.  

Læsi er margslungið hugtak og er skilgreint á mismunandi hátt út frá mismunandi fræðasviðum. 

Innan lestrarfræða er hugtakið gjarnan skilgreint út frá því hvernig við túlkum og notum ritmál og vísar 

til færninnar að lesa ritmál, skilja það og rita (Garton og Pratt, 1989). Þróun læsis er flókið langtímaferli 

þar sem hver þáttur á sitt blómaskeið á mismunandi tímum yfir skólagönguna. Í upphafi skólagöngu 

beinist athyglin að umskráningu þar sem börn læra að tengja stafi við hljóð og mynda úr því orð sem 

þau skilja (Byrnes og Wasik, 2009). Lesskilningur og ritun þróast að vissu leyti samhliða umskráningu 

frá byrjun, en komast gjarnan í brennidepil upp úr öðrum bekk þegar börn hafa náð tökum á 

umskráningu. Þó að börn með ADHD séu líkleg til þess að lenda í erfiðleikum með flestar hliðar læsis, 

þá virðist lesskilningur og ritun þeim sérstaklega erfið (Mayes, Calhoun og Crowell, 2000), trúlega 

vegna þeirra flóknu hugrænu ferla sem liggja þar að baki. Hér að neðan verður farið yfir helstu 

rannsóknarniðurstöður sem tengjast færni barna með ADHD á þessum tveimur sviðum. 

2.3.1.1 Lesskilningur nemenda með ADHD 

Lesskilningur (e. reading comprehension) er einn mikilvægasti undirstöðuþátturinn í lestri. Til þess að 

nám gangi vel er lykilatriði að góður skilningur sé á námsefninu og því lesskilningur gríðarlega 

mikilvægur. Með lesskilningi er vísað til getunnar til þess að skilja merkingu orða og samfellds texta. 

Lesskilningur byggir á málrænum og hugrænum þáttum, sem og fyrri þekkingu lesandans og 

félagslegs og menningarlegs bakgrunns hans (Marzano, 2004; Perfetti, Landi og Oakhill, 2005; van 

den Broek og Kremer, 2000). Eins og fram hefur komið eiga einstaklingar með ADHD oft erfitt með 

lesskilning (Cowan, 2010), enda flókin færni sem m.a. byggir ríkulega á hugrænum ferlum sem hafa 

verið tengd stýrifærni. Marzocchi og félagar (2008) skoðuðu mun á mismunandi þáttum stýrifærni hjá 

börnum með lestrarörðugleika með og án ADHD. Þar kom í ljós að börn með ADHD sýndu minni virkni 

á svæðum sjónræns vinnsluminnis, skipulagningar, hugræns sveigjanleika (e. cognitive flexibility) og 

hljóðafimi (e. phonetic fluency), á meðan börn án ADHD sýndu aðeins minni virkni á svæði tengdu 
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hljóðafimi. En sá þáttur stýrifærni sem virðast skipta einna mestu máli fyrir lesskilning er vinnsluminni 

(e. working memory) (Byrnes og Wasik, 2009). Vinnsluminni gegnir mikilvægu hlutverki í getu 

lesandans til þess að halda textanum í minni og tengja saman uppýsingar sem birtast á mismunandi 

stöðum og tengja þær mikilvægum bakgrunnsupplýsingum (Daneman og Carpenter, 1980). Þessi 

færni virðist skert hjá nemendum með ADHD. Samkvæmt rannsóknum eiga nemendur með ADHD í 

meiri vandræðum með að draga fram aðalatriði úr lesefni en nemendur án röskunarinnar. Þeir eiga 

frekar í erfiðleikum með að tengja saman innihald texta, muna hvað gerðist á undan í textanum til að 

geta sett það sem kemur á eftir í samhengi, sérstaklega ef textinn er langur (Miller o.fl., 2013). 

Nemendur með ADHD eiga einnig í erfiðleikum með að byggja upp sjónræna mynd af lesefninu, en 

slíkt getur verið afar mikilvægt fyrir fullnægjandi skilning (Miller o.fl., 2013; Marzocchi o.fl., 2008).   

2.3.1.2 Ritunarfærni nemenda með ADHD 

Ásamt því að börn í grunnskóla læri lestur, læra þau einnig að skrifa texta. Kröfur samfélagsins gera 

ráð fyrir að fólk geti tjáð sig skriflega í námi, vinnu, félagslífi og einkalífi. Þeir sem hafa gott vald á 

rituðu máli hafa tök á að miðla efni til annarra. Einstaklingar sem hafa góð tök á ritunarfærni eru líklegri 

til að njóta þess sem vel er gert í skrifum og meta það sem aðrir birta. Með þessum hætti tengjast 

lestur og ritun. Ritun og lestur hafa gagn af hvort öðru og því er mikilvægt að kenna og þjálfa þessa 

þætti samhliða frá upphafi skólagöngu til loka hennar til að byggja upp hæfni í ritun.  

Samkvæmt rannsókn Mayes og Calhoun (2006) á námsörðugleikum nemenda með ADHD virðist 

þeim ganga langverst í ritun miðað við aðrar námsgreinar, en samkvæmt niðurstöðum þeirra áttu á 

bilinu 60 – 79% þessara nemenda í erfiðleikum með ritun. Geta nemenda með röskunina í skapandi 

skrifum virðist vera mun slakari en annarra. Í ritun þeirra er mikið af villum, einnig eru nemendurnir 

mun afkastaminni og skrifa færri orð (Resta og Eliot, 1994; Re, Pedron, og Cornoldi, 2000). Það að 

skrifa til dæmis ritgerð krefst mikillar athygli, skipulagningar og hugmyndavinnu svo eitthvað sé nefnt.  

Stýrifærni felur í sér að geta nýtt sér gagnlegar aðferðir til að stýra skrifunum eins og að hafa stjórn á 

athygli sinni, skipuleggja textann sem ætlun er að skrifa, leiðrétta ef koma upp villur og endurskoða 

textann sem hefur verið skrifaður (Hayes og Flowers, 1980). Vinnsluminnið gegnir veigamiklu hlutverki 

þegar kemur að ritun við að samhæfa allar hugsanir og athafnir sem ritun byggir á (Hayes og Flowers, 

1980; Barkley, 1997; Barkley, 1995; Comoldi, Barbieri, Gaiani og Zocchi, 1999; Seidman, Biederman, 

Monuteaux, Doyle og Faraone, 2001). Nemandi með skerðingu á stýrifærni á í meiri vandræðum með 

að koma frá sér góðu skriflegu efni, líklegra að texti hans sé óskipulagður, mikið af villum og vanti upp 

á samhengi í textanum (Resta og Eliot, 1994; Re, Pedron, og Cornoldi, 2000). Það er því ljóst að 

ritunarfærni er flókin og reiðir sig á mörg hugræn ferli sem þurfa að virka sem skildi til að vel takist til.  

Að framansögðu má vera ljóst að skert stýrifærni leikur stórt hlutverk í námserfiðleikum barna með 

ADHD. Afleiðingar námserfiðleika geta verið víðtækar og ná oft langt út fyrir námið sjálft. Sjálfsmynd 

nemenda sem glíma við námserfiðleika eins og ADHD er oft brotin, sem skilar sér gjarnan í lítilli 

áhugahvöt til náms (Pajares, 2008; Major, Martinussen og Wiener, 2013). 
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3 Hvað er áhugahvöt? 

Með áhugahvöt er átt við það sem drífur hegðun áfram og er ástæða fyrir hegðuninni (Ryan og Deci, 

2000).  Áhugahvöt til náms tengist viðhorfum og þörfum einstaklings til að læra og finnast námið vera 

þess virði að hann vilji leggja það á sig. Ef áhugi er ekki til staðar eru verkefnin erfiðari og leiðinlegri og 

hvatinn til að klára þau er lítill (Ryan og Deci, 2000; Pintrich og Schunk, 2002).  

Fræðimennirnir Richard M. Ryan og Edward L. Deci settu fram svokallaða 

sjálfsákvörðunarkenningu (e. self-determination theory) á áttunda áratugnum eftir viðamiklar 

rannsóknir á áhugahvöt. Kenningin skýrir áhugahvöt út frá tveimur þáttum, það er innri áhugahvöt (e. 

intrisic motivation) annars vegar og ytri áhugahvöt (e. extrinsic motivation) hins vegar (Deci og Ryan, 

1985). Með innri áhugahvöt er átt við þegar einstaklingur er drifinn áfram af þáttum sem hann hefur 

einlægan áhuga á, hann hefur val um og stjórn á og er í samræmi við gildi hans. Ekkert 

utanaðkomandi hefur áhrif á hegðunina (Ryan og Deci, 2000). Dæmi um innri áhugahvöt er barn sem 

finnur bók á bókasafni, sest niður og les bókina án þess að nokkur annar í umhverfinu skiptir sér af 

því. Af því leiðir að barnið hefur valið sér bók sem það hefur áhuga á og finnst gaman að lesa. Þegar 

um ytri áhugahvöt er að ræða er aftur á móti vísað til einhvers utanaðkomandi þáttar sem verður til 

þess að einstaklingur framkvæmir ákveðna athöfn eða verkefni. Það gerir hann til þess að fá einhverja 

útkomu, eins og til dæmis háa einkunn, laun eða verðlaun. Börn sem drifin eru áfram af ytri áhugahvöt 

framkvæma tiltekna hegðun því afleiðingar hennar eru eftirsóknaverðar, en ekki endilega hegðunin 

sjálf (Ryan og Deci, 2000). Ein þekktasta rannsóknin á innri og ytri áhugahvöt gerði Edward Deci um 

1970. Í þeirri rannsókn fékk hann þátttakendur til að koma í nokkur skipti inn í tilraunaherbergi þar sem 

þeir áttu að leysa þraut, lesa tímarit eða gera eitthvað frjálst. Síðar komu þátttakendurnir aftur og fékk 

hluti þeirra laun fyrir að leysa þraut en hinir ekki. Í þriðja skiptið sem þeir mættu kom í ljós að sá hópur 

sem hafði áður fengið laun fyrir að leysa þrautina eyddi minni tími í þrautina en þeir sem höfðu ekki 

fengið laun. Deci túlkaði það þannig að launin (ytri hvatningin) hefði í raun neikvæð áhrif á innri 

áhugahvöt þeirra til að leysa verkefnið, og það dró úr áhuga þeirra (Deci, 1971). Samanburður á fólki 

sem er drifið áfram af innri þáttum við það sem er frekar drifið áfram af ytri þáttum sýnir að þeir 

einstaklingar sem eru með innri hvatningu hafa meiri áhuga og eru spenntari fyrir því sem þeir gera og 

hafa meira sjálfstraust, sem aftur birtist í auknum árangri, þrautseigju og sköpun (Ryan og Deci, 2000).  

Önnur kenning sem hefur haft mikil áhrif á rannsóknir á áhugahvöt, sérstaklega í námi, er kenning 

um frammistöðumarkmið (e. achievement goal theory). Kenning um frammistöðumarkmið leggur 

áherslu á að aðal hvati fólks sé að sýna fram á hæfni sína eða afrek með því að ná markmiðum sem 

það setur sér (Ames, 1992; Elliott og Dweck, 1988; Nicholls, 1984, 1989). Kenningin útskýrir 

frammistöðumarkmið út frá tveimur víddum áhugahvatar; verkefnisbundinni afstöðu (e. task 

orientation/mastery goal orientation) og  sjálfmiðaðri afstöðu (e. ego orientation/performance 

orientation). Í verkefnisbundinni afstöðu (e. task orientation) til náms skýrir nemandi árangur út frá 

fyrirhöfn, að hann hafi lagt sig fram og gert sitt besta. Einstaklingur sér eigin árangur og gerir ráð fyrir 

því að í framhaldinu muni hann leggja sig meira fram, enda muni það leiða til enn meiri árangurs. Í 

sjálfsmiðaðri afstöðu (e. ego orientation) til náms þá skilgreinir einstaklingur eigin frammistöðu út frá 

gengi annarra. Hann upplifir árangur sinn aðeins góðan ef honum gengur betur en öðrum. Ef 

einstaklingur upplifir að hafa ekki gengið nógu vel að leysa verkefni með sömu áreynslu og aðrir getur 
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hann litið svo á að hann sé ekki nægilega klár eða vel heppnaður (Nicholls, 1984, 1989). Nicholls 

skýrði einnig svokallaða verkefnaforðun (e. work avoidance/academic alienation). Þeir nemendur sem 

eru með verkefnaforðun eru þeir sem forðast stöðugt að leggja sig fram við að gera vel, gera eins lítið 

og þeir komast upp með og reyna að komast hjá því að gera krefjandi verkefni. Ástæðan fyrir því að 

þessir nemendur hegða sér á þennan hátt getur verið vegna ótta við neikvæðar afleiðingar eins og að 

standa sig ekki nógu vel (Nicholls, 1989).    

Sumir rannsakendur hafa gert áhugahvöt að megin íhlutunarefni í lestri og ritun og telja að meiri 

áhugahvöt auki þátttöku nemenda innan sem utan skóla og bæti árangur þeirra (Guthrie, McRae og 

Klauda, 2007; Lutz, Guthrie og Davis, 2006; Putman og Walker, 2010). Bæði kenning um 

frammistöðumarkmið sem og sjálfsákvörðunarkenningin koma skólastarfi mikið við og er mikilvægt að 

skoða þessar kenningar út frá áhuga nemenda og árangri þeirra í námi.  

 

3.1 Áhugahvöt nemenda með ADHD 

Kenningar um áhugahvöt hafa verið áberandi í rannsóknum innan kennslufræða undanfarin ár. 

Niðurstöður slíkra rannsókna benda til þess að áhugahvöt hafi mikið að segja um gengi barna í námi 

(Becker, McElvany og Kortenbruck, 2010; Wigfield, Guthrie, Tonks og Perencevich, 2004) og að 

skortur á áhugahvöt í námi geti verið meðal ástæðna á slæmu gengi nemenda með ADHD (Egeland, 

Johansen og Ueland, 2010; Volkow o.fl, 2011; Haenlein og Caul, 1987; Johansen o.fl., 2009).  

Volkow og félagar (2011) könnuðu  taugafræðilega virkni einstaklinga með ADHD. Þau báru saman 

upplýsingar um heilavirkni úr jáeindaskönnum (e. PET scan) hjá einstaklingum með ADHD við 

samanburðarhóp. Það kom í ljós marktækur munur á heilastarfsemi þessara hópa og þá aðallega á 

svokölluðum dópamín taugabrautum (e. dopamine pathways) sem tengist meðal annars umbun og 

hvötum/áhugahvöt. Virknin virtist vera mun minni hjá einstaklingum með ADHD en samanburðarhópi 

(ekki með ADHD). Rannsakendur könnuðu einnig áhrif þess að gefa lyf sem inniheldur 

Methylphenidate eins og lyfið Rítalín. Í ljós kom að inntaka á slíku lyfi hafði góð áhrif á einkenni ADHD 

hjá nemendum, þ.e. athygli jókst og hvatvísi og ofvirkni minnkuðu (Volkow o.fl., 2011). Skortur á 

athygli og seiglu til þess að klára verkefni er oft vandamál hjá einstaklingum með ADHD og er það 

meðal annars tengt minni virkni á dópamín taugabrautum (Barkley, 2006). Þetta vandamál á 

sérstaklega við þegar nemendum finnst verkefni leiðinleg, síendurtekin og langvinn en þá kemur fram 

skortur á innri löngun til að vinna verkefnin hjá einstaklingum með ADHD, verkefnin veita þeim ekki 

ánægju strax, þykja jafnvel ekki áhugaverð eða skemmtileg (Barkley og  Murphy, 2006). Það 

samræmist kenningunni um veikleika á dópamín taugabraut sem hefur meðal annars með umbun að 

gera, því samkvæmt rannsóknum vilja ADHD nemendur frekar minni umbun strax en stærri umbun 

síðar (Sonuga-Barke, 2003; Tripp, 2008).  

Samkvæmt rannsókn Olivier og Steenkamp (2004) sem skoðaði þætti áhugahvatar hjá 

einstaklingum með ADHD og einstaklingum án ADHD, voru börn með ADHD frekar með það markmið  

að komast hjá mistökum frekar en að ná árangri í skólaverkefnum. Drengir með ADHD virtust frekar 

sýna pirring út í verkefni en stúlkur.  
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Carlson og félagar (2002) könnuðu áhugahvöt nemenda með ADHD og komust að því að það eru 

sterkar vísbendingar um að nemendur með ADHD séu með fremur lága innri áhugahvöt. Þau lögðu 

spurningalista tengda áhugahvöt nemenda í námi fyrir foreldra, kennara og nemendur. Í ljós kom að 

nemendur með ADHD voru með minni áhugahvöt, kusu frekar að leysa auðveldari verkefni, höfðu 

minni áhægju af námi, sýndu minni þrautseigju og treystu meira á ytri, frekar en innri mælikvarða á 

eigin frammistöðu. Það er að segja, þau báru sig frekar saman við aðra og mátu eigin getu út frá getu 

annarra, og voru frekar í samkeppni við aðra (e. ego) frekar en að reyna að bæta eigin færni (e. 

mastery) út frá sínum innri viðmiðum og gera eins vel og þau gætu (Carlson, Booth, Shin og Canu, 

2002). 

Það er nokkuð ljóst að algengt er að áhugahvöt skorti hjá börnum með ADHD og því vakna 

spurningar um hvernig megi bæta þennan mikilvæga þátt náms. Algengar aðferðir sem hafa verið 

notaðar til að auka áhugahvöt nemenda með ADHD eru lyfjagjöf og styrkingarskilmálar. Skiptar 

skoðanir eru þó um hvort styrkingaskilmálar séu hentug leið til að bæta áhugahvöt í námi því sú leið 

leiðir oft til minni seiglu þegar þarf að klára erfið verkefni (Borcherding o.fl., 1988; Milich og Okazaki, 

1991). Talið er að slæm áhrif styrkingarskilmála eigi þó aðallega við ef nemandi sýnir mikla innri 

áhugahvöt. Utanaðkomandi hvatning geti því haft neikvæð áhrif á áhuga einstaklings og dregið úr innri 

áhuga hans á verkefnum (Carlson, Booth, Shin og Canu, 2002). Þá hafa rannsóknir sýnt að notkun 

lyfsins Methylphenidate, sem hefur verið eitt mest notaða lyf við ADHD, virðist auka áhugahvöt og 

áhuga á verkefnum hjá nemendum (Volkow o.fl., 2004). Lyfið hefur þau áhrif að dópamínframleiðsla 

eykst og hefur þar af leiðandi jákvæð áhrif á áhuga og hvöt til að framkvæma verkefni. Aukinn áhugi á 

verkefnum er líklegur til að bæta árangur nemandans. Inngrip sem þetta gefur góða von um bættan 

árangur og er mikilvægt að hafa í huga að lyfjagjöf getur komið að góðum notum í skólastarfi sem og 

lyflaus inngrip (Volkow o.fl., 2004; Barkley, 2004). Mikilvægt er að gera það sem hægt er til að auka 

áhuga nemenda í námi og sér í lagi í lestri þar sem lestur er einn af undirstöðuþáttum í bóklegu námi.   

3.1.1 Lestraráhugahvöt barna með ADHD 

Rannsóknir sýna að áhugahvöt nemenda er lykilþáttur í velgengi þeirra í lestri (Gambrell og Marinak, 

2009). Lestraráhugahvöt er skilgreind sem hugrænn hvati sem drífur einstakling áfram til að lesa. Hún 

á sér margar víddir, t.d. leikni (e. mastery), sjálf (e. ego) áhuga (e. interest) og trú á eigin getu (e. self-

efficacy) (Schiefele o.fl., 2012). Margir sérfræðingar á sviði áhugahvatar telja að hæfileikar og trú á 

eigin getu, innri og ytri áhugahvöt og að einstaklingur sjái tilgang í því að ná árangri gegni mikilvægu 

hlutverki í ákvörðunum einstaklings um hvaða lestrarverkefni eigi að gera, hversu lengi eigi að gera 

þau og hversu mikið framlag eða vinnu eigi að setja í þau (Bandura, 1986; Eccles, Wigfield, og 

Schiefele, 1998; Pintrich og Schunk, 1996; Wigfield, Eccles, og Rodriguez, 1998). Þar af leiðandi er 

einstaklingur með mikla lestraráhugahvöt viljugur til að leggja meira á sig í lestrinum, hefur jákvætt 

viðhorf til lesturs og sér tilgang með honum (Guthrie, Van Meter, o.fl., 1996; Oldfather og Wigfield, 

1996; Athey, 1982; Greaney og Hegarty, 1987; Mathewson, 1994; McKenna o.fl., 1995). 

Ekki eru til margar rannsóknir sem hafa kannað lestraráhugahvöt nemenda með ADHD en 

rannsókn Zentall og Lee (2012) bar saman lestraráhugahvöt nemenda án ADHD og nemenda með 

ADHD og lestrarörðugleika í 2 .- 5. bekk. Niðurstöður leiddu í ljós að sá hópur sem hafði lægstu 

lestraráhugahvötina og las minnst sér til gamans voru nemendur með ADHD og lestrarörðugleika, en 
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litla lestraráhugahvöt þeirra mátti rekja allt niður í 2. bekk. Lestraráhugahvöt minnkaði með árunum hjá 

öllum hópum. Þær niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður fjölda annarra rannsókna og má trúlega 

rekja til þess að lesefni þyngist gjarnan frá yngra stigi (1. - 3. bekkur) yfir á miðstig (4. - 7. bekk) og þar 

af leiðandi reynir meira á getu einstaklinga í lestri (Chall, 1983). Því meira krefjandi sem lesefnið er því 

meiri líkur eru á að sá sem á erfitt með lestur missi áhugann á námsefninu. Önnur skýring sem hefur 

verið nefnd fyrir minnkandi áhuga á lestri er aukin skjánotun barna og unglinga. Börn eyða mun meiri 

tíma í skjámiðla nú til dags en áður og er það talið vera þáttur í því að þau lesi minna af bókum, 

dagblöðum og tímaritum (Twenge, Martin og Spitzberg, 2018).  

 

3.2 Mælingar á áhugahvöt 

Lestraráhugahvöt er talin hafa mikil áhrif á lestrarnám (Wigfield og Guthrie, 1997). Aukin gróska hefur 

færst í rannsóknir á lestraráhugahvöt undanfarna áratugi, sem meðal annars hefur leitt til þróunar á 

hinum ýmsu mælitækjum sem byggjast á kenningum tengdum áhugahvöt (Guthrie og Wigfield, 1999). 

Mælitækið sem notað var í þessari rannsókn nefnist The reading and writing motivational orientations 

questionnaire (Hamilton, Nolen og Abbott, 2013) og er byggt á kenningu Nicholls (1989) um 

frammistöðumarkmið. Eins og fram hefur komið lýsir kenningin tveimur aðskildum þáttum 

áhugahvatar, verkefnamiðaðari og sjálfsmiðari afstöðu. Verkefnamiðuð afstaða á við innri áhugahvöt 

og sjálfsmiðuð afstaða á við um ytri áhugahvöt. Mælitækið sem var notað mælir einnig verkefnaforðun, 

það á við að forðast að taka þátt í verkefni vegna hugmynda um að ganga illa (sjá nánari lýsingu á 

mælitæki í kafla 5.2.3). Mælitæki Hamiltons og félaga (2013) var notað þar sem ekki var til neitt 

íslenskt mælitæki til að mæla lestraráhugahvöt. Mælitækið er nokkuð nýlegt og sýndu rannsóknar 

niðurstöður góðan próffræðilegan eiginleika. 

 

4 Þessi rannsókn 

Fjöldi rannsókna benda til þess að námsgengi barna með ADHD sé slakara en annarra barna, þar á 

meðal í lestri og ritun. Til eru margar kenningar um hvers vegna námsörðugleikar séu til staðar hjá 

þessum börnum, en vísbendingar eru um að hluta skýringarinnar megi rekja til lítillar náms- og 

lestraráhugahvatar (Egeland, Johansen og Ueland, 2010; Volkow o.fl, 2011; Haenlein og Caul, 1987; 

Johansen o.fl., 2009). Takmarkaðar rannsóknir eru þó til um lestraráhugahvöt á meðal nemenda með 

einkenni ADHD og engin slík rannsókn hefur verið gerð hérlendis. Við höfum því takmarkaða þekkingu 

á hvernig lestraráhugahvöt birtist hjá íslenskum nemendum með ADHD miðað við jafnaldra og hvernig 

hún þróast yfir tíma. Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að kanna lestaraáhugahvöt hjá 

íslenskum börnum með ADHD einkenni miðað við aðra nemendur í 5. - 7. bekk sem eru án ADHD 

einkenna og skoða hvernig hún breytist á þeim tíma. Árangur þessa nemendahóps í samræmdum 

prófum í lesskilningi og ritun í 4. og 7. bekk var einnig kannaður. 
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Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru settar fram: 

1. Er námsgengi barna með ADHD einkenni slakara en annarra jafnaldra í 4. og 7. bekk? 

2. Hvernig lýsir lestraráhugahvöt sér hjá börnum með ADHD einkenni samanborið við 

jafnaldra í 5., 6. og 7. bekk? 

3. Hvernig breytist lestraráhugahvöt hjá börnum með ADHD einkenni á milli 5. – 7. bekkjar 

miðað við jafnaldra? 

 

5 Aðferð 

Rannsóknin er unnin úr gögnum stærri langtímarannsóknar sem ber yfirheitið:  „Þróun sjálfstjórnunar 

við upphaf unglingsára og tengsl við æskilegan þroska og námsgengi“ og er undir stjórn Dr. Freyju 

Birgisdóttur og Dr. Steinunnar Gestsdóttur við Háskóla Íslands. Gagnasöfnun fór fram á árunum 2014 

til 2017. Hér er kastljósinu beint að námsgengi og lestraráhugavöt þeirra barna í úrtakinu sem sýna 

einkenni ADHD. Mælingar voru lagðar fyrir nemendur með 12 mánaða millibili, fyrst þegar nemendur 

voru í 5. bekk svo aftur í 6. bekk og svo að endingu í 7. bekk.  

5.1 Þátttakendur 

Heildarúrtakið samanstóð af þátttakendum úr 24 bekkjum í átta skólum á höfuðborgarsvæðinu og 

Reykjanesi. Tekið var klasaúrtak (Cochran, 2007; Lohr, 2009) úr þeim skólum á því svæði sem voru 

með fleiri en einn árgang í 5. bekk. Heildarfjöldi þátttakenda í stóru rannsókninni voru 400 börn  

(kk. = 179, kvk. = 221). Úr því úrtaki voru valdir 98 nemendur sem skiptust í tvo hópa, nemendur með 

ADHD einkenni og samanburðarhópur án ADHD einkenna. Þátttakendurnir voru valdir út frá 

einkennum ADHD og svo samanburðarhópur sem líktist þeim þátttakendum nema án einkenna 

ADHD. Börn með ADHD einkenni voru valin út frá svörum umsjónarkennara þeirra á 

Ofvirknikvarðanum, en stuðst var við viðmið listans um einkenni ofvirkni og/eða athyglisbrests (sjá 

viðmið í kafla 5.2.2. um Ofvirknikvarðann). Börnin í samanburðarhópnum voru með færri en 6 einkenni 

á Ofvirknikvarðanum og því talin án einkenna ADHD. Þau voru valin með því að para þau við 

þátttakendur með ADHD einkenni út frá aldri, kyni og menntun móður. Fjöldi þátttakenda var 49 í 

hvorum hóp. Meðalaldur nemenda í 5. bekk var 10,19 ár, í 6. bekk 11,18 ár og í 7. bekk 12,20 ár. 

Kynjahlutfall í úrtakinu var 71,4% drengir (N= 35) á móti 28,6% stúlkum (N=14).  

5.2 Mælitæki  

Eftirfarandi þættir voru mældir í rannsókninni, gengi nemenda á samræmdumprófum, einkenni ADHD 

og lestraráhugi nemenda. Þátttakendur þreyttu samræmd könnunarpróf og svöruðu spurningum um 

lestraráhuga. Ofvirknikvarðinn var notaður til að meta einkenni athyglisbrest og/eða ofvirkni hjá 

þátttakendum. Til að meta lestraráhugahvöt nemenda var spurningalisti Hamiltons og félaga (2013) (e. 

reading motivational orientation scales) lagður fyrir nemendur í 5., 6. og 7. bekk (sjá viðauka 1). 

Námsgengi var metið með einkunnum í lesskilningi og ritun á samræmdum könnunarprófum í 4. og 7. 

bekk.  
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5.2.1 Bakgrunnsbreytur 

Menntun móður var könnuð með því að biðja mæður þátttakenda að merkja við hæstu prófgráðu sem 

þær höfðu lokið. Valmöguleikarnar voru grunnskóli, iðnnám/verknám, stúdentspróf og háskólapróf. 

Rannsóknir benda til þess að menntun móður hafi tengsl við gengi barna í námi (Davis-Kean, 2005). 

Því var þessi bakgrunnsbreyta notuð til að finna nemendur í samanburðarhóp sem áttu móður með 

sama menntunarstig og þau börn með ADHD einkenni. Einnig voru bakgrunnsbreyturnar kyn og aldur 

nemenda við fyrirlögn, sem miðaðist við fæðingardag barnanna. 

5.2.2 Ofvirknikvarðinn 

Til að meta einkenni athyglisbrests og ofvirkni var svo kallaður Ofvirknikvarði (ADHD Rating Scale) 

lagður fyrir. Spurningalistinn er notaður til að meta einkenni ADHD hjá börnum á aldrinum 4 til 18 ára. 

Listinn inniheldur 18 atriði sem skima fyrir einkennum ofvirkni/hvatvísi og athyglisbrests sem samsvara 

hegðunareinkennum ADHD eins og þau eru skilgreind í greiningarkerfi Bandaríska geðlæknafélagsins 

DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical Manual (American Psychiatric Association, 2000; Guðmundur 

Skarphéðinsson, 2008)). Níu atriði snúa að einkennum athyglisbrests og hin níu atriðin vísa til 

hreyfiofvirkni og hvatvísi. Ofvirknikvarðinn er til í íslenskri útgáfu og samkvæmt rannsókn Páls 

Magnússonar og félaga frá árinu 1999 eru próffræðilegir eiginleikar hans góðir  (Guðmundur 

Skarphéðinsson, 2008). Listinn var lagður fyrir foreldra og kennara. Svarmöguleikar til að meta 

einkenni eru á fjögurra punkta stiku (0 = aldrei eða sjaldan, 1 = stundum, 2 = oft og 3 = mjög oft). Til 

að fá mat á einkennum ADHD samkvæmt greiningarskilmerkjum DSM-IV-TR þarf einstaklingur að 

sýna að minnsta kosti 6 einkenni ofvirkni/hvatvís eða/og athyglisbrests í að minnsta kosti tveimur 

mismunandi aðstæðum. Í eftirfarandi rannsókn var metið nóg að einstaklingur sýndi aðeins einkenni í 

skóla út frá kennaramati. Kennaramat var valið þar sem rannsóknin gekk út á mat á námsgetu og 

lestraráhuga og var talið að kennarar hafi betri yfirsýn yfir þátttakendur í þeim aðstæðum. 

5.2.3 Samræmd könnunarpróf  

Samræmd könnunarpróf eru lögð fyrir í nær öllum grunnskólum landsins. Tilgangurinn er að meta 

hæfni allra nemenda með sama hætti og við sambærilegar aðstæður, einnig til að meta hvort að 

nemandi nái þeim viðmiðum um hæfni samkvæmt aðalnámskrá. Árlega eru lögð fyrir próf í íslensku 

(ritun, lesskilningi, málnotkun og málfræði) og stærðfræði í 4. og 7. bekk. Prófin eru öll lögð fyrir á 

sama tíma, í september ár hvert. Lesskilningshlutinn í prófinu er þannig framsettur að nemandinn les 

stuttan texta og svarar svo nokkrum fjölvalspurningum úr textanum. Í ritunarhlutanum eiga nemendur 

að skrifa sögu um mynd og eru nemendur minntir á að passa vel upp á frágang, skrifa söguna í réttri 

atburðarás (upphaf, meginmál og endi) og passa upp á stafsetningu (Menntamálastofnun, 2016).  

Einkunn á samræmdum prófum er normaldreifð á kvarðanum 1 – 60 með meðaltalið 30 og staðalfrávik 

10 (Menntamálastofnun). Í eftirfarandi rannsókn voru upplýsingar um einkunnir þátttakenda á ritun og 

lesskilningi á samræmdum prófum sóttar til Námsmatsstofnunar þegar þeir voru í 4. og 7. bekk (2013 

og 2016). 
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5.2.4 Lestraráhugahvöt 

Mælitækið sem notað var kallast The reading and writing motivational orientations questionnaire og 

var þróað var af  Eric William Hamilton, Susan Bobbitt og Nolen Robert D. Abbott (sjá viðauka A). 

Mælitækið byggir á kenningu Nicholls (1989) um frammistöðumarkmið (e. achievement goal theory) 

sem gerir ráð fyrir annars vegar sjálfsmiðaðri afstöðu (e. ego orientation) og hins vegar 

verkefnamiðaðri afstöðu (e. task orientation) og snúa spurningar listans að þessum tveimur þáttum. 

Spurningar á matslistanum eru 18 og falla undir fjórar víddir frammistöðu; lestraráhuga (e. reading 

interest), lestrarleikni (e. reading mastery), lestrarsjálf (e. reading ego) og lestrarfælni (e. reading work 

avoidance). Undir verkefnamiðaða afstöðu falla undirþættirnir lestraráhugi og lestrarleikni. 

Meginástæðan fyrir því að þessir tveir undirþættir voru valdir til þess að meta verkefnamiðaða afstöðu 

er sú að yngri nemendur virðast frekar skýra lestrarhegðun sína út frá áhuga á meðan eldri nemendur 

vísa frekar í markmið um aukna leikni eða frammistöðu (að verða góðir í að lesa) (Nolen, 2007a, 

2007b). Undirþættirnir lestrarsjálf og lestrarfælni falla undir sjálfmiðaða afstöðu. Lestrasjálf á við þegar 

nemandi útskýrir árangur sinn út frá gengi annarra nemenda. Ef aðrir standa sig betur en hann skýrir 

hann það til dæmis út frá því að hann sé ekki nógu góður námsmaður. Lestrarforðun á við þegar 

nemendur forðast að leysa verkefni. Það er mikilvægt að hafa þessa breytu með í spurningarlistanum 

til að koma auga á þá nemendur sem eru að forðast verkefni sem hefur eflaust áhrif á árangur þeirra 

(Nicholls, 1984, 1989) 

Fjórir svarmöguleikar eru við hverja spurningu á Likert-kvarða: mjög ósammála, frekar ósammála, 

frekar sammála eða mjög sammála, og eru með tölugildi frá 1 - 4. Lestrarfælni er með neikvæða fylgni 

við lestrarleikni og lestrarsjálf, en stundum er mjög veik jákvæð fylgni á milli lestrarforðunar og 

lestrarsjálfs (Hamilton, Nolen og Abbott, 2013). 

Langtímarannsókn Hamiltons og félaga (2013) á mælitækinu sýndi fram á hugtakaréttmæti og 

áreiðanleika hjá sex mismunandi aldurshópum frá 2. bekk til 7. bekkjar fyrir fjóra undirþættina. 

Áreiðanleikastuðullinn fyrir 5. bekk var á bilinu α = 0,79 – 0,87 og í 6. bekk α = 0,74 – 0,84. 

Spurningalistinn var þýddur á íslensku af stjórnendum rannsóknarinnar og svo bakþýddur af 

sérfræðingi á sviðinu. Listinn var forprófaður í rannsókninni á 30 nemendum í 5. bekk sem ekki lentu í 

úrtaki rannsóknarinnar. Að lokinni forprófun voru gerðar lítisháttar breytingar á þýðingu til að gera 

orðalag skýrara, en ekki var um efnislegar breytingar að ræða.  

5.3 Framkvæmd 

Rannsóknin hófst árið 2014. Í upphafi rannsóknar var haft samband við skólayfirvöld í öllum 

sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu og Reykjanesi og óskað eftir leyfi til að hafa samband við 

skólastjóra grunnskólanna vegna þátttöku. Klasaúrtak var tekið og eftir að skólar voru valdir í úrtak  

var haft samband við skólastjóra í þeim skólum þar sem rannsóknin var kynnt og leyfi fengið til að 

óska eftir þátttöku allra umsjónakennara og nemenda í 5. bekk og foreldra þeirra í rannsókninni. Alls 

tóku átta af þrettán grunnskólum þátt, með samtals 503 nemendur fædda 2004. Foreldrar 

nemendanna gáfu samþykki fyrir rannsókninni, upplýsinga- og kynningabréf ásamt samþykkisbréfi var 

sent heim til allra nemenda í 5. bekk þegar kennarar höfðu samþykkt þátttöku. Kennarar sáu um 

dreifingu og viðtöku bréfanna sem innihéldu upplýst samþykki foreldra. Ef samþykki hafði ekki borist 
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var haft samband símleiðis. Gagnasöfnun fór fram að vori ár hvert. Fyrirlögn var á skólatíma á þeim 

tíma sem hentaði kennurum. Rannsakendur fóru í skólana tveir saman og lögðu fyrir heila bekki til að 

trufla skólastarf sem minnst. Allir nemendur svöruðu spurningalista um lestraráhugahvöt.  

5.4 Tölfræðileg úrvinnsla 

Í eftirfarandi rannsókn var tölfræðiforritið SPSS (útgáfa 25) notað við úrvinnslu gagna. Í byrjun var 

áreiðanleiki spurningarlistans skoðaður. Til að meta hvort að áreiðanleikinn væri góður var Cronbach’s 

alpha áreiðanleikastuðull fyrir alla undirþætti kannaður. Viðmið um góðan áreiðanleika er 0,7 og hærra 

og ágætan áreiðanleika 0,8 og hærra (Gliem og Gliem, 2003). Til að svara fyrstu 

rannsóknarspurningunni var lýsandi og ályktunartölfræði notuð. Námsgeta nemenda með ADHD 

einkenni og samanburðarhóps var borin saman út frá meðaltölum og staðalfrávikum, einnig voru 

meðaltölin borin saman með t - prófi óháðra mælinga (e. Independent-Samples T Tests).  Miðað var 

við alfamörk α = 0,05 (p = 0,05) í öllum marktektarprófum. Lýsandi tölfræði og marktektarpróf voru 

einnig notuð til að svara spurningu tvö um hvort lestraráhugahvöt væri ólík á milli hópa. Til að svara 

spurningu þrjú um breytingar á lestraráhugahvöt yfir tíma voru meðaltöl fyrir hvern undirþátt 

lestraráhugahvatar í 5., 6. og 7. bekk borin saman með dreifigreiningu fyrir endurteknar mælingar (e. 

repeated measures ANOVA).   

 

6 Niðurstöður 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna námsgengi og lestraráhugahvöt nemenda með ADHD 

einkenni í námi í samanburði við aðra nemendur án einkenna. Til að meta það voru einkunnir úr 

samræmdum prófum úr 4. og 7. bekk kannaðar hjá þessum hópi og bornar saman við einkunnir 

samanburðarhóps. Einnig voru skor nemenda með ADHD einkenni á lista sem metur lestraráhugahvöt 

könnuð í 5., 6 og 7 bekk og borin saman við skor samanburðarhóps án ADHD einkenna á sama lista.  

6.1 Námsgengi barna með ADHD einkenni 

Til að svara spurningunni hvort að námsgengi barna með ADHD einkenni sé slakara en hjá 

samanburðarhópi var byrjað að skoða lýsandi tölfræði hjá hópunum á gengi þeirra í ritun og 

lesskilningi á samræmdum prófum. Niðurstöður úr ritun og lesskilningi úr 4. og 7. bekk voru skoðaðar. 

Í töflu 2 má sjá niðurstöðurnar. Eins og sjá má eru nemendur með ADHD einkenni með lægri einkunnir 

á öllum þremur prófunum bæði í 4. og 7. bekk. Marktektarpróf (t próf fyrir óháð úrtök) voru framkvæmd 

til að athuga hvort að munurinn á einkunnum á milli hópa væri marktækur. Samkvæmt niðurstöðum er 

marktækur munur á meðaltölum á öllum þeim greinum sem voru skoðaðar, bæði í 4. og 7. bekk. Börn 

með ADHD einkenni eru með marktækt lægri einkunnir en samanburðarhópurinn (sjá töflu 2).  
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Tafla 2. Lýsandi tölfræði á niðurstöðum samræmdra prófa í 4. og 7. bekk 

 
 

ADHD einkenni 
 

Samanburðarhópur  
  

4. bekkur 
 Meðaltal  
 (N= 37) 

Staðalfrávik   
  Meðaltal 
  (N = 41) 

Staðalfrávik t - gildi p - gildi 

Lesskilningur  27,11    8,73  
 

 34,07   8,07  -3,66 p < 0,05 

Ritun  24,43    6,89     33,56    8,92  -5,017 p < 0,05 

 
7. bekkur 

 
   (N = 38)  

  
 

(N= 44)    
 
Lesskilningur 

 28,53    10,51  
 

 36,27    10,13  -3,392 p < 0,05 

Ritun  25,61    8,38     30,16    8,53  -2,430 p < 0,05 

 

 

6.2 Samanburður á lestraráhugahvöt barna 

Önnur rannsóknarspurningin var hvort að munur væri á lestraráhugahvöt barna með ADHD einkenni 

og samanburðarhóps og þriðja spurningin var hvort hún breyttist á milli bekkja (5. - 7. bekkjar). Til að 

svara þessum tveimur spurningum var hver undirflokkur áhugahvatar samkvæmt spurningarlistanum 

skoðaður. Undirflokkarnir á mælitækinu eru fjórir (lestraráhugi, lestrarleikni, lestrarsjálf og 

lestrarforðun) og hver flokkur inniheldur 4 - 5 spurningar.  

 

6.2.1 Próffræðilegir eiginleikar mælinga á lestraráhugahvöt 

Í upphafi var innri stöðugleiki atriða innan hvers undirþáttar metinn með Cronbach´s Alpha (sjá töflu 

3.). Þátturinn lestraráhugi var mældur með fimm spurningum (t.d. „Mér líður best ef ég les um eitthvað 

mjög áhugavert”) og var innri stöðugleiki hans mjög góður (α = 0,879) (sjá viðmið um innri stöðugleika 

í Gliem og Gliem, 2003). Það sama gilti um undirþáttinn lestrarleikni sem var mældur með fjórum 

spurningum (t.d. „Mér líður best ef ég get lesið lengri og erfiðari bækur en ég gat áður lesið”) en innri 

stöðugleiki hans var  α = 0,817. Undirþátturinn lestrarsjálf var mældur með fimm spurningum (t.d. „Mér 

líður best ef ég sýni fólki hvað ég er klár”) og var sá þáttur með góðan stöðugleika (α = 0,784), sem og 

þátturinn lestrarfælni sem mældur var með  spurningum eins og til dæmis „Mér líður best ef ég les 

bara smávegis og kemst upp með það” en stöðugleiki hans var α = 0,768.   

 

       Tafla 3. Innri stöðugleiki undirþátta á spurningalista lestraráhugahvatar í 5. bekk 

   
  Cronbach´s   

alpa 

Stöðugleiki 

Lestraráhugi 0,879 Góður 

Lestrarleikni 0,817 Góður 

Lestrarsjálf 0,784 Ágætur 

Lestrarfælni 0,768 Ágætur 
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6.2.2 Lestraráhugi 

Byrjað var að skoða meðaltöl fyrir undirþáttinn lestraráhugahvöt. Lýsandi tölfræði var fyrst skoðuð milli 

hópanna í 5., 6. og 7. bekk (sjá töflu 4). Eins og sjá má skora báðir hópar nokkuð hátt (hæsta gildi var 

4 stig), en meðalstig barna með ADHD einkenni virðast þó lægri á öllum þremur tímapunktum en 

meðalstig samanburðarhópsins. Marktektarpróf var gert til þess að staðfesta muninn á meðaltölum 

hópanna og var hann marktækur í 5. bekk (t = -2,276, p < 0,05) og 7. bekk (t = -2,4, p < 0,05), en ekki 

í 6. bekk (t = -1,572; p > 0,05) . 

 

Tafla 4. Lýsandi tölfræði og marktektarpróf á lestraráhuga nemenda í 5. – 7. bekk. 

 
 

ADHD einkenni 
  

Samanburðarhópur  
   

 
 

Lestraráhugi 
 

Meðaltal  
(N = 44) 

Staðalfrávik 
 

  
Meðaltal 
(N = 48) 

Staðalfrávik 
 

t - gildi p - gildi 

5. bekkur 3,27 0,80   3,58 0,45 -2,27 p < 0,05 

 
 

  
 

 
 

 
6. bekkur 3,32 0,73   3,51 0,44 -1,57 p > 0,05 

        7. bekkur 2,99 0,81   3,4 0,77 -2,4 p < 0,05 

 

Til þess að skoða breytingar í lestraráhuga voru meðaltöl hvors hóps borin saman á milli 5., 6., og 7. 

bekkjar. Eins og sjá má á mynd 1 virðist lestraráhugi heldur minnka frá 5. upp í 7. bekk hjá báðum 

hópum, og virðist taka skarpari dýfu hjá börnum með ADHD einkenni á milli 6. og 7. bekkjar. Til að 

staðfesta þær niðurstöður var gerð dreifigreining endurtekinna mælinga (e. repeated measures 

ANOVA). Niðurstöður dreifigreiningar leiddu í ljós að megináhrif tíma/bekkjar var marktækur (F (2,76) 

= 5,58, p < 0,05). Til að kanna betur hvar áhrifanna gætti var parað t-próf framkvæmt. Niðurstöður 

þess leiddu í ljós að áhrif tíma var marktækt á milli 6. og 7. bekkjar (t (80) = 2,53, p < 0,05) og á milli 5. 

og 7. bekkjar (t (82)= 2,37, p< 0,05), lestraráhugi minnkar á milli þessara bekkja (sjá mynd 1). Ekki 

kom fram marktæk samvirkni á milli hópa (ADHD/samanburðarhópur) og tíma (F (2,79) = 0,55, p > 

0,05).  
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               Mynd 1. Meðalskor fyrir lestraráhuga hjá nemendum með ADHD einkenni og   
samanburðarhóps frá 5. – 7. bekkjar. 

 

6.2.3 Lestrarleikni 

 
Til að kanna lestrarleikni var byrjað á að skoða lýsandi tölfræði í 5. -7. bekk hjá báðum hópum (sjá 

töflu 5). Eins og sjá má er meðaltal í öllum tilfellum lægra hjá börnum með ADHD einkenni og var 

sá munur marktækur í 6. (t = -2,113; p < 0,05)  og 7. bekk (t = -2,387; p < 0,05), en ekki í 5. bekk (t 

= -1,397; p > 0,05).  

 

Tafla 5. Lýsandi tölfræði og niðurstöður marktektarprófa fyrir lestrarleikni nemenda í 5. – 7. bekk. 

 
ADHD einkenni 

 
Samanburðarhópur  

  
Lestrarleikni 

 
 

Meðaltal  
(N = 44) 

Staðalfrávik   
Meðaltal 
(N = 48) 

Staðalfrávik t - gildi p - gildi 

5. bekkur 3,02 0,7    3,24 0,6 -1,4 p > 0,05 

        
6. bekkur 2,97 0,68   3,26 0,66 -2,11 p < 0,05 

        7. bekkur 2,87 0,68   3,26 0,7 -2,39 p < 0,05 

 

Á mynd 2 má sjá að lestrarleikni virðist heldur minnka eftir aldri hjá börnum með ADHD einkenni en 

virðist frekar standa í stað hjá samanburðarhópnum. Leiknin er þó nokkuð há hjá báðum hópum eða í 

kringum 3 af 4 mögulegum. Niðurstöður dreifigreiningar leiddu í ljós að megináhrif tíma voru ekki 

marktæk (F (2,71) = 0,75; p > 0,05) og ekki kom fram marktæk samvirkni á milli hópa 

(ADHD/samanburðarhópur) og tíma (F (2,71), = 2,15, p > 0,05). Það þýðir að ekki urðu marktækar 

breytingar á frammistöðumarkmiðum tengdum lestrarleikni á milli 5., 6 og 7. bekk hjá  þessum tveimur 

hópum. 
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               Mynd 2. Meðalskor fyrir lestrarleikni hjá börnum með ADHD einkenni og samanburðarhópi í 
5. – 7. bekk. 

 

6.2.4 Lestrarsjálf 

Meðalskor og niðurstöður marktektarprófa fyrir frammistöðumarkmið tengd lestrarsjálfi hjá nemendum 

með ADHD einkenni og samanburðarhópi koma fram í töflu 6. Eins og sjá má eru meðaltöl á 

lestrarsjálfi heldur lægri hjá börnum með ADHD einkenni í öllum þremur árgöngunum en munurinn á 

milli hópa var þó aðeins marktækur í 7. bekk (t = -2,4; p < 0,05).  

 

Tafla 6. Lýsandi tölfræði og marktektarpróf á lestrarsjálfi nemenda í 5. – 7. bekk. 

 
 

ADHD einkenni 
 

Samanburðarhópur  
  

 
 

Lestrarsjálf 
 

Meðaltal 
(N = 44)  

Staðalfrávik   
Meðaltal 
(N = 48) 

Staðalfrávik t-gildi p -gildi 

5. bekkur 3,01 0,81   3,20 0,57 -1,4 p > 0,05 

 
 

  
 

 
 

 
6. bekkur 2,99 0,59   3,13 0,54 -2,11 p > 0,05 

        7. bekkur 2,69 0,81   3,16 0,67 -2,4 p < 0,05 

 

Á mynd 3 má sjá samanburð á lestrarsjálfi á báðum hópum yfir tíma. Lestrarsjálf er nokkuð hátt hjá 

báðum hópum eða í kringum 3. Eins og sést á mynd 3 þá er lestrarsjálf nokkuð svipað á 

tímapunktunum þremur, en virðist aðeins lækka á milli 6. og 7. bekkjar hjá nemendum með ADHD 

einkenni. Niðurstöður dreifigreiningar leiddu í ljós að megináhrif tíma voru ekki marktæk (F (2,70) = 

1,78; p > 0,05). Ekki gætti samvirkni á milli hópa (ADHD/samanburðarhópur) og tíma (F (2,70) = 2,2, p 
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> 0,05) (sjá mynd 3). Það má þó taka það fram að samvirkni á milli tíma og hópa voru mjög nálægt því 

að vera marktæk þar sem niðurstöður voru p = 0,053 rétt yfir marktektarmörkum (p = 0,05).  

 

 

                 Mynd 3. Lestrarsjálf hjá samanburðarhóp og nemendum með ADHD einkenni í 5. – 7. bekk. 

 

6.2.5 Lestrarforðun 

Í töflu 7 má sjá lýsandi tölfræði fyrir undirþáttinn lestrarforðun. Á öllum þremur aldurstigunum er 

meðaltal örlítið hærra hjá börnum með ADHD einkenni miðað við samanburðarhópinn. Niðurstöður  

t - prófa leiddu þó í ljóst að sá munur var ekki martækur. Þó má sjá að litlu munar að martekt náist í 6. 

og 7. bekk þar sem niðurstöður eru rétt yfir viðmiðunarmörkum um marktekt (p = 0,05).  

 

Tafla 7. Lýsandi tölfræði og marktektarpróf á lestrarforðun hjá nemendum í 5. – 7. bekk. 

 
Lestrarforðun 

ADHD einkenni 
 

Samanburðarhópur  
  

 
 
 

 

Meðaltal  
(N = 44) 

Staðalfrávik   
Meðaltal 
(N = 48) 

Staðalfrávik   t- gildi p - gildi 

5.bekkur 2,20 0,80   2,06 0,78 0,79 p > 0,05 

        
6.bekkur 2,53 0,95   2,17 0,82 1,95 p > 0,05 

        7.bekkur 2,60 0,85   2,27 0,78 1,91 p > 0,05 

 

 

Á mynd 4 má sjá að meðalskor fyrir lestrarforðun virðist vera mjög svipað í 5. bekk hjá báðum hópum 

en hækkar aðeins í 6. bekk hjá börnum með ADHD einkenni. Þessar niðurstöður voru kannaðar frekar 

með dreifigreiningu fyrir endurteknar mælingar sem leiddi í ljós að megináhrif tíma voru marktæk (F 
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(2,70) = 8,36; p < 0,05). Samvirkni á milli tíma og hópa var marktæk (F (2,70) = 5,03, p < 0,05). Til að 

kanna betur á hvaða hópa og á hvaða tímabilum samvirkni gætti var parað t-próf kannað. 

Niðurstöðurnar voru þær að breytingar voru marktækar á milli 5. og 6. bekkjar hjá börnum með ADHD 

einkenni, lestrarforðun hækkar marktækt á milli þessara bekkja (t (36) = -2,56, p < 0,05) einnig var 

marktækur munur á milli 5. og 7. bekkjar (t (34) = 4,87, p < 0,05). Munur á milli 5. og 7. bekkjar var 

einnig  marktækur hjá samanburðarhópnum (t (40) = 9,9, p < 0,05), lestrarforðun eykst á þessum tíma 

(sjá mynd 4.) 

 

               

                  Mynd 4. Lestrarforðun hjá nemendum með ADHD og samanburðarhóps frá 5. - 7.bekk. 

 

7 Umræða  

Ein algengasta röskun barna og unglinga er ADHD og er tíðnin um 5 - 10% (Faraone, Sergeant, 

Gillberg og Biederman, 2003; Kessle o.fl., 2005). Þar sem nokkuð mörg börn eru með þessa röskun er 

mikilvægt að fylgjast vel með gengi þeirra í námi því rannsóknir benda til þess að algengi 

námsörðugleika sé nokkuð hátt hjá þessum hópi (Tannock og Brown, 2000; Mayes, Calhoun og 

Crowell, 2000). Markmið þessarar rannsóknar var þríþætt. Í fyrsta lagi að kanna gengi barna með 

ADHD einkenni í námi samanborið við aðra nemendur, í öðru lagi að kanna hvort lestraráhugahvöt 

nemenda með ADHD einkenni væri minni en annarra nemenda og í þriðja lagi hvort lestraráhugahvöt 

þessara barna breyttist á milli 5.- 7. bekkjar. Niðurstöðurnar voru þær að nemendur með ADHD 

einkenni sýndu marktækt slakari námsárangur en börn án ADHD einkenna. Lestraráhugahvöt 

hópanna tveggja var nokkuð svipuð þó að lestraráhugi og lestrarforðun jókst meira hjá börnum með 

ADHD einkenni með hækkandi aldri. 

 



  

29 

7.1 Er námsgengi barna með ADHD einkenni slakara en annarra barna í 
4. og 7. bekk? 

Til þess að svara fyrstu spurningunni um hvort nemendum með ADHD einkenni gengi verr í námi en 

jafnöldrum sem ekki hafa greinst með ADHD voru niðurstöður samræmdra könnunarprófa í lesskilningi 

og ritun skoðaðar, bæði í 4. og 7. bekk. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að einkunnir barna með ADHD 

einkenni eru martækt lægri en einkunnir samanburðarhóps í báðum prófunum í 4. og 7. bekk 

árgöngum. Þær niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður annarra rannsókna sem sýna að börn með 

ADHD standa sig oft verr í námi en aðrir (Biederman o.fl., 1996; Barryet o.fl., 2002; Biederman, 

Newcorn og Sprich, 1991; Advokat, Lane og Luo, 2011). Tíðni námsörðugleika tengdum lestri er um 

15 - 50% í þessum hópi (August og Garfinkel, 1990; Barkley, 1990; Lambert og Sandoval, 1980; 

Livingston, Dykman og Ackerman, 1990; Semrud-Clikeman o.fl., 1992) og um 60 – 79% gengur illa í 

ritun (Mayes og Calhoun, 2006).  

Bæði lestur og ritun byggja á góðri stýrifærni (Marzocchi o.fl., 2008; Miller o.fl, 2013; Hayes og 

Flowers, 1980; Barkley, 1997, 1995), en rannsóknir hafa sýnt að einstaklingar með ADHD eru gjarna 

slakir á því sviði. Þeir eru til dæmis líklegri til þess að hafa slakara vinnsluminni en jafnaldrar, eiga 

erfiðara með að stýra athygli sinni og sýna takmarkaðan sveigjanleika í hugsun (Ernst o.fl.,1999; 

Volkow o.fl., 2007; Lou o.fl., 2004). Allir þessir þættir hafa verið tengdir færni í lesskilningi (Byrnes og 

Wasik, 2009; Marzocchi o.fl., 2008; Miller o.fl., 2013) og ekki síður í ritun (Hayes og Flowers, 1980; 

Barkley, 1997; Barkley, 1995; Cornoldi, Barbieri, Gaiani og Zocchi, 1999; Seidman, Biederman, 

Monuteaux, Doyle og Faraone, 2001) þar sem börn þurfa að gera áætlun um innihald, viðhalda athygli 

og halda þræði. Nemendur með ADHD skrifa einnig styttri texta en jafnaldrar og gera fleiri villur (Resta 

og Eliot, 1994; Re, Pedron, og Cornoldi, 2000). 

7.2 Hvernig lýsir lestraráhugahvöt sér hjá börnum með ADHD einkenni 
samanborið við jafnaldra í 5., 6. og 7. bekk? 

Niðurstöður um hvort lestraráhugahvöt barna með ADHD einkenni væri ólík í samanburði við jafnaldra 

leiddu í ljós að áhugahvöt var almennt minni á undirþáttum sem falla undir verkefnabundna afstöðu (e. 

task orientation), þ.e. lestraráhuga og lestrarleikni. Niðurstöður á undirþættinum um sjálfsmiðaða 

afstöðu (e. ego orientation), þ.e. lestrarsjálf og lestrarforðun voru aftur á móti nokkuð svipaðar. 

Marktækur munur var á lestraráhuga hópanna tveggja í 5. og 7. bekk og í lestrarleikni í 6. og 7. bekk. 

Lestraráhugahvöt í þessum bekkjum var marktækt lægri hjá nemendum með ADHD einkenni. 

Munurinn á milli hópa á þáttum sem mæla sjálfsmiðaða afstöðu var aðeins marktækt ólíkur á 

lestrarsjálfi, nemendur með ADHD einkenni voru með marktækt lægra lestrarsjálf í 7. bekk. 

Samanburðarhópurinn var með hærra skor á lestrarsjálfi í öllum bekkjunum og má því segja að þau 

séu uppteknari af því að vera í samkeppni við aðra nemendur og vilja líta vel út fyrir öðrum. Þessar 

niðurstöður eru ekki í samræmi við erlenda rannsókn sem skoðaði lestraráhugahvöt nemenda með 

ADHD. Samkvæmt þeirri rannsókn meta nemendur sig sem eru aðallega með ofvirkni hærra á þáttum 

tengdum sjálfi (e. ego) en þeir sem ekki eru með ADHD, eru frekar í samkeppni við aðra nemendur og 

miða sína frammistöðu út frá frammistöðu annarra (Carlson, Booth, Shin og Canu, 2002).  
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Á lestraforðun var ekki marktækur munur á milli hópanna þó að skorin hafi verið hærri hjá ADHD 

hópnum, það er meiri forðun en ekki marktækt meiri. Þessar niðurstöður eru í samræmi við 

niðurstöður fyrri rannsókna sem sýna að innri áhugahvöt (verkefnamiðaðri afstöðu) nemenda með 

ADHD sé lægri en nemenda án röskunarinnar (Carlson, Booth, Shin og Canu, 2002). Þó ber að 

undirstrika að meðaltöl beggja hópa voru hærri fyrir verkefnabunda afstöðu en sjálfmiðaða, sem þýðir 

að markmið tengd lestrarleikni og lestraráhuga séu almennt mikilvæg fyrir nemendur. Það virðist skipta 

miklu fyrir nemendur að standa sig vel í verkefnum tengdum lestri og þeir hafa almennt áhuga á lestri 

og hafa vilja til að bæta sig. Aftur á móti var ytri áhugahvöt (sjálfsmiðuð afstaða) svipuð á milli 

hópanna nema á lestrarsjálfi í 7. bekk. Það gæti skýrst af því að með hækkandi aldri verða nemendur 

meðvitaðri um sjálfa sig sem getur ýtt undir samanburð við aðra.  

7.3 Hvernig breytist lestraráhugahvöt hjá börnum með ADHD einkenni á 
milli 5. – 7. bekkjar miðað við jafnaldra? 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru að lestraráhugahvöt breyttist á undirþáttunum lestraráhuga og 

lestrarforðun, en hélst stöðug á öðrum þáttum, frá 5. – 7. bekk. Frekari greiningar leiddu í ljós að það 

dregur marktækt almennt úr lestraráhuga á milli 5. og 7. bekkjar og á milli 6. og 7. bekkjar hjá 

nemendum. Þrátt fyrir að lestraráhugi hafi komið nokkuð hátt út á báðum hópum virðist áhuginn fara 

niður á við með hækkandi aldri. Þessar niðurstöður eru í samræmi við aðrar niðurstöður sem sýna 

minnkandi áhuga í námi á meðal barna (þar á meðal lestri) með hækkandi aldri grunnskólanema 

(Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen, 2008). Önnur skýring á auknu áhugaleysi 

nemenda í lestri er talin vera vegna aukinnar skjánotkunar barna og unglinga síðustu ár (Twenge, 

Martin og Spitzberg, 2018).  

Þar sem samvirkni gætti á milli bekkja og hópa á lestrarforðun var athugað hvar marktækur munur 

var og í hvaða hóp. Það kom í ljós að það var marktækur munur á lestrarforðun á milli 5. og 7. bekkjar 

og 5. og 6. bekkjar hjá nemendum með ADHD einkenni og á milli 5. til 7. bekkjar hjá samanburðarhóp. 

Lestrarforðun jókst semsagt marktækt á milli 5. og 7. bekkjar hjá báðum hópunum. Samkvæmt 

rannsóknum á verkefnaforðun nemenda með ADHD virðist það vera meira ríkjandi þáttur að forðast 

verkefni en að standa sig vel í þeim (Olivier og Steenkamp, 2004). Skýringar á því gætu verið að 

nemendur með ADHD hafa margir hverjir upplifað erfiðleika með nám og því vilja þeir koma í veg fyrir 

að gera mistök og þar af leiðandi forðast að leysa verkefni eða eins og í þessu tilfelli að lesa.  

7.4 Takmarkanir rannsóknarinnar og framtíðarhorfur 

Nokkrir vankantar voru á þessari rannsókn sem hafa ber í huga við túlkun niðurstaðna. Í fyrsta lagi var 

fjöldi þátttakenda fremur lítill sem bæði hefur áhrif á alhæfingargildi niðurstaðna og mat á marktekt. Í 

öðru lagi voru þátttakendur í ADHD hópnum aðeins valdir út frá svörum kennara á Ofvirknikvarðanum 

ekki líka foreldra. Ekki var vitað hvort þátttakendur væru með greiningu á ADHD eða öðrum röskunum 

eða námsörðugleikum, eins og til dæmis lesblindu. Þegar barn er greint með ADHD þurfa einkenni að 

vera hamlandi í að minnsta kosti tveimur aðstæðum eins og til dæmis í skóla og heima, því hefði verið 

mun áreiðanlegra að bera saman svör foreldra á Ofvirknikvarðanum við svör kennara. Það var þó 

metið nægjanlegt fyrir þessa rannsókn að skoða aðeins svör kennara því þeir sjá börnin í námslegu 
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umhverfi, sem þessi rannsókn snérist um. Einnig voru ekki upplýsingar um hvort nemendur væru á 

einhverjum lyfjum, eins og til dæmis ADHD lyfjum. 

Þrátt fyrir góðan próffræðilegan eiginleika mælitækisins á áhugahvöt er spurning hvort mælitækið 

sé nógu næmt til að greina á milli þeirra sem eru með mikla eða litla áhugahvöt. Allar spurningarnar 

eru jákvætt orðaðar sem gæti gert það að verkum að svörin verði jákvæðari. Einnig gætu nemendur 

verið að fegra sjálfa sig, það er láta niðurstöðurnar líta vel út um þá sjálfa og þar af leiðandi ekki verið 

áreiðanlegar. Í framtíðinni væri gagnlegt að taka hálfstöðluð viðtöl við nemendur ásamt spurningarlista 

um áhugahvöt til þess að fá betri innsýn inn í þeirra lestrarheim og áhuga þar sem spurningalisti er 

með takmarkaðan fjölda spurninga og gefur takmarkaðar upplýsingar.  

7.5 Samantekt  

Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar er gengi nemenda með ADHD einkenni í lesskilningi og 

ritun martækt slakara en annarra jafnaldra. Lestraráhugahvöt er nokkuð stöðug á milli ára hjá þessum 

hópi, þó vísbendingar séu um aukna lestrarforðun á milli 6. og 7. bekkjar. Innri áhugahvöt virðist minni 

hjá nemendum með ADHD einkenni, sem er í samræmi við fyrri rannsóknir á almennri námshvöt.  

Mikilvægt er að gera fleiri rannsóknir á lestraráhugahvöt nemenda með ADHD á Íslandi og jafnvel 

nota fleiri aðferðir við að kanna þennan áhuga. Þar sem áhuginn virðist fara dvínandi með hækkandi 

aldri er mikilvægt að framboð á áhugaverðu lesefni fyrir unglinga sé í boði og að þeir forðist ekki lestur. 

Í ljósi niðurstaðna virðist forðun við að lesa aukast með aldrinum og geta verið ýmsar skýringar á því. 

Lesefnið þyngist sem gerir meiri kröfur um góða námsgetu og ef hún er ekki til staðar gæti áhuginn 

minnkað. Kröfur til barna og unglinga eru miklar og stundum er kannski ætlast til of mikils af þeim, þau 

eiga að standa sig vel í námi og jafnvel stunda mörg áhugamál af kappi. Það getur gert það að verkum 

að kröfurnar verði of miklar, sérstaklega fyrir börn sem glíma við námsörðugleika og börnin missi 

hreinlega áhugann. Slæmt námsgengi nemenda með ADHD er talin vera ein aðal skýringin fyrir háu 

brottfalli þessara nemenda úr menntaskóla (Mannuzza, Klein, Bessler og LaPadula, 1993). Það eru 

sláandi niðurstöður og undirstrika enn betur hversu mikilvægt það er að vera vakandi fyrir einkennum 

tengdum ADHD og fylgjast vel með námsgengi þeirra. Það eykur möguleikana á grípa fljótt inn í þegar 

þörf krefur með raunprófuðum inngripum.  
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Viðauki 1 

 

Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum um lestur? 

 (Vinsamlegast merktu aðeins í einn reit í hverri spurningu) 

 
Mér líður best .... 

Mjög 
ósam- 
mála 

Freka
r 

ósam
- 

mála 

Frek
ar 
sam
- 

mála 

Mjög 
sam- 
mála 

1) þegar ég les um eitthvað mjög áhugavert. □ □ □ □ 

2) þegar ég les sögu eða bók sem ég hef virkilega 
gaman af. □ □ □ □ 

3) þegar ég les mína uppáhalds tegund af bók. 

 
□ □ □ □ 

4) þegar ég hef mikinn áhuga á því sem ég les. □ □ □ □ 

5) þegar ég les eitthvað sem er mjög spennandi. □ □ □ □ 

6) ef ég get lesið lengri og erfiðari bækur en ég gat 
áður     lesið. □ □ □ □ 

7) ef ég get lesið eitthvað erfitt með því að leggja 
hart að mér. □ □ □ □ 

8) ef ég skil að lokum mjög flókna hugmynd. □ □ □ □ 

9) ef ég get lesið eitthvað erfitt og skilið það. □ □ □ □ 

10) ef ég fæ eina af hæstu einkunnunum í 
bekknum. 

 

□ □ □ □ 

11) ef ég sýni fólki að ég sé klár. 

 
□ □ □ □ 

12) ef ég sýni fólki að ég sé góður lesandi. 

 
□ □ □ □ 
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Mér líður best .... 

Mjög 
ósam- 
mála 

Freka
r 

ósam
- 

mála 

Frek
ar 
sam
- 

mála 

Mjög 
sam- 
mála 

13) ef enginn bendir á villur sem ég geri í lestri. □ □ □ □ 

14) ef ég get lesið þyngri bækur en aðrir 
nemendur. □ □ □ □ 

15) ef ég get hangsað í stað þess að lesa.   
□ □ □ □ 

16) ef ég les bara smávegis og kemst upp með 
það. □ □ □ □ 

17) ef ég þarf ekki að gera neina heimavinnu í 
lestri. □ □ □ □ 

18) ef allur lesturinn er auðveldur. 
□ □ □ □ 

 

 

 

 


