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Ágrip 

Markmið þessa lokverkefnis til BA-prófs er að skoða áhrif jóga og hugleiðslu sem 

meðferðaúrræði fyrir börn með ADHD. Í ljósi þess hversu mikil fjölgun er á ADHD greiningum 

barna ásamt aukningu á ávísun örvandi lyfja tel ég mikilvægt að skoða einnig óhefðbundnar 

leiðir sem meðferð fyrir börn með ADHD. Í dag eru lyfjameðferð og atferlismótandi meðferðir 

mest notaðar til að draga úr einkennum ADHD. Ritgerðin er byggð á fræðilegum heimildum 

ásamt rannsóknum um áhrif jóga og hugleiðslu sem er aðal áhersla ritgerðarinnar, ásamt ítarlegu 

efni um ADHD. Niðurstöður ritgerðar benda til að bæði jóga og hugleiðsla sé áhrifarík íhlutun 

sem hægt er að nota með eða án annarra aðferða. Einnig sýna niðurstöður að þessar 

meðferðaleiðir eru skaðlausar og ódýr kostur fyrir foreldra barna með ADHD.  
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Formáli 

Hugmynd að ritgerðarefninu varð til vegna ADHD greiningu tveggja drengja minna. Eina 

úrræðið sem okkur foreldrunum var boðið upp á fyrir drengina okkar var lyfjameðferð. Það 

vakti því áhuga minn að skoða nánar óhefðbundin meðferðarúrræði sem hægt væri að beita, í 

stað lyfja. Ætlun mín í þessari ritgerð er þó ekki að fordæma lyf þar sem þau hafa hjálpað mínum 

drengjum mikið heldur að skoða aðrar meðferðaleiðir og þá sérstaklega þær sem snúa að jóga 

og hugleiðslu.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Áður en skrif voru hafin kynnti ég mér 

siðreglur Háskóla Íslands (Háskóli Íslands, 2003, 7. nóvember) og fylgdi þeim reglum eftir 

bestu getu. Ég vil byrja á að þakka leiðbeinanda mínum Guðrúnu V. Stefánsdóttur fyrir að 

aðstoðina og stuðning við gerð þessarar ritgerðar. Þá vil ég einnig þakka fjölskyldu minni og 

vinum fyrir umburðarlyndi og hvatningu á meðan skrifum stóð. Ég vil auk þess þakka Sigrúnu 

Vatnsdal Bjarnadóttur fyrir aðstoð sína og Kristínu Önnu Jónsdóttur fyrir yfirlestur ritgerðar. 

Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra, hvort sem um er að ræða ábendingar, efni eða 

orðalag en ber ég sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera með staðfestingu á undirskrift 

minni. 

 

 

 

 

Reykjavík, 10. september 2019 

 

Berglind Þóra Hallgeirsdóttir 
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Inngangur  

Álag og streita eru ríkjandi áhrifaþættir í heilsu barna og unglinga í nútímasamfélagi og virðist 

sem áreitið sé sífellt að aukast. Mikilvægt er að skoða aðferðir sem bæta bæði andlega og 

líkamlega heilsu barna og þá sérstaklega barna með raskanir þar sem þau eru í meiri áhættuhóp 

gangvart streituþáttum (Velferðaráðuneytið, 2016). Jóga og hugleiðsla er óhefðbundin meðferð 

sem í vaxandi mæli er veitt bæði börnum og fullorðnum. Með aukinni tækni segulómunar á 

miðtaugakerfið er hægt að sýna fram á hin flóknu tengsl milli hugsunar, tilfinninga og 

lífeðlisfræðinnar. Sú tækni staðfestir að meðferð tengd hug og líkama hafa jákvæð áhrif á 

heilsufar og hafa einkum bætt lífsgæði einstaklinga (McClafferty, 2017). Sumar af þessum 

óhefðbundnu meðferðum eins og núvitund sem er ein gerð af hugleiðslu, eiga rætur að rekja til 

fornra hefða, en eru í dag notaðar sem heildræn meðferð í barnalækningum (McClafferty, 

2017). Hér er verið að lýsa meðferðum sem eru árangursríkar og hættulausar leiðir sem hafa 

það markmið að virkja jákvæða hugsun og tilfinningar. Einn helsti kosturinn er að meðferðirnar 

ýta undir þátttöku barna um að láta sér líða vel og eru þeim sjálfshjálpar verkfæri sem þau geta 

nýtt sér alla ævina (McClafferty, 2011).  

Á Íslandi eru um tvö hundruð börn í hverjum árgangi sem uppfylla greiningaskilyrði 

ADHD. Miðað við tíu bekki í grunnskólum eru þetta samtals 2000 börn og unglingar. Þannig 

má spá fyrir um að í hverjum bekk séu eitt til tvö börn með athyglisbrest og ofvirkni (Ingibjörg 

Karlsdóttir, 2006). Samsett meðferð á lyfjum og atferlismótun hefur mest verið rannsökuð og 

jafnframt lýst sem áhrifaríkasta meðferð við ADHD röskun (Pelham o.fl., 2016). Markmiðið 

með ritgerð þessari er að beina sjónum að óhefðbundnum meðferðum í formi jóga og hugleiðslu 

í ljósi þess hversu mörg börn eru að greinast með ADHD og því mikilvægt að skoða fleiri úrræði 

gegn röskun.  

Fyrsti kafli byggist á ítarlegri lýsing um ADHD röskunina þar sem farið verður yfir sögu 

ADHD, einkenni og þróun hennar hjá börnum og unglingum. Þar sem mikill kynjamunur er á 

ADHD verður fjallað í stuttu máli um hvernig einkenni hjá stelpum birtast á annan hátt en hjá 

drengjum. Talið er að um 50-70% barna með ADHD greinist einnig með eina eða fleiri 

fylgiraskanir og verður þeim fylgiröskunum ítarlega lýst og þeim þáttum þeirra sem valda 

börnunum erfiðleikum. Einnig verður greiningarferlinu lýst sem börn fara í þegar grunur er um 

ADHD, og þá hvaða greiningarkerfi eru notuð auk matskvarða. Að lokum verður gerð grein 

fyrir þeim meðferðaúrræðum sem mest eru notaðar við röskuninni og þeim kostum og göllum 

sem fylgja meðferðunum.  

Í öðrum kafla verður jóga skilgreint en jóga er ævaforn iðkun og hefur verið varðveitt í 

meira en 5000 ár. Fjallað verður um nokkrar tegundir af jóga sem taldar að mest séu iðkaðar af 

vesturlandabúum, ásamt jóga aðferðum fyrir börn sem eru með ADHD eða ekki. Í lok kaflans 

verður gert grein fyrir niðurstöðum nokkurra rannsókna sem gefa vísbendingar um hvort jóga 

sé gagnlegt meðferðaúrræði fyrir börn með ADHD.  
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Þriðji kafli er með sama sniði. Gert verður grein fyrir hvað hugleiðsla er og nokkrum 

gerðum hennar, ásamt því að fjalla um hugleiðslu fyrir börn. Farið verður yfir hvaða áhrif 

hugleiðsla hefur á börn með ADHD út frá niðurstöðum nokkurra rannsókna.  

Í fjórða og síðasta kafla verður gerð ítarleg samantekt á efni ritgerðarinnar og rannsóknum 

sem skera úr um hvort jóga og hugleiðsla sé meðferðaúrræði sem vert er að skoða nánar og 

jafnframt hægt sé að nota við ADHD röskun barna. 
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1 Athyglisbrestur með ofvirkni (ADHD) 

Í þessum kafla verður fjallað um ADHD röskunina. Farið verður yfir sögu ADHD ásamt 

einkennum og þróun hjá börnum og unglingum. Gerð verður stutt lýsing á hvernig ADHD 

einkenni hjá stelpum birtast á annan hátt en hjá drengjum. Þar sem börn með ADHD greinast 

oft með eina eða fleiri fylgiröskun verður þeim röskunum ítarlega lýst ásamt þeim þáttum sem 

valda börnunum erfiðleikum. Einnig verður greiningarferlinu lýst sem börn fara í þegar grunur 

liggur fyrir um ADHD og þá hvaða greiningarkerfi eru notuð auk matskvarða. Í lok kaflans 

verður gerð grein fyrir þeim meðferðaúrræðum sem mest er notuð gegn röskuninni og þeim 

kostum og göllum sem fylgja meðferðunum. 

1.1 Hvað er ADHD 

Athyglisbrestur með ofvirkni (e. Attention Deficit Hyperactivity disorder) er röskun á 

taugaþroska og birtist í einkennum sem eru í ósamræmi við þroska og aldur einstaklinga 

(Barkley, 2006). Skammstöfunin ADHD er oftast notuð þegar verið er að tala um athyglisbrest 

með ofvirkni og er algeng röskun hjá börnum og fullorðnum og vel þekkt víða um heim. 

Röskunin lýsir sér með ofvirkni, hvatvísi og einbeitingaerfiðleikum (Barkley, 2014). ADHD 

röskun er vegna seinkunar á þroska heilabarkar sem veldur skertri stýrifærni í framheila og 

hefur áhrif á starfsemi í taugaboðefnakerfi heilans (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013). Margar 

rannsóknir benda til þess að aðalorsök ofvirkniröskunar sé erfðatengd eða í um 70-95% tilfella. 

Það gefur til kynna að fimm sinnum meiri líkur séu á að einstaklingar greinist með 

ofvirkniröskun ef foreldrar eða systkini eru greind með hana, miðað við einstaklinga sem ekki 

eiga náin skyldmenni með ofvirkniröskun. Aðrir þættir sem taldir geta orsakað ADHD eru 

reykingar, áfengisneysla, fíkniefnaneysla á meðgöngu, fæðingaráverkar, lengd meðgöngu, lág 

fæðingarþyngd barns, erfðasjúkdómar og tilfinningatengsl (Margrét Valdimarsdóttir, Agnes 

Huld Hrafnsdóttir, Páll Magnússon og Ólafur Ó. Guðmundsson, 2005). ADHD greiningum 

barna hefur fjölgað ört á síðustu áratugum og er talað um að röskunin sé einn algengasti 

hegðunarvandinn sem börn og unglingar glíma við (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013). Rannsókn sem 

saman stóð af hundrað og tveimur rannsóknum frá árunum 1978-2005 um tíðni ADHD hjá 

börnum á heimsvísu, fullyrti að algengi ADHD sé 5,29% (Polanczyk, De Lima, Horta, 

Biederman og Rohde, 2007). 

1.2 Saga ADHD 

Saga ADHD spannar yfir meira en tvær aldaraðir og er að finna fyrstu skrif um einkenni ADHD 

frá árinu 1775 eftir Melchior Adam Weikard. Skrif hans komu fram í bók um læknisfræði þar 

sem hann lýsti börnum og fullorðnum sem eftirtektalausum, auðtruflandi, úthaldslitlum, 

ofvirkum og hvatvísum. Þessi einkenni sem hann lýsti eru nokkuð svipuð ADHD einkennum í 

dag og gefur til kynna að ADHD hafi fylgt mannkyninu um margar aldir (Barkley, 2014). 
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Elsta viðurkennda heimild læknisvísindanna um ADHD kom fram árið 1902 frá breska 

lækninum Georg Still þar sem hann lýsti klínísku starfi sínu með hópi barna (Barkley, 2014). 

Börnin sýndu erfiða hegðun sem einkenndist af athyglisbresti, of mikilli virkni, hömluleysi og 

óhóflegri tilfinningasemi (Still, 2006). Mörg þeirra sýndu árásagirni, voru ónæm fyrir 

refsingum og áttu erfitt með að stjórna hegðun sinni og þar með erfitt með aðlögun að 

siðareglum samfélagsins. Still taldi börnin með röskun á siðferðilegri stjórnun (e. defect in 

moral control) og kæmi fram vegna skerðingar á eftirfarandi þremur þáttum: 1) takmörkuð 

tengsl við umhverfið, 2) takmörkuð siðferðisvitund og 3) takmörkuð sjálfstjórn. Hann taldi að 

flest tilfellin af röskun á siðferðilegri stjórnun vera langvarandi en í sumum tilfellum væri hún 

af völdum bráða heilasjúkdóms og myndu einkenni hverfa eftir að börnin læknuðust af 

sjúkdómnum. Still lýsti skertri sjálfsvitund (e. self awareness) þar sem einstaklingar ættu erfitt 

með vinnsluminni, erfitt með að tengjast umhverfinu og fara eftir reglum. Einnig komst hann 

að því að einkenni kæmu í flestum tilfellum fyrir átta ára aldur og voru strákar í rannsókn hans 

mun fleiri í hópi ofvirkra barna en stelpur sem einnig er samhljóma rannsóknum í dag (Barkley, 

2014; Still, 2006).  

Áhugi Bandaríkjamanna á ADHD má rekja til heilabólgufaralds sem geisaði á landinu frá 

árunum 1917-1918. Mörg börn sem lifðu þennan sjúkdóm af sýndu óeðlilega hegðun og mátti 

sjá breytingar á persónuleika, einnig mátti greina tilfinninga ójafnvægi, skerðingu á vitsmunum, 

svefnerfiðleika og stjórnlausa hegðun (Barkley, 2014; Conners, 2000). Skólaganga og nám 

gekk illa hjá þessum börnum og voru þau oftar en ekki ofvirk, hvatvís, truflandi, andfélagsleg, 

ógnvekjandi og óviðráðanleg í skólanum. Skólar stóðu frammi fyrir erfiðu verkefni og voru 

ráðalausir gagnvart þessum börnum. Í framhaldi fóru taugasérfræðingar að bera saman börn 

sem höfðu orðið fyrir heilaskaða við heilbrigð börn sem leiddi í ljós sterk einkenni á ofvikni og 

athyglisröskun hjá heilasköðuðum börnum (Conners, 2000). Út frá niðurstöðum athugunarinnar 

mótaðist hugmyndin um heilaskaða heilkennið (e. brain damage syndrome). Hugmyndin um 

heilaskaða heilkennið stóð yfir frá árinu 1920 til lok sjötta áratugarins þar sem vangaveltur fóru 

af stað um heilkennið. Margir rannsakendur gagnrýndu að börn væru greind með heilaskaða 

þar sem ekki væri hægt að sýna fram á það með sjáanlegri athugun í miðtaugakerfinu (Barkley, 

2014).  

Ein af þekktustu rannsóknum taugafræðinnar kom fram árið 1957 þar sem Laufer, Denhoff 

og Solomons (1957) rannsökuðu ofvirkniröskun (e. hyperkinetic impulse disorder). Rannsókn 

þeirra leiddi í ljós röskun í miðtaugakerfi sem ætti upptök sín í heilastúku. Léleg sía við áreiti 

olli of mikilli örvun sem bærist til heilans. Niðurstöður þeirra voru að ofvirk börn væru 

viðkvæmari fyrir áreiti vegna heilatruflunar en ekki af völdum heilskaða. Árið 1966 breytti 

bandaríska geðlæknafélag skilgreiningu DSM-II úr vægur heilaskaði (e. minimal brain damage) 

í væg truflun á heilastarfi (e. minimal brain dysfunction) (Laufer o.fl., 1957). 

Á áttunda áratugnum fóru rannsakendur að beina sjónum sínum meira að athygliröskun 

undir áhrifum sálfræðingsins Virginia Douglas. Í skýrslu Virginia Douglas til félags kanadískra 
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sálfræðinga rökstuddi hún þá hugmynd að athyglisbrestur og hvatvísi hefðu meira truflandi 

áhrif en ofvirkniröskun. Í framhaldi urðu miklar breytingar þar sem litið var á ofvirkni sem 

undirþátt hvatvísi og athyglisröskunar. Árið 1980 voru þessi nýju greiningamerki viðurkennd 

samhliða breytingum í nýrri útgáfu DSM-III þar sem heilkenni voru skilgreind í tvo flokka, 

athyglisbrestur með ofvirkni eða án ofvirkni. Nokkrum árum seinna var þessum flokkum breytt 

í þrjá meginflokka einkenna, eða athyglisbrestur, hreyfiofvirkni og hvatvísi. En þann dag í dag 

er þessi flokkun við lýði (Dykman, 2005). 

1.3 Einkenni  

Í gegnum tíðina hafa mörg hugtök verið notuð til þess að lýsa einkennum ADHD, og má þar 

nefna vægur heilaskaði (e. minimal brain damage); væg truflun á heilastarfi (e. minimal brain 

dysfunction); ofvirkniröskunar heilkenni barns (e. hyperactive child syndrome); DAMP (e. 

Deficit in Attention, Motor Control and Perception) sem þekktist hér á landi sem misþroski; 

ofvirkniröskun (e. hyperkinetic disorder) og eins og við þekkjum hugtakið í dag athyglisbrestur 

með ofvirkni eða ADHD (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013). Eins og gefur til kynna hafa einkenni 

ADHD gengið undir mörgum nöfnum en hafa viðmiðin við greiningu einkenna hjá börnum þó 

lítið breyst á síðustu áratugum (Dykman, 2005). Börnum með ADHD hefur verið lýst sem 

hvatvísum, einbeitingalausum og ofvirkum sem er þeim hamlandi og hefur víðtæk áhrif á líf 

þeirra (Barkley, 2006). Einkennin geta samt sem áður verið mismunandi allt frá því vera 

eingöngu athyglisbrestur sem veldur börnum og unglingum erfiðleikum námslega, yfir í mikla 

ofvirkni og hegðunarröskun sem veldur þeim umfangsmeiri erfiðleikum (Ingibjörg Karlsdóttir, 

2006).  

Margar rannsóknir hafa sýnt að það dragi úr einkennum ofvirkni og hvatvísi með aldrinum, 

en sama virðist ekki gerast með einkenni athyglisbrests sem virðist fylgja einstaklingum á 

fullorðinsárin (Biederman, Mick og Faraone, 2000). Börn með athyglisbrest eiga erfitt með að 

halda einbeitingu og forðast því oft viðfangsefni sem krefjast slíks af þeim eins og verkefni í 

skóla, heimanám eða í leik. Oft virðast þau ekki hlusta þegar talað er við þau og truflast 

auðveldlega af utanaðkomandi áreiti og einnig af áreiti eigin hugsana. Þau eiga erfitt með að 

fylgja fyrirmælum og verkefni eru þeim erfið. Verkefnin einkennast af fljótfærnisvillum þar 

sem þau huga illa að smáatriðum, klára ekki verkefnin og/eða fresta þeim. Að skipuleggja 

athafnir og verkefni reynist þeim erfitt og eru þau oft gleymin sem tengist athöfnum í hinu 

daglega lífi, t.d. týna þau iðulega hlutum. Einnig virðast þau stundum þokukennd og oft 

dagdreymandi. Brottfall unglinga úr skóla má oft rekja til athyglisbrests þar sem skömm og 

vanlíðan fylgir því að standast ekki námskröfur skólans og einnig að geta ekki fylgt jafnöldrum 

sínum og vinum (Barkley, 2006; Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001).  

Það sem er einkennandi fyrir ofvirk börn er að þau eru stöðugt á ferðinni, mikið með hendur 

og fætur á hreyfingu eða iðandi í sætum sínum. Kyrrseta er þeim erfið og iðulega yfirgefa þau 

sætin sín í skólastofu eða öðrum aðstæðum þar sem ætlast er til að þau sitji kyrr. Þau eiga það 
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til að tala óhóflega mikið og finnst erfitt að hafa hljóð við tómstundastarf eða í leik og eru oft 

truflandi í aðstæðum þar sem krafist er þagnar, eins og t.d. í kennslustofunni. Eins og þeytispjald 

er oft notað til þess að lýsa ofvirkum börnum þar sem þau eru oft hlaupandi og prílandi í 

aðstæðum þar sem það á ekki við (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001; Ingibjörg Karlsdóttir, 2013). 

Hvatvísi hjá börnum lýsir sér oft með óþolinmæði þar sem þau eiga erfitt með að bíða eftir 

að röðin sé komin að þeim eins og í leik eða hópavinnu. Þau grípa fram í eða vaða inn í 

samræður eða leik og svara oft spurningum áður en fólk hefur náð að ljúka þeim. Einnig 

framkvæma þau hluti án þess að hugsa þá til enda og eru lítið að velta fyrir sér þeim 

ákvörðunum sem þau taka heldur vaða meira áfram umhugsunarlaust (Ragna Freyja Karlsdóttir, 

2001; Ingibjörg Karlsdóttir, 2013). 

1.4 Þróun ADHD hjá börnum og unglingum 

Margar mæður hafa lýst því að börn sem seinna greindust með ADHD sýndu mikli virkni í 

móðurkviði. Sama má segja um ungbörn, en þeim hefur verið lýst með aukinni virkni, skerandi 

gráti og óvenju pirruð. Svefnerfiðleikar hafa einkennt þennan hóp ungbarna þar sem þau sofa í 

stuttum lúrum eða einfaldlega ekki neitt (Flick, 1998). 

Á leikskólaaldri eru börn með ADHD fyrirferðarmeiri en önnur börn og krefjast oft mikillar 

athygli frá foreldrum (Barkley, 2000). Þau eiga erfitt með að stjórna skapi sínu, eru fljót að 

reiðast, eru ágeng, og getur verið mikil þolraun fyrir foreldra að láta þau hlýða og fara eftir 

vissum reglum. Erfiðleikarnir og hindranirnar verða umfangsmeiri þegar börnin hefja 

skólagöngu sína, þar sem krafist er meira af þeim en í leikskóla. Kröfur eins og að sitja kyrr, 

hlusta, hlýða, stjórna tilfinningum, vinna saman, fylgja fyrirmælum og deila með öðrum 

börnum reynast þeim erfiðar. Oftar en ekki eiga þessi börn erfitt með lestur, stærðfræði og skrift 

sem hefur mikil áhrif hvernig þeim á eftir að líða og vegna í skólanum. Þar sem einkennin eru 

þeim hamalandi í ýmsum aðstæðum og hindranir fleiri en hjá öðrum börnum verða þau oftar 

pirraðri sem brýst út í reiðiköstum. Áhrif hegðunar veldur þeim óvinsældum og verða þau oft á 

tíðum fyrir aðkasti frá vinum og skólafélögum þar sem félagsfærni þeirra er ekki góð. Sjálfsálit 

fer oft minnkandi þar sem þau skilja ekki af hverju önnur börn forðast þau. Talað er um að 

minnsta kosti 30-50% barna á aldrinum sjö til tíu ára með ADHD séu líklegri til að þróa með 

sér hegðunarröskun og andfélagslega hegðun eins þjófnað, lygar og aðra hegðun sem brjóta á 

reglum samfélagsins (Barkley, 2000).  

Einkenni ADHD breytast lítið þegar börnin komast á unglingsárin en í sumum tilfellum 

dregur úr ofvirkni barnanna. Margir unglingar með ADHD leita eftir samþykki jafnaldra og 

laðast því oft meira að félögum með svipuð vandamál. Oft á tíðum leiðir slíkur félagsskapur að 

meiri áhættuhegðun líkt og áfengis- og vímuefnaneyslu og er algengara að unglingar með 

ADHD láti undan hópþrýstingi. Talið er að 35% unglinga hætti í námi og 25-30% unglinga þrói 

með sér andfélagslega hegðun. Þunglyndi virðist vera algengara hjá unglingum með ADHD, 

ásamt því að hafa lélegt sjálfsálit og sjálfstraust (Flick, 1998).  
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1.5 Kynbundinn munur 

Einkenni ADHD hjá stúlkum birtast ekki á sama hátt og hjá drengjum. Ekki er vitað hvers vegna 

en tilgátur eru um að kynbundinn munur í heila og þroska sé orsök ólíkrar birtingamyndar 

einkenna, en jafnframt er talið að hormón seinki einkennum hjá stúlkum (ADHD samtökin, 

2011). Það sem einkennir ADHD hjá stelpum er skortur á athygli og gleymska. Á unglingsárum 

aukast hegðunarerfiðleikar sem má rekja til aukinna kröfu í félagsfærni í umhverfinu og skóla. 

Stúlkur eru almennt rólegri en drengir og því er ofvirkni ekki jafn hamlandi þeim eins og 

drengjum og hefur ekki áhrif á umhverfi þeirra. Félagslagsfærni og félagsleg staða stúlkna á 

meðal jafningja er aðalvandamál þeirra og eru meiri líkur á að þær lendi í árekstri við vini, verði 

útskúfaðar og einangri sig (Barkley, 2006; ADHD samtökin, 2011). Í niðurstöðum 

doktorsritgerðar Sólveigar Jónsdóttur (2006) mátti sjá mikinn mun á birtingamynd ADHD 

einkennum hjá drengjum og stúlkum. Niðurstöðurnar voru byggðar á fjórum rannsóknum sem 

hún hafði gert á undanförnum árum. Fyrsta rannsókn hennar var um kynjamun á einkennum 

athyglisbrests og ofvirkni og öðrum geðröskunum í heilbrigðu íslensku þýði. Önnur rannsókn 

hennar var um áhrif sértækrar málþroskaröskunar á vinnsluminni barna sem eru með samsetta 

gerð af ADHD. Í þriðju rannsókninni skoðaði hún sambandið á milli taugasálfræðilegs mats á 

stjórnunarfærni (e. executive function) og hegðunarmats foreldra og kennara á einkennum 

athyglisbrests, ofvirkni og hvatvísi. Fjórða rannsóknin var um áhrif taugaraförvunar gegnum 

húð (e. transcutaneous electrical nerve stimulation, TENS) á vitsmunastarf, hegðun og sveifluna 

á milli hvíldar og virkni í börnum með ADHD. Niðurstöður rannsóknanna sýna að bæði 

kennarar og foreldrar töldu drengi sýna meiri hvatvísi- og ofvirknieinkenni ásamt því að vera 

árásagjarnari en stúlkur. Niðurstöðurnar sýndu einnig að andlegir erfiðleikar séu meira 

einkennandi hjá stúlkum, t.d. þunglyndi og kvíði. Það bendir til að stúlkur fá síður greiningu, 

þar sem einkenni þeirra eru meira inn á við og því minna áberandi en hjá drengjum (Sólveig 

Jónsdóttir, 2006). 

1.6 Helstu fylgiraskanir 

Um 50-70% barna á grunnskólaaldri með ADHD greinast á sama tíma með eina eða fleiri 

fylgiröskun og geta sum einkenni þeirra skarast við ADHD einkennin og tafið greiningu og 

meðferð á ADHD (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013). Mikilvægt er að greina þessa samsetningu strax 

og hafa því hér á landi verið notaðir þrír matslistar, sem skima á einkennasviði tilfinninga og 

hegðunar. Jafnframt er lögð áhersla á ítarlegri þroskasögu barns ásamt greiningarviðtölum sem 

eru ávallt meginundirstaða greiningar (Gísli Baldursson, Páll Magnússon, H. Magnús 

Haraldsson og Matthías Halldórsson, 2012). 

Talið er að um 50-60% barna með ADHD eigi við sértæka námserfiðleika að stríða sem 

snúa meðal annars að lestri, stærðfræði og rituðu máli. Einnig er talið að námserfiðleikarnir séu 

vegna lægri greindavísitölu. Skertir samskiptahæfileikar spila einnig þarna inn í þar sem börn 

eiga erfitt með skilja aðra og tjá sig með orðum. Mikilvægt er að greina þennan vanda strax því 



 

14 

börnin eru í hættu á að þróa með sér lítið sjálftraust og slaka sjálfsmynd. Því þurfa skólayfirvöld 

að gera viðeigandi íhlutun og ráðstafanir í formi meðferðar og sérstakrar aðstoðar í skólanum 

til þess að koma í veg fyrir umfangsmeiri vanda (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013; Brown, 1996). 

Allt að 40-65% barna með ADHD greinast með mótþróaþrjóskuröskun (e. oppositional 

defiant disorder) og er hún ein algengasta fylgiröskun barna með ADHD (Ingibjörg Karlsdóttir, 

2013). Einkenni mótþróaþrjóskuröskunar koma yfirleitt snemma fram hjá börnum, eða fyrir 

átta ára aldur sem síðar getur breyst og þróast í hegðunarröskun (e. conduct disorder) sem er 

alvarlegri og fjölþættari hegðunarvandi (Rief, 2015). Hegðunareinkenni 

mótþróaþrjóskuröskunar eru neikvæðni, ögrandi hegðun, óhlýðni, illkvittni og fjandsamlegur 

hugsunarháttur. Hegðun barna einkennist af miklum mótþróa og þá sérstaklega gagnvart 

foreldrum og öðrum umsjónaraðilum. Þau pirrast auðveldlega, eiga erfitt með að stjórna skapi 

sínu og missa gjarnan tök á því með skapofsakasti. Þessi börn eru oft með uppsteyt gagnvart 

reglum, neita að vinna heimalærdóminn sinn eða taka þátt heimilishaldi. Samskipti þeirra í 

skóla og heima eru ákaflega erfið, ekki síst við jafnaldra og eru þau oft móðgandi, hefnigjörn, 

viðurkenna ekki mistök sín eða kenna öðrum um þau (Selikowitz, 2004; Rief, 2015). 

Algengi kvíðaröskunar (e. anixiety disorder) hjá börnum með ADHD er allt að 25-30% en 

líklega er tíðnin hærri þar sem rannsóknir hafa sýnt að margir foreldrar eru ekki meðvitaðir um 

að börn þeirra glími við kvíðaröskun (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013). Kvíðinn getur birst í 

einstökum kvíðaköstum eða verið langvarandi og birst með líkamlegum einkennum eins og 

auknum hjartslátt, köldum eða þvölum höndum, magaverk og niðurgangi. Börn með kvíða eru 

oft með miklar áhyggjur, stressuð, pirruð, með litið sjálfstraust, óörugg og eru stanslaust að 

leita eftir samþykki annarra á eigin frammistöðu. Í sumum tilfellum þróast kvíðaröskunin í 

sjúklega fælni t.d. við að fara í skólann, vera að heiman og verða að athlægi á 

almenningsstöðum (Selikowitz, 2004). 

Um 10-30% barna með ADHD sýna einkenni þunglyndis (e. depression) (Ingibjörg 

Karlsdóttir, 2013) sem lýsir sér með depurð og áhugaleysi. Þunglyndi barna getur haft mikil 

áhrif á félagslega stöðu þeirra þar sem þau eru gjörn á að draga sig í hlé frá vinum og fjölskyldu 

með því að einangra sig inni í herbergi eða fyrir framan tölvuna. Andleg vanlíðan veldur þeim 

viðkvæmni, þau eru grátgjörn, upplifa sig óverðug og eru jafnframt full sektarkenndar sem 

engin ástæða er fyrir. Meðferð gegn þunglyndi þarf að reyna virkja strax því í sumum tilfellum 

getur þunglyndi orðið það alvarlegt að börn og unglingar vilja ekki lifa lengur og reyna sjálfsvíg 

(Selikowitz, 2004). 

Hegðunarröskun (e. conduct disorder) þróast í flestum tilfellum út frá 

mótþróaþrjóskuröskun og er talið að um 10-25% barna með ADHD sýni einkenni hennar. 

Hegðunareinkenni byrja oftast að koma fram á unglingsárunum en geta samt sem áður komið 

fram allt frá sjö ára aldri og þá sérstaklega hjá drengjum (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013; 

Selikowitz, 2004). Hegðunarmynstur einkennist af árásargirni, brotum á reglum, lögum og 

almennum reglum samfélagsins. Unglingar með hegðunarröskun eru yfirleitt stjórnlaus, þau 
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geta stolið, logið, eyðilagt húsnæði, stundað íkveikju, sóst í slagsmál og leiðst út í innbrot. (Rief, 

2015; Selikowitz, 2004). Þau leiðast frekar út í áfengis- og vímuefnaneyslu en aðrir unglingar 

þar sem þau ásælast í hluti sem eru bannaðir. Áhrifamesta meðferðaúrræði fyrir börn og foreldra 

er ráðgjöf sérfræðinga þar sem lyf virka oftast ekki fyrir þessi börn (Selikowitz, 2004). 

Um helmingur barna með ADHD á við svefnerfiðleika að stríða (e. sleep disorder), þau 

eiga sérstaklega erfitt með að sofna og einnig að sofa samfleytt án þess að vakna (Rief, 2015). 

Margir með ADHD eiga erfitt með halda ákveðnu svefnmynstri, þeim er hætt við að vaka of 

lengi á kvöldin sökum of mikillar virkni í höfðinu en sofna síðan djúpum svefn sem gerir þeim 

erfitt að vakna á morgnana (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013). Undanfarin ár hefur ávísun svefnlyfja 

til barna aukist og er talið að sprenging hafi átt sér í stað á árunum 2008-2015. Svefnlyfið 

Circadin er algengasta lyfið sem er ávísað til barna með ADHD, en samkvæmt Sérlyfjaskrá er 

þetta svefnlyf fyrir fólk á aldrinum 55 ára og eldri. Margar rannsóknir á mönnum og dýrum 

hafa sýnt að lyfið Circadin hefur ýmis áhrif á æða- og hjartakerfið, efnaskipta-og ónæmiskerfið 

og er ekki vitað um langtímaáhrif þess á fullorðna og börn (Embætti landlæknis, 2016) 

Allt að 10-30% barna með ADHD eru haldinn einhvers konar áráttu- og þráhyggjuröskun 

(e. compulsive-obessive disorder) (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013). Einkenni áráttu-

þráhyggjuröskunar lýsa sér með síendurteknum athöfnum eins og t.d. mikill handþvottur og 

telja aftur á bak sem barnið virðist nota til þess að líða betur og hefur róandi áhrif á þau. Börnin 

upplifa sig knúin til þess að framkvæma athafnirnar aftur og aftur því annars gæti eitthvað slæmt 

gerst og geta þau farið í mikið tilfinningauppnám ef þau eru stöðvuð í miðri athafnarrútínu 

(Selikowitz, 2004). Einnig geta börn verið föst í sömu hugsununum, t.d. eitthvað sem hefur 

verið rætt, þau lesið eða hugsað um sem þau geta með engum hætti dregið sig frá eða beint 

athyglinni annað (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013). 

Aðrar fylgiraskanir má einnig sjá hjá börnum með ADHD og má þar nefna 

hreyfiþroskaröskun, en um helmingur barna með ADHD eiga erfitt með að samhæfa hreyfingar 

sínar og eru klaufsk. Talið er að um 7% barna með ADHD séu með Tourette heilkenni og eru 

60% barna með Tourette heilkenni með ADHD greiningu. Einkenni Tourette heilkennis lýsa 

sér með hljóðkækjum og hreyfikippum sem eru snöggar, ótaktvísar og síendurteknar (Ingibjörg 

Karlsdóttir, 2013). 

1.7 Greining 

Þegar grunur er um ADHD röskun hjá barni er gerð frumgreining af fagfólki í grunnþjónustu. 

Einkenni eru metin með matskvörðum ásamt því að tekin er ítarleg þroska- og sjúkrasaga auk 

greiningarviðtals. Í framhaldi er ákvörðun tekin um hvort ítarlegri greiningu þurfi sem gerð er 

af fagfólki í þverfaglegu teymi sem er sérhæft í ADHD greiningum (Gísli Baldursson o.fl., 

2012).  

Á Íslandi líkt og í öðrum Evrópulöndum er stuðst við tvö flokkunarkerfi við greiningu 

ADHD. Flokkunarkerfin eru DSM-IV, greiningar- og tölfræðihandbók geðraskana (e. 
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Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders) sem er útgefið af bandaríska 

geðlæknafélaginu og ICD-10 Alþjóðlega flokkunarkerfi sjúkdóma og skyldra 

heilbrigðisvandamála (e. International Classification of Diseases). Ekki eru til nein 

lífeðlisfræðileg eða líffræðileg próf sem greina ADHD og byggist því greiningin eingöngu á 

ákveðnum skilmerkjum sem lýsa hegðunareinkennum (Gísli Baldursson o.fl., 2012). Umræddu 

greiningakerfin eru á margan hátt lík og eru sammála um að einkenni þurfi að koma fram fyrir 

sjö ára aldur við tvenns konar aðstæður eða fleiri og hafi verið til staðar í minnsta kosti 6 

mánuði. DSM-IV skilgreina ofvirkni, athyglisbrestur og hvatvísi sem helstu einkenni. Ofvirkni 

hefur verið skipt í þrjá undirflokka: 1) blandaða gerð af ofvirkni (e. ADHD Combined Type), 

2) ríkjandi athyglisbrestur (e. ADHD Predominantly Inattentive Type), 3) ríkjandi einkenni 

ofvirkni/hvatvísi (e. Predominantly Hyperactive Impulsive type). Einkenni ofvirkni skiptast í 

tvo flokka sem innihalda níu einkenni athyglisbrests og níu einkenni hvatvísi og ofvirkni. 

Einstaklingar þurfa að hafa sex eða fleiri einkenni athyglisbrests og/eða sex einkenni eða fleiri 

af ofvirkni eða hvatvísi til þess að greinast með ADHD. Bæði greiningakerfin tilgreina 18 

einkenni, hins vegar flokkar ICD-10 níu einkenni athyglisbrests, fimm einkenni ofvirkni og 

fjögur einkenni hvatvísi. Greiningaviðmið ICD-10 tilgreina eitt einkenni hvatvísi, þrjú einkenni 

ofvirkni og sex einkenni athyglisbrests, en jafnframt þurfa einkenni vera til staðar úr öllum 

flokkunum. Ofvirkni getur einnig verið með eða án hegðunarröskun samkvæmt ICD-10 

(Brynjar Þór Emilsson, Emil Einarsson og Sigurlín Hrund Kjartansdóttir, 2009). 

Matskvarðar og gátlistar hafa verið afar gagnlegir til þess að meta hegðunarröskun hjá 

börnum. Margir staðlaðir spurningarlistar og matlistar eru til fyrir börn og unglinga sem ýmist 

eru ætlaðir til útfyllingar af foreldrum, kennurum eða barninu. Matskvarðarnir nýtast í fyrsta 

lagi sem skimunartæki um hversu miklar líkur séu á að einkenni einstaklings uppfylla 

greiningarskilmerki ADHD. Skimunin segir hvort ástæða sé fyrir frekara mat og skoðun 

einkenna hjá einstaklingi. Annars vegar nýtast matskvarðar til þess að mæla styrk og fjölda 

einkenna við mismunandi aðstæður, sem eru inni á heimili og í skólanum. Þar sem skilyrðin 

fyrir greiningu ADHD eru að einkenni séu til staðar við ólíkar aðstæður, er slíkt mat mikilvægur 

þáttur. Einnig nýtast matlistar til að meta áhrif meðferðar og hvernig einkenni þróast með 

aldrinum (Páll Magnússon, Jakob Smári, Hrönn Grétarsdóttir og Hrund Þrándardóttir, 1999). 

Þar sem fylgiraskanir eru afar algengar hjá börnum og unglingum með ADHD er mikilvægt að 

nota einnig lista sem skima eftir einkennum á sviðum tilfinninga og hegðunar (Gísli Baldursson 

o.fl., 2012). Matlistar innhalda fjölda þátta sem gefa vísbendingar um ADHD einkenni hjá 

barni. Bæði foreldrar og kennarar nota sína upplifun á barni um hvort ákveðin hegðun eigi sér 

stað eða ekki. Athugun þeirra felst einnig í því hvort barnið eigi erfitt í vissum aðstæðum (Rief, 

2015).  

Upplýsingar frá foreldrum eru mikilvægur þáttur í greiningarferli barns og er jafnframt 

megin undirstaða greiningar. Fengnar eru ítarlegar upplýsingar um sjúkra- og þroskasögu barns 

ásamt upplýsingum um skólagöngu barns. Einnig eru upplýsingar um sjúkrasögu 
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fjölskyldunnar skoðaðar þar sem skimað er eftir ADHD einkennum hjá fjölskyldumeðlimum. 

Fjölskylduaðstæður barnsins eru athugaðar til þess ganga úr skugga um að þær hafi ekki áhrif 

eða valdi á einkennum, má þar nefna aðstæður eins og skilnaður foreldra, veikindi eða dauðsfall 

í fjölskyldu (Rief, 2015). Lýsing foreldra á barni getur oft verið óljós þar sem foreldrar gera 

meira úr vandamálum barnsins vegna álags í foreldrahlutverki og sálfélagslegum aðstæðum 

fjölskyldunnar. Athugandi þarf því að skoða heildarmynd fjölskyldunnar. Notast er við tvenns 

konar stöðluð greiningarviðtöl sem eru annars vegar spyrjendamiðuð og hinsvegar 

svarendamiðuð. Í spyrjendamiðuðu viðtali ræður spyrjandi að mestu leyti hvernig hann orðar 

spurningar og spyr oft eða þangað til hann treystir sér til að leggja mat á upplýsingarnar út frá 

matskerfi viðtalsins. Klínísk þekking og reynsla spyrjanda skiptir miklu máli í svona viðtölum. 

Í svarendamiðuðum viðtölum les spyrjandi spurningarnar orðrétt upp og hefur svarandi val á 

milli nokkurra svarmöguleika. Í slíkum viðtölum þarf ekki mikla fagþekkingu og er auðvelt að 

þjálfa fólk í notkun þeirra (Gísli Baldursson o.fl., 2012).  

Við greiningu ADHD er mikilvægt að útiloka aðra orsakaþætti eins og þroskaskerðingu eða 

heilaskaða. Því er mikilvægt að gera þroskamat og taugafræðilega athugun hjá barni. Gerð er 

athugun með sálfræðilegum og taugasálfræðilegum prófum sem mæla málþroska, orðaforða, 

vitsmunaþroska, hreyfifærni, vinnsluminni og framkvæmdastýringu. Auk þess er 

hegðunarmynstur skoðað ásamt virkni og athygli barns (Flick, 1998). Séu sértækir 

námserfiðleikar hjá barni er nauðsynlegt að gerð sé mæling á vitsmunaþroska til að sjá hvort 

barnið sé með eðlilega greind. Slík mæling er gerð með Wechslerprófi sem skoðar lestur, 

lesskilning, stafsetningu, stærðfræðileikni, númeragerð, ritað mál, málskilning og máltjáningu 

(Gísli Baldursson o.fl., 2012). 

1.8 Meðferðaúrræði 

Að undanförnum 25 árum hafa tvö sjónarmið verið ríkjandi um ADHD, læknisfræðileg - og 

félagsleg sjónarmið (Lloyd, 2003). Með læknisfræðilegum skilningi er aðeins einblínt á 

líffræðilega þætti og veitt ráð um meðferð, kennslu, lækningu, umönnun eða endurhæfingu. 

Þetta sjónarhorn hefur ekki eingöngu verið áberandi innan læknisfræðinnar og sálfræðinnar 

heldur einnig innan félagsvísinda og menntunarfræða. (Barnes, Oliver og Barton, 2002). Unnið 

er með einstakling út frá læknisfræðilegum aðferðum og er litið svo á að eftir að einstaklingur 

hefur fengið greiningu þarfnist hann íhlutun sérfræðinga til að bæta, laga og breyta 

einstaklingnum. Félagslegi skilningur beinir sjónum að umhverfinu og telur skerðingu 

einstaklings vera af völdum hindrana í umhverfinu en ekki af völdum skerðingarinnar sjálfrar. 

En það eru hindranir frá umhverfinu og viðhorf fólks gagnvart einstaklingum með einhvers 

konar frávik sem koma í veg fyrir fulla þátttöku í samfélaginu (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Þar sem ADHD er ólæknanleg taugþroskaröskun hafa verið meðferðir og leiðir í boði sem 

draga úr einkennum og hjálpa börnum og fjölskyldum þeirra (Rief, 2015). Mikilvægt er að 

styrkja umhverfi barnsins með fræðslu til fjölskyldu, kennara og annars starfsfólks skólans 
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(Ingibjörg Karlsdóttir, 2013). Mestu skiptir að samvinna sé góð á milli foreldra og skólans svo 

að barnið nái stjórn á röskuninni og ávinningur sé fyrir alla. Þar sem ADHD er varanleg röskun 

er mikilvægt að foreldrar gera sér grein fyrir að einkennin munu alla tíð vera til staðar hjá 

barninu (Rief, 2015).  

1.8.1 Lyfjameðferð 

Á Íslandi hefur örvandi lyfið Metylfenídat mest verið notað gegn einkennum ADHD og er betur 

þekkt undir lyfjaheitunum Ritalin, Ritalin Uno, Concerta og Equasym (Grétar Sigurbergsson, 

e.d). Öll lyfin hafa örvandi áhrif á boðefnin dópamín og noradrenalín í heilanum, en skortur er 

á þeim hjá einstaklingum með ADHD. Lyfjameðferð sem meðferðaúrræði við ADHD er sú 

meðferð sem lengst hefur verið notuð, en var fyrst farið að nota örvandi lyf í læknisfræðilegum 

tilgangi árið 1937. Á sjötta áratugnum var virkni lyfsins staðfest með tvíblindri rannsókn en 

síðan þá hafa verið gerðar á þriðja hundrað rannsóknir um virkni og gagnsemi örvandi lyfja 

(Helga Zoëga, Gísli Baldursson og Matthías Halldórsson, 2007). Metýlfenídat hefur hjálpað 

bæði börnum og fullorðnum og hafa þau róandi áhrif ásamt því að draga úr hvatvísi og skerpa 

einbeitingu þeirra (Selikowitz, 2004).  

Lyfjameðferð skal eingöngu nota ef ADHD einkennin eru einstaklingum hamlandi við allar 

aðstæður og er henni stýrt undir eftirliti sérfræðinga í geðlækningum (Gísli Baldursson o.fl., 

2012). Mikilvægt er að sérfræðingar afli sér ítarlegar upplýsingar um sjúkrasögu einstaklinga 

áður en lyfjameðferð er ákveðin þar sem ýmsir áhættuþættir geta fylgt lyfjunum. Fyrir suma 

eru notkun lyfjanna skaðleg, eins og t.d. fyrir einstaklinga með hjartasjúkdóma, fíknisjúkdóma, 

geðrofssjúkdóma og einnig fyrir þungaðar konur eða fyrir konur með barn á brjósti (Brynjar 

Emilsson o.fl., 2014).  

Skammtanastærð og verkunartími lyfjanna fer eftir tegund lyfsins og getur virknin verið 

allt frá þremur upp í tólf klukkustundir (Sheen, 2009). Rítalín og Equazym eru skammverkandi 

lyf og koma áhrif þeirra fram innan 30 mínútna eftir inntöku og ná hámarki eftir eina til þrjár 

klukkustundir. Skammverkandi lyf er oft tekin inn einu sinni til þrisvar yfir daginn sem þýðir 

að börn á slíkum lyfjum þurfa að taka lyfin á skólatíma (Gísli Baldursson o.fl., 2012). Talið er 

að Rítalín hafi hraðari virkni og sterkari áhrif en langverkandi lyf (Rief, 2015). Concerta og 

Rítalín Uno eru langverkandi forðalyf og eru einungis tekin inn einu sinni á dag. Þessi lyf er 

því oft þægilegri kostur fyrir börn á skólaaldri þar sem þau þurfa ekki að taka lyf þegar þau eru 

í skólanum (Sadock og Sadock, 2007). Langverkandi lyf skal ávallt vera fyrsti kostur þó að 

skammverkandi lyfin virki vel. Það er einstaklingsbundið hvernig lyfin virka og eru því 

skammtastærðir misjafnar. Eftirfylgd læknis og foreldra barns er mikilvæg á meðan rétti 

lyfjaskammtur er fundinn, en lyfjaskammturinn er aukinn smám saman á eins til þriggja vikna 

fresti. Byrjendaskammtur leikskólabarna er oftast mjög lítill þar sem þau eru sérstaklega næm 

fyrir aukaverkunum sem lýsa sér með félagsfælni, grátgirni og skapstyggð (Gísli Baldursson 

o.fl., 2012). Almennt er talið að fjögur til sex prósent barna fái aukaverkanir eins og lystarleysi, 
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magaverk, svefntruflanir og höfuðverk (Gísli Baldursson, Ólafur Ó. Guðmundsson og Páll 

Magnússon, 2000). Mikilvægt er að útskýra fyrir börnunum tilgang lyfjanna og að þau séu ekki 

veik, heldur séu lyfin eingöngu til þess að hjálpa þeim að takast á við aðstæður sem eru þeim 

erfiðar (Sadock og Sadock, 2007). Meira en 180 tvíblindar rannsóknir hafa verið gerðar á 

börnum og fullorðnum um áhrif lyfjameðferðar við einkennum ADHD. Um 70% einstaklinga 

svara lyfjameðferð í samanburði við 13% einstaklinga með lyfleysu (Greenhill og Ford, 2002). 

Þó að margar rannsóknir hafa sýnt fram á góðan árangur lyfja hefur úttekt af 

rannsóknarmiðstöðinni Cochrane á gagnsemi Metýlfenídatlyfja sýnt fram á annað. Árið 2015 

gerði miðstöðin úttekt sem beindist að gagnsemi lyfsins gagnvart ADHD einkennum hjá bæði 

börnum og unglingum. Í niðurstöðum þeirra kom fram að virkni lyfsins væri ekki eins góð og 

væntingarnar sem til þess eru gerðar. Bent var á að þær 185 rannsóknir sem voru skoðaðar í 

úttekt um virkni lyfsins greindu flestar frá jákvæðum niðurstöðum, eða að lyfin myndu draga 

úr einkennum ADHD og bæta lífsgæði. Cochrane miðstöðin gagnrýndi rannsóknirnar fyrir að 

gera lítið úr þeim neikvæðum þáttum sem fylgja lyfjunum eins og aukaverkanir, en aðeins rétt 

um helmingur þeirra lýstu þeim. Framkvæmd samanburðarrannsókna á áhrif Metýlfenídat 

lyfsins og lyfleysu á börn var einnig gagnrýnd af Cochrane miðstöðinni, þar sem talið er að 

rannsakendur vissu hvaða barn hafði fengið lyfleysu eða lyf. Einnig sögðu þeir frá því að um 

helmingur rannsóknanna hefðu verið fjármagnaðar af lyfjafyrirtækjum. Eftir þessa ítarlegu 

úttekt hvetur Cochrane-miðstöðin lækna til að sýna varkárni og meta vel bæði kosti og galla 

þegar börnum er ávísað Metýlfenídat og íhuga hvort kostirnir séu fleiri en gallarnir (Storebø 

o.fl., 2015). 

Ávísun Metýlfenídat lyfsins hefur farið ört vaxandi hér á landi en árið 2012 voru rúm 2600 

börn og 2750 fullorðnir sem fengu ávísað Metýlfenídat lyf (Magnús Jóhannsson, Ólafur B. 

Einarsson, Lárus S. Guðmundsson og Leifur Bárðarson, 2013). Í rannsókn Helgu Zoëga o.fl. 

(2007) um notkun Metýlfenídats barna á Íslandi kom fram að notkun lyfsins hefur hækkað úr 

0,2% frá árinu 1989 í 25,1% árið 2006. Sem segir að 15 börn hafið notað lyfið árið 1989 en 

1974 börn árið 2006. Einnig kom fram að notkun lyfsins hefði verið þrisvar sinnum meiri hjá 

drengjum en stúlkum á árunum 2003-2006. Þó Metýlfenídat geti verulega bætt lífsgæði og líðan 

einstaklinga með ADHD getur lyfið einnig verið hættulegt og valdið alvarlegri fíkn. Á Íslandi 

er talið að Metýlfenídat sé misnotað af mörg hundruð sprautufíklum ásamt öðrum hópi 

eiturlyfjaneytenda sem tekur lyfið í nefið. Í rannsókn sem gerð var hér á landi árið 2016 á 521 

háskólanemum í grunnnámi kom fram að 13% hafi misnotað örvandi lyf en 11% þeirra höfðu 

ekki fengið lyfin ávísuð frá læknum. Önnur rannsókn sem var gerð hér á landi sýndi að 

Metýlfenídat er jafn ávinabindandi og amfetamín og kókaín þegar lyfinu er sprautað í æð. 

Einnig lýstu rannsakendur frá að Metýlfenídat sé langalgengasta örvandi lyfið sem er misnotað 

í æð. Helsta ástæðan fyrir því að lyfin komast í hendur fólks sem misnota þau er sú að 

einstaklingar sem fá lyfin ávísuð, selja eða gefa þau (Gísli Kristófersson, Ársæll Arnarsson, 

Guðmundur Heimisson og Dagbjörg Sigurðardóttir, 2017). Til þess að sporna gegn lyfjaflakki 

hefur verið gerð breyting á reglugerð á ávísun örvandi lyfja sem tók gildi þann 3. apríl 2018 
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(ADHD samtökin, 2018.a). Samkvæmt þeirri reglugerð er heimilt að ávísa allt að 12 mánaða 

skammti í hvert sinn en einungis má afgreiða 30 daga skammt í einu. Einnig þurfa einstaklingar 

lyfjaskírteini til þess að geta fengið ávísað Metýlfenídat (Reglugerð um lyfjaávísanir og 

afhendingu lyfja nr. 1266/2017). ADHD samtökin telja reglugerðina valda ófullnægjandi 

aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu fyrir einstaklinga með ADHD og geri þeim jafnframt erfitt 

að nálgast lyfin sín (ADHD samtökin, 2018.b). 

1.8.2 Atferlismótandi meðferð 

ADHD einkenni hafa ekki einungis áhrif á líf barna heldur einnig á líf foreldra þeirra þar sem 

röskunin eykur álagið í umönnunarhlutverkinu og hefur áhrif á samband þeirra við börnin sín 

(Daly, Creed, Xanthopoulos og Brown, 2007). Atferlismótun sem inngrip hjá börnum með 

ADHD hefur reynst einstaklega vel bæði heima fyrir og í skóla (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013). 

Atferlisíhlutun byggist á aðferðum atferlisgreiningar (e. applied analysis) og er viðurkennd 

meðferð sem var þróuð til auka færni hjá börnum (Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins, 2018). 

Foreldrainngrip vegna hegðunarvanda barna er eitt af elstu og mest rökstuddu ráðum fyrir 

geðheilsu barna. Þar sem ADHD eru langvarandi ástand er einnig litið á atferlismótandi aðferðir 

sem langtímameðferð en eru stuttar meðferðir ekki taldar líklegar til árangurs. Röng viðbrögð 

foreldra og aðferðir gagnvart erfiðri hegðun barna getur haft öfug áhrif og viðhaldið slæmri 

hegðun eða valdið því að hún versnar. Réttar uppeldisaðferðir skipta því gríðarlega miklu máli 

ásamt því að foreldrar tileinki sér nýjar aðferðir þegar börn þeirra greinast með ADHD (Daly 

o.fl., 2007). Kennarar og aðrir sem annast viðkomandi barn þurfa að taka virkan þátt íhlutuninni 

og þarf að samhæfa aðgerðir heima og í skólanum. Foreldraþjálfun felst í að styrkja 

aðlögunarhæfni og félagslega hegðun barnsins með því hunsa óviðeigandi hegðun. Markmiðið 

með meðferðinni er að styrkja jákvæða hegðun með því að hafa áhrif á þá hegðun sem veldur 

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

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á mikla gagnsemi af foreldraþjálfun og foreldrar lýsa 

mikilli breytingu á hegðun barna sinna heima og í skólanum (Chronis, Cacko, Fabiano, Wymbs 

og Pelham, 2004). Einnig sýna rannsóknir að foreldrar sem hafa farið á námskeið í 

atferlismótandi þjálfun barna sinna séu streitu minni, eru með meiri skilning á ADHD og sýna 

meiri viðbragðsfærni gagnvart börnum sínum. Helsta ástæða þess að foreldrar velja ekki 

atferlismótandi aðferð er vegna þess að hún krefst mikils tíma og fjármagns, því velja foreldrar 

oft frekar lyfjameðferð þar sem hún virkar strax og er auðveldari. Foreldrar þurfa að sýna 

stöðugleika og þolinmæði á meðan verið er að innleiða atferlismeðferðina, en foreldrar eru oft 

gjarnir á að missa þolinmæðina þar sem meðferðin sýnir ekki skjótan árangur (Daly o.fl., 2007). 

Atferlismótun hefur einnig mikið verið gagnrýnd fyrir að nýta einungis umbun og refsingu frá 

umhverfinu og stuðla ekki að innri stjórnun barnanna (Eggen og Kauchak, 2010). Nokkur 

námskeið í atferlismótun eru í boði hér á landi fyrir foreldra og má þar nefna PMT-Parent 

Management Training og SOS námskeið (Gísli Baldursson o.fl., 2012).  
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1.8.2.1 Foreldraþjálfun - PMT 

PMT foreldraþjálfun (e. parenting management training) er aðferð fyrir bæði foreldra og aðra 

umsjónaraðila barna með hegðunarerfiðleika (Margrét Sigmarsdóttir, 2016). Meðferðin var 

þróuð af Gerald Patterson og félögum í Oregon í Bandaríkjunum. Aðferðin byggist á 

félagsnámskenningum sem segja að barn læri hegðun með tengslum sínum við aðra í sínu 

nánast umhverfi. Uppeldisaðferðir foreldra hafa gríðarleg áhrif á hegðun barns og hvernig það 

aðlagast umhverfi sínu. Börn sem eiga foreldra sem nota valdbeitingu í uppeldi eru mun líklegri 

til þess að sýna óæskilega hegðun og eiga við hegðunarerfiðleika að stríða. Samskiptin á milli 

barns og foreldra verða einungis neikvæð og myndast eins konar vítahringur í samskiptum á 

milli þeirra. PMT aðstoðar foreldra við að rjúfa þennan vítahring og kennir um leið styðjandi 

uppeldisaðferðir sem bæta hegðun barnsins og leiða til betri aðlögunarhæfni þess. Styðjandi 

uppeldisaðferð byggist á eftirtöldu: 1) Kerfisbundinni hvatningu, börnin læra nýja hegðun með 

því að foreldrar veita því jákvæða í hegðun barnsins athygli. 2) Foreldrar læra að setja barninu 

sínu mörk með því að stöðva barnið með skilvirkum aðferðum þegar það sýnir erfiða hegðun. 

3) Þeim er kennt að hafa markvisst eftirlit með börnunum sínum með því að vita hvar þau eru 

og með hverjum, hvað barnið er að gera og undir ábyrgð hvers þau eru. 4) Foreldrar læra að 

leita að lausnum, læra að leysa úr ágreiningi og gera samkomulag um skipulag og reglur innan 

sem utan heimilisins. 5) Foreldrar finna leiðir til jákvæðrar samveru og samskipta með því að 

sýna börnum umhyggju og ást. Áhersla er lögð á þessa fimm þætti sem eru lagaðar að aðstæðum 

hverrar fjölskyldu (Margrét Sigmarsdóttir, 2016). 

1.8.2.2 SOS-Hjálp fyrir foreldra 

SOS-hjálp fyrir foreldra er námskeið sem Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands býður 

foreldrum upp á undir stjórn Zuilma Gabríela Sigurðardóttur. Námskeiðið er byggt á bók 

sálfræðingsins Dr. Lynn Clark og er sex vikna námskeið sem inniheldur fyrirlestra, umræður 

og dæmikennslu þar sem sýnd eru samskipti barna og foreldra á myndbandi. Markmið 

námskeiðsins er að hjálpa foreldrum að styrkja hegðun barna og stuðla að tilfinningalegri og 

félagslegri aðlögun (Félagsvísinda stofnun Háskóla Íslands, e.d.). Í bók Lynn Clark (1985) er 

lýst þremur uppeldis reglum. Fyrsta reglan er að umbuna barninu fyrir góða hegðun strax og 

oft, regla tvö snýst um að veita ekki umbun fyrir óæskilega hegðun. Þriðja reglan er að nota 

milda refsingu fyrir óæskilega hegðun. Með þessum reglum er verið setja fram megin 

undirstöðu virkrar skilyrðingar, með því að styrkja jákvæða hegðun með umbun eins og hrósi, 

en þá aukast líkurnar á að hegðun endurtaki sig. Með því að hunsa eða refsa fyrir óæskilega 

hegðun eru meiri líkur á að það dragi úr þeirri hegðun. Mikilvægt er að samskipti foreldra séu 

góð og jafnframt að þau séu sammála um hvað felst í góðri og slæmri hegðun barns. Settar 

reglur þurfa að vera skýrar fyrir barninu og er mikilvægt að báðir foreldrar fari eftir þeim, ekki 

einungis annað. Einnig er mikilvægt hvernig foreldrar gefa fyrirmæli þegar barn hefur sýnt 

óæskilega hegðun. Þegar fyrirmæli eru gefin þarf að horfa beint í augu barnsins og vera nálægt 

því. Foreldrar þurfa að vera alvarlegir og nota ákveðinn tón þegar fyrirmæli eru gefin. 
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Fyrirmælin þurfa að vera skýr og einföld fyrir barnið svo það skilji til hvers þess er ætlast af 

því, hvernig og hvenær. Ömmu regla er regla sem Lynn Clark lýsir í bók sinni sem er notuð 

þegar barn þarf að sinna verkefni sem því þykir ekki skemmtilegt. Reglan snýst um að barnið 

fái að gera eitthvað skemmtilegt eftir að verkefninu er lokið (Clark, 1985).  

1.8.3 Mataræði  

Rannsóknir hafa sýnt að fæðuval getur haft áhrif á einkenni ADHD, þar að auki geti 

næringarríkt og fjölbreytt mataræði dregið úr einkennum ADHD (Bryndís Eva Birgisdóttir, 

2016). Mörg börn eru með óþol gagnvart sumum fæðutegundum eins og eggjum, glúteni, soja 

og mjólk. Ef grunur er hjá foreldrum um að börn þeirra hafi slíkt óþol er mikilvægt að taka þá 

fæðutegund út og sjá hvort hegðun barnsins verði betri (Rief, 2015).  

Margir læknar og sérfræðingar telja að vissar fæðutegundir geti átt stórt hlutverk í að draga 

úr ADHD einkennum barna og unglinga. Prótein er ein af þeim fæðutegundum sem hefur þann 

eiginleika að koma í veg fyrir blóðsykurfall og hefur jafnvel góð áhrif á heilastarfsemina. 

Blóðsykurfall getur aukið ofvirkni hjá börnum og því er mælt með að börn borði próteinríkan 

morgunverð til þess að viðhalda jöfnum blóðsykri sem einnig eykur einbeitingu þeirra í 

skólanum (Rief, 2015). Rannsóknir hafa sýnt að Omega 3 fitusýrur dragi úr ofvirkni, hvatvísi 

og skerpi einbeitingu (Derbyshire, 2017). Omega 3 fitusýrur eru mikilvægar fyrir heila- og 

taugafrumur og auka þær einnig dópamín framleiðslu heilans. Þar sem líkaminn getur ekki 

framleitt fitusýrur er nauðsynlegt að fá þær úr fæðunni og er feitur fiskur besti kosturinn til að 

fá þær (Rief, 2015).  

Huga þarf að reglu á matartímum hjá börnum sem taka inn lyf þar sem lystarleysi er eitt af 

aukaverkunum lyfjanna. Einnig þarf sérstaklega að fylgjast með að börn borði og fái nægilega 

næringu og jafnframt fylgjast með þyngd og vöxt þeirra. Eins og fyrir öll börn er ráðlegt að 

fæðan sé næringarrík og fjölbreytt en ekki er ráðlagt neitt sérstakt mataræði fyrir börn með 

ADHD nema grunur sé um óþol (Bryndís Eva Birgisdóttir, 2016). 
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2 Jóga  

Í þessum kafla verður fjallað um jóga. Greint verður frá sögu jóga, algengustu tegundum jóga 

ásamt jóga aðferðum fyrir börn og börn með ADHD. Í lokin verða skoðaðar nokkrar 

rannsóknir um áhrif jóga, þá sérstaklega sem snúa að börnum með ADHD.  

2.1 Hvað er jóga 

Jógaiðkun byggist á ævafornum vísindum og heimspeki, sem hefur verið varðveitt af 

jógameisturum og nemendum þeirra í meira en 5000 ár (Goldberg, 2013). Þrátt fyrir að jóga sé 

ævaforn iðkun hafa vinsældir jóga stóraukist og er talin vera ein alþjóðavæddasta iðkun í hinum 

vestræna heimi. Jógatíma og jóganámskeið má finna í hverri einustu borg vestanhafs og í 

sívaxandi mæli í Austurlöndum nær, Suður og Mið Ameríku, Asíu og Ástralíu. Árið 2004 var 

talið að meira en 2,5 milljónir iðkuðu jóga í Bretlandi. Samskonar áhugi á jóga má einnig sjá í 

Bandaríkjunum, en þar stunduðu um 6 milljónir jóga árið 1994 og jókst á tíu árum í 15 milljónir 

(Singleton og Byrne, 2008). 

Jóga er kerfi sem miðar að sameiningu hugar, líkama og sálar, með því að tvinna saman 

jógastellingar (asana), öndunaræfingar (pranayama) og hugleiðslu (dhyana) (Lidell, Narayani 

og Rabinovitch, 1991). Fjórar helstu greinar jógakerfisins eru Raja jóga (vísindaleg nálgun), 

Gnana jóga (vitsmunaleg jóga), Bhakti jóga (nálgun tilbeiðslu) og Karma jóga (nálgun orsaka 

og afleiðinga). Allar hafa þær það sameiginlega markmið að uppljóma hið náttúrulega ástand 

hugar og líkama (Guðjón Bergmann, 2001). Jóga á rætur sínar að rekja til Indlands sem hefur 

síðan þróast út frá Hindúisma, Jainsima og Búddisma (Stephens, 2010). Fyrstu heimildir um 

jóga er að finna í hinum fornu Hindúa Rig Veda handritum. Talið er að Veda handritin séu frá 

tímabilinu 1700-1100 fyrir Krist og innihalda þau um 1.028 sálma sem samdir voru af andlegum 

leiðtogum. Mahabarata er eitt af þekktustu ritunum og er jafnframt grunnrit Hinduisma, en þar 

er að finna ýmis hugtök, þar á meðal hugtökin Dharma og Karma. Hugtakið Dharma merkir 

skylda, dygð og siðferði manneskjunnar. Karma merkir ,,gjörðir“ sem segja að allar gjörðir, 

huglægar og líkamlegar, valda afleiðingum sem koma fram í næstkomandi tilverustigum. 

Samkvæmt Upanishads ritunum stóð tímaskeið pre- classical jóga til ársins 200. Á því tímabili 

fara jóga iðkendur að leita upplýsinga til eldri iðkenda og í framhaldi þróast samband milli 

meistara og nemanda. Upanishad þýðir að setjast niður við fætur hins uppljómaða, en margar 

gerðir af jóga voru kenndar á sama hátt fram á 20. öld. Klassískt jóga er frá tímabilinu 200-800 

og er sú jóganálgun og heimspeki sem jógakennarar læra nú á dögum. Á þeim tíma skrifaði 

indverski fræðimaðurinn Patanjali fræg verk, þar á meðal Jógasútrur (Stephens, 2010). Sú 

nálgun sem sútrurnar lýsa er stundum kallað Raja Yoga sem er að mestu leyti huglægar æfingar. 

Patanjali skilgreindi jafnframt hin átta þrepa kerfi jógaiðkunar sem kallað er Ashtanga jóga. 

Kerfið samanstendur af tíu siðareglum Yama og Niyama sem iðkandi skal sækjast eftir og 

tileinka sér (Guðjón Bergmann, 2001). 
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 Yama skýrir meginreglur siðferðilegrar hegðunar í samskiptum við aðra og okkur sjálf. 

Skilgreining Yama er „að innihalda“ eða „til að stjórna“. Nefnd eru fimm atriði sem iðkandi 

skal helga sér: 1) Ahimsa, þýðir að beita ekki ofbeldi né meiða. 2) Satya, þýðir að sýna 

heiðarleika í framkomu við aðra og gagnvart sjálfum sér. 3) Asteya, þýðir að stela ekki. 4) 

Brahmacharya, þýðir að hafa stjórn á kynorku sinni. 5) Aparigraha, þýðir að sýna ekki græðgi 

heldur nægjusemi (Stephens, 2010). 

Niyamas snýr að persónulegum athöfnum sem snúa að velferð og inniheldur fimm atriði 

sem jógaiðkandi skal sækjast eftir: 1) Saucha, þýðir hreinleiki hugar og líkama innan sem utan. 

Markmið jógaiðkanda er að afeitra eða hreinsa líkamann af eiturefnum, frá umhverfinu og fæðu 

sem felst í böðun og að innbyrða ferska og holla fæðu. 2) Santosa, þýðir auðmýkt, að við séum 

þakklát fyrir allt sem við höfum og einnig sátt við framtíð og fortíð okkar. 3) Tapas, þýðir agi, 

sem veitir styrk og hjálpar okkur að beina orku að innri sannleika og eiginleikum. 4) 

Swadhyaya, gengur út á sjálfsvirðingu og sjálfsskoðun. 5) Ishavarapranidhana, þýðir uppgjöf 

fyrir almættinu (Stephens, 2010). 

Iðkun Ashtanga Yoga byggist á pýramída og neðst í honum eru siðareglurnar tíu. Á fyrsta 

stigi er Asana sem tilgreinir líkamsstöður og líkamsþjálfun, því næst er Pranayam sem fjallar 

um öndunaræfingar. Þriðja stig er Pratyahara sem felst í stjórnun skynfæra, fjórða stig nefnist 

Dharana og felst í fókus og sterkri einbeitingu. Fimmta stig er Dhyana eða hugleiðsla og sjötta 

og efsta stig pýramídans er Samadhi en það er æðsta takmark iðkandans og hin fullkomna 

uppljómun (Guðjón Bergmann, 2001).  

Árið 1957 fór indverski læknirinn og jógagúrúinn Swami Sivananda til Ameríku til þess að 

rannsaka þarfir og lífshætti Vesturlandabúa. Hann setti fram fimm grundvallareglur út frá 

vísdóm jógafræðinnar með tilliti til þarfa þeirra. Grundvallarreglurnar fimm eru jógastöður, 

öndun, hugleiðsla, slökun og næring (Sólveig Þórarinsdóttir, 2014). Nú á dögum er jóga notað 

við ýmsum andlegum kvillum og gegn slæmu líkamsástandi og er lýst sem lyfjalausri íhlutun 

án skaðlegra áhrifa (Cramer, Krucoff og Dobos, 2013). Mikil aukning hefur orðið á rannsóknum 

um áhrif jóga. Rannsóknirnar nota samanburðahópa sem eykur gildi þeirra. Flestar rannsóknir 

greina frá jákvæðum áhrifum jóga á andlega heilsu t.d. sem meðferð gegn þunglyndi, kvíða, 

svefntruflunum og felmtursröskun (Vallejos o.fl., 2016). Einnig hefur jóga verið rannsakað sem 

meðferðaríhlutun gegn astma, þrálátum verkjum, iðrabólgu og ADHD (McClafferty, 2011). 

Heilbrigðisstarfsmenn hafa í auknum mæli veitt þessari fornu lífsspeki athygli og má þar nefna 

heilbrigðisstofnun Bretlands sem tilgreina hugleiðslu í formi núvitundar sem meðferð gegn 

streitu, kvíða og þunglyndi (Vallejos o.fl., 2016). 

Hægt er að stunda jóga í hóp og sem einstaklingur og því fjölhæft sjálfshjálpartæki sem 

hægt er aðlaga eftir þörfum hvers og eins (Vorkapic og Range, 2014). Jóga býður upp á 280 

mismunandi tegundir, er því er ekki nokkur vafi að allir geta fundið eitthvað við sitt hæfi 

(Sólveig Þórarinsdóttir, 2015). 
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2.1.1 Hatha jóga 

Þekktustu jóga tegundir sem iðkaðar eru í hinum vestrænu þjóðum eru allar í grunninn byggðar 

á Hatha jóga. Fyrstu skrif um Hatha jóga komu fram á fjórtándu öld og eru eftir indverska 

jógameistarann Swami Swatmarama. Hatha er samsett af orðnum ha (sól) og tha (tungl ) og 

byggist Hatha jóga á þekkingu, þroska og andlegu jafnvægi (Stephens, 2010). Hatha jóga fjallar 

um eðlilega lífshætti og heilbrigði og er oft kallað heilsujóga (Yogi, 1989). Æfingarnar innhalda 

öndun, hugleiðslu og einfaldar jógastöður sem gerðar eru rólega frá einni stöðu til annarrar 

(Lysycia, 2014). Áhrif virkrar iðkunar bætir líkamlega líðan, hefur örvandi verkun á meltingu, 

eykur einbeitingu, dýpkar svefn og róar hugann (Guðjón Bergmann, 2001).  

2.1.2 Ashtanga jóga 

Ashtanga jóga er líkamlega krefjandi jógaástundun sem er stundum kallað „power jóga“ og 

byggist á styrk og úthaldi. Sri. K. Pattabhi Jois setti saman Ashtanga jóga kerfið sem 

samanstendur af sex seríum af jógastöðum (Turlington, 2002). Flæði jóga æfinganna er hratt 

þar sem farið er úr einni stöðu í aðra og er markmiðið með þessu að bæta þrek og lipurleika. 

Þessi tegund af jóga hentar betur einstaklingum sem eru lengra komnir og í góðu líkamlegu 

formi þar sem æfingarnar krefjast mikils líkamserfiðis (Lysycia, 2014). 

2.1.3 Bikram jóga 

Bikram jóga eða „hot jóga“ eins og flestir þekkja það fer fram í heitu herbergi eða sal þar sem 

hitastigið er 38°C (Stephens, 2010). Jógastöðurnar eru tuttugu og sex talsins. Stöðurnar eru 

gerðar í ákveðni röð og hver staða gerð tvisvar sinnum og haldið í annað hvort hálfa eða eina 

mínútu í senn. Æfingarnar eru gerðar af miklum krafti og er talið að þessi gerð af jóga getið 

verið einstaklega erfið sökum hitans í herberginu þar sem þær fara fram (Lysycia, 2014). 

2.1.4 Kundalini jóga 

Kundalini jóga er þekkt sem ,,jóga vitundarinnar“ og vísar til orkunnar í Chagra sem er neðst í 

mjóhryggnum (Lysycia, 2014). Lögð er sérstök áhersla á öndunar- og líkamsæfingar sem vinna 

við að koma jafnvægi á innri starfsemi, taugakerfið og innkirtlakerfið. Kundalini jóga felur í 

sér söng, öndunaræfingar, jógaæfingar og hugleiðslu sem veitir bæði huga og líkama slökun. 

Þessi tegund af jóga hefur sérstaklega góð áhrif á einstaklinga með kvíða eða þá sem glíma við 

áfallastreitu. Notuð er samsetning af hefðbundnum möntrum með upplífgandi tónlist sem örvar 

heilastöðvar um að „líða vel“. Þessi samsetning bætir tengsl við okkur sjálf og aðra, skerpir 

einbeitingu og vekur upp samkennd (Castro, 2015). 

2.1.5 Jóga Nidra 

Yoga Nidra er kerfisbundin aðferð til þess að framkalla hina fullkomnu líkamlegu, andlegu og 

tilfinningalegu slökun. Hugtakið jóga Nidra er dregið af tveimur sanskrít orðum, jóga sem þýðir 

heild eða sameining og orðinu Nidra sem þýðir svefn. Í jóga Nidra er undirmeðvitundin leidd í 

djúpt slökunarástand handan við skilningsvitin á meðan líkaminn hvílist. Ástandið er eins og 
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vera á milli svefns og vöku sem leiðir að innri þáttum, tengslum við undirmeðvitund og burt frá 

ytri reynslu. Iðkandi í jóga Nidra virðist stundum eins og hann sé sofandi, en hefur hann þá náð 

fullkomnu slökunarástandi í gegnum hindranir hugsana (Saraswati og Hiti, 1984). 

2.2 Jóga fyrir börn 

Flest börn eru náttúrlegir jógar. Þau hafa einstaklega skapandi ímyndunarafl, eru liðug og hafa 

meðfædda jafnvægisskynjun sem auðveldar þeim að fara í flóknar stellingar (Lidell o.fl., 1991). 

Börnum finnst skemmtilegt að hreyfa og beygja líkama sinn í alls konar stellingar og form. 

Jógatímar fyrir börn byggjast á mörgum jógastöðum, styrk, jafnvægi og liðleika. Tímarnir 

innihalda tónlist, samleik við félaga og rólega slökun í lok tímans. Margar jógastöður bera heiti 

á dýrum sem gefur börnum tækifæri á að leika sér, t.d. að hoppa eins og froskur eða öskra eins 

og ljón þegar jógastaðan er gerð (Goldberg, 2013). Þar sem börn eiga erfitt með að halda 

einbeitingu í langan tíma verður jógakennsla að vera skemmtileg og ekki standa yfir of lengi, í 

mesta lagi í 45 mínútur (Stewart og Phillips, 1992). Jóga leggur grunninn að því að börn öðlist 

skýra hugsun, sjálfsöryggi og verði ábyrgðarfullir einstaklingar (Lidell o.fl., 1991). Börn í dag 

eru oft undir miklu álagi og streitu sem hefur áhrif á andlega og líkamlega líðan þeirra. Í 

rannsókn Parshad (2004) kemur fram að jógastöður og öndunaræfingar bæti vöðvastyrk, 

blóðflæði, súrefnisupptöku og hormónastarfsemi. Einnig er bent á að hugleiðsla styrkir 

taugakerfið. Einstaklingar eru því sterkari þegar kemur að streituvaldandi þáttum og dregur 

hugleiðsla einnig úr áhættuþáttum ýmissa sjúkdóma svo sem hjartasjúkdóma (Parshad, 2004). 

Á Íslandi hefur orðið mikil vakning um áhrif jóga og má finna margar jóga- og 

líkamsræktarstöðvar sem bjóða upp á jógatíma og námskeið sem eru sérhönnuð fyrir börn. 

Einnig hafa sumir leikskólar tekið þá stefnu að nota jóga til þess að vinna með lífsleikni barna, 

má þar nefna samstarfshópinn Birtu sem var stofnaður árið 2009. Leikskólarnir Akrasel, 

Rauðaborg, Reynisholt og Sunnuhvoll eru samstarfsleikskólar Birtu og er markmið þeirra að 

vinna að lífsleikni í gegnum jóga. Jóga í leikskólum byggist á jóga æfingum sem eru 

samtvinnaðar inn í leik og sögur í því formi sem börnum þykir áhugavert. Öndunaræfingar eru 

gerðar með því að fá börn til þess að veita öndun athygli og í framhaldi geta þau beitt henni 

sem tæki til að róa líkama og sál. Einnig er lögð áhersla á slökun með því markmiði að draga 

úr spennu og stuðla að sjálfstjórn og andlegu jafnvægi (Anna Ágústsdóttir, Ásta Birna 

Stefánsdóttir, Helga Kristjánsdóttir og Sigurlaug Erlendsdóttir, 2012). Grunnskólar hafa einnig 

verið að fara af stað með verkefni sem leggja áherslu á hugarró, vellíðan og velferð barna í 

daglegu starfi þar sem jóga, hugleiðsla og slökun er notuð. Má þar nefna sem dæmi grunnskóla 

Borgarbyggðar (2018), grunnskóla Grindavíkur (Hulda Jóhannsdóttir, Halldóra Halldórsdóttir 

og Harpa Rakel Hallgrímsdóttir, 2016) og Sjálandsskóla (2018). 

Fjölmargar rannsóknir um áhrif jóga sem meðferðarúrræði fyrir börn voru teknar saman af 

Galantino, Galbavy og Quinn (2008). Þeir bentu á að rannsakendur þyrftu að skoða betur 
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jógaástundun barna yfir lengri tíma svo rannsóknirnar yrðu marktækari. Einnig lýstu þeir yfir 

því að líkamlegur og andlegur ávinningur væri af ástundun jóga fyrir börn.  

Jóga hefur þótt sérstaklega áhrifarík meðferð fyrir börn með ADHD. Í bók Louise Goldberg 

(2013) er lýst sérstakri aðferð til þess að kenna börnum með ADHD jóga. Kennslustundirnar 

fara fram í rólegur umhverfi og er jógatíminn brotinn upp í stuttar lotur. Kennsluaðferðin 

sameinar heyrn, sjón, hreyfi- og snertiskyn sem nær til allra þátta athygli barnanna. Mikilvægt 

er að hver tími sé uppbyggður á sama hátt frá upphafi til enda. En með því læra börnin röð 

rútínunnar, hvenær á að bíða, hafa hljótt eða hávaða og hvenær þau mega hreyfa sig eða eiga 

vera kyrr (Goldberg, 2013).  

2.3 Áhrif jóga á börn með ADHD 

Rannsóknir benda til að hegðunareinkenni barna með ADHD séu af völdum skertrar 

heilastarfssemi á þeim svæðum heilans sem sjá um stýrifærni á samstillingum heilasvæða 

(Ingibjörg Karlsdóttir, 2013). Skert stýrifærni hefur áhrif á vinnsluminni, sjálfstjórn, 

tilfinningastjórn og skipulagsfærni sem getur valdið ýmsum erfiðleikum. Talið er að jóga geti 

haft jákvæð áhrif á stýrifærni heilans og má þar líta á rannsókn Diamond og Lee (2011) um 

inngrip hjá börnum á aldrinum 4-12 ára. Niðurstöður þeirra sýndu að jóga hafði jákvæð áhrif á 

stýrifærni heilans, sérstaklega þegar unnið var með líkamshreyfingu, félagslegan- og 

tilfinningalegan þroska eins og þjálfun núvitundar og hugleiðslu.  

Greining á rannsóknum á tengslum á milli foreldra, streitu og ADHD hafa sýnt að foreldrar 

barna með ADHD sýni meiri streitueinkenni en foreldrar barna án ADHD (Theule, Wiener, 

Tannock og Jenkins, 2013). Talið er að ADHD einkenni barna séu aðal streituvaldandi þátturinn 

hjá foreldrum og virðist sem einkenni barnanna versni þegar foreldrar sýna merki um streitu. 

Nokkuð ljóst er að frekari rannsóknir þarf að gera um íhlutun til að draga úr streitu foreldra, 

sérstaklega í ljósi þess hversu margar rannsóknir sýndu neikvæðar niðurstöður á líðan foreldra 

barna með ADHD. Jóga sem fjölskyldumeðferð hefur sýnt fram á jákvæð áhrif fyrir bæði börn 

og foreldra þeirra (Harrison, Manocha og Rubia, 2004). Rannsókn sem gerð var á börnum með 

ADHD og fjölskyldum þeirra sýndi að Sahaja jóga, sem svipar til Kundalini jóga, geti dregið 

verulega úr einkennum ADHD og í sumum tilfellum leitt til minnkun á lyfjaskammti barnanna. 

Rannsóknin byggðist á sex vikna prógrammi af Sahaja jóga ásamt því að stunda hugleiðslu 

heima með foreldrum. Áhugavert var að foreldrar lýstu yfir miklum mun á einkennum barna 

sinna, eða 35%, einnig var lyfjaskammtur minnkaður hjá 11 börnum af 20. Foreldrar lýstu yfir 

meira jafnvægi, minni streitu og töldu sig betur stakk búin til að takast á við hegðun barna sinna. 

Börnunum sjálfum fannst þau sofa betur, vera minna kvíðin, einbeittari í skóla og eiga 

auðveldra með samskipti eftir að jóga prógramminu lauk. Bent var á að rannsóknina skorti 

blandaðri foreldrahóp en samt sem áður lýsa niðurstöðurnar að jóga er áhrifarík íhlutun sem 

bæði foreldrar og börn hafa ávinning af (Harrison o.fl., 2004). 
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Svefntruflun, sem er ein af algengustu fylgiröskunum ADHD lýsir sér með erfiðleikum við 

að sofna og einnig að vakna þar sem börnin hafa loks náð djúpum svefn þegar tími er kominn 

til að fara á fætur (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013). Khalsa (2004) við læknadeild Harvard háskóla 

rannsakaði hvernig dagleg jóga iðkun gæti haft áhrif á fólk með svefntruflun. Þátttakendur 

rannsóknar voru með mismunandi svefntruflanir sem höfðu þróast með mismunandi hætti. 

Sumir höfðu sjálfir þróað svefnleysi með sér, óháð heilsu eða öðrum áhrifaþáttum, aðrir sváfu 

ekki vegna einkenna sjúkdóms, lyfja eða heilsuvanda. Þátttakendum fengu daglegar 

jógaæfingar í átta vikur, en áður en rannsókn hófst höfðu þeir haldið svefndagbók í tvær vikur 

sem einnig var gert á meðan rannsókn stóð. Dagbækurnar innhéldu upplýsingar um heildarsvefn 

hverrar nætur, fjölda skipta sem þátttakendur vöknuðu um nótt og lengd svefns þar á milli. 

Einnig skráðu þeir niður gæði svefns og voru niðurstöður síðan greindar eftir dagbókum 

þátttakanda. Áhugvert var að sjá að mestu framfarir voru á heildartíma svefns yfir næturnar en 

niðurstöður sýndu einnig að þátttakendur áttu í minni erfiðleikum með að sofna á kvöldin og 

gæði svefnsins varð betri (Khalsa, 2004). 

Samkvæmt greiningarkerfinu DSM-IV eiga einstaklingar með ADHD erfitt með að stjórna 

hvötum sínum og eru oftar en ekki á iði og eiga erfitt með kyrrsetu (Goldberg, 2013). Jóga er 

einna helst þekkt fyrir jákvæð áhrif á þessa þætti. Með jóga eykst einbeitingin með því að fanga 

ímyndunaraflið, öðlast kyrrð með því að slaka á allri spennu og auka sjálfstjórn í gegnum 

öndun. Rebecca Barker rannsakaði sjö ára dreng með ADHD sem fékk samsetta íhlutun af jóga 

og núvitund. Móðir drengsins lýsti bættri athygli og að hann hefði meiri stjórn á skapi sínu og 

var þar að auki rólegri. Drengurinn lærði að beita öndun bæði heima og í skólanum þegar hann 

fann fyrir óhóflegri mikilli virkni sem að sögn hans hjálpaði honum mikið (Goldberg, 2013). 

Samkvæmt skýrslu Alþjóðaheilbrigðisstofnun árið 2007 sem er byggð á rannsóknum á 

meira en 9000 börnum kom fram að 12% þeirra höfðu notað einhvers konar óhefðbundnar 

meðferðir. Meðferðirnar sem voru í tíu efstu sætunum gegn kvíða, streitu og ADHD voru í 

formi djúpöndunar, jóga, hugleiðslu og slökunar. Þetta gefur okkur vísbendingu um að jóga 

sem meðferðarúrræði gegn ADHD einkennum barna megi vel nýta ýmist eitt og sér eða sem 

viðbót við önnur úrræði eins og til dæmis lyfjameðferð (Barnes, Bloom og Nahin, 2008). 
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3 Hugleiðsla 

Í þessum kafla verður hugleiðsla skilgreind, ásamt því verður fjallað um nokkrar tegundir af 

hugleiðslu ásamt hugleiðslu ætluð börnum. Í lokin verða nokkrar rannsóknir kynntar sem 

skoða hvaða áhrif hugleiðsla hefur á börn með ADHD.  

3.1 Hvað er hugleiðsla 

Hugleiðsla snýst um að sjá og upplifa heiminn í skýrari mynd og bregðast við á yfirvegaðan og 

vitrænan hátt. Með hugleiðslu náum við að rækta dýpri vitund og skýrari hugsun. Hugleiðsla er 

stöðug hugareinbeiting að einhverju völdu viðfangsefni sem getur verið orð, hlutur, hugtak eða 

einhver eiginleiki. Með iðkun hugleiðslu náum við betri stjórn á eigin tilfinningum, hug og 

atferli (Williams og Penman, 2018). Einnig lærum við að stjórna persónuleikanum, þróa 

hæfileika okkar og öðlast meiri skynjun á lífið sjálft (Shan, 1988). Með hugleiðsluiðkun náum 

við að höndla betur áreiti sem fylgir nútíma samfélagi og hjálpar okkur að taka betri ákvarðanir 

og takast á við hluti af meira jafnvægi (Arnbjörg Kristín Konráðsdóttir, 2013).  

3.1.1 Núvitund 

Núvitund hefur verið iðkuð í þúsundir ára og er þekkt sem grunnur búddískrar hugleiðslu. Oft 

erum við föst í sjálfstýringu, erum með hugann víðs fjarri frá því sem við erum að gera, annað 

hvort á því liðna eða í framtíðinni á meðan lífið þýtur fram hjá okkur (Williams og Penman, 

2018). Núvitund byggist á vakandi athygli sem einkennist af sálrænu frelsi, með því markmiði 

að sleppa takinu á tilfinningum, hugsunum og þeim sjónarhornum sem við höfum oft ríghaldið 

í. Með því að sleppa takinu opnast hugarrými sem skapar ákveðinn sveigjanleika ásamt ró og 

við verðum laus við alla dómhörku. Við öðlumst frelsi undan eigin væntingum og skoðunum, 

ásamt frelsi frá væntingum og skoðunum annarra á okkur (Anna Valdimarsdóttir, 2014). Með 

núvitund eykst sjálfsvitund og skilningur á tengslum tilfinninga og hugans. Við náum að losna 

undan valdi hugans og dvelja meira við líðandi stund í sátt og vinsemd. Núvitundarhugleiðsla 

hjálpar okkar að bera kennsl á niðurdrepandi hugsanir og minningar um leið og þær birtast í 

huga okkar. Hún hjálpar að gera okkur grein fyrir að þetta séu eingöngu minningar og skilgreina 

ekki hver við erum í raun. Þegar mikil streita eða óhamingja er að hrjá okkur hættum við að 

taka því persónulega, heldur fylgjumst með því eins og svörtu skýi fyrir ofan okkur sem við 

virðum fyrir okkur þangað til það líður hjá. Núvitund hjálpar að ná taki á neikvæðum hugsunum 

áður en þær draga okkur í þunglyndis ástand (Williams og Penman, 2018). Núvitund byggist í 

fyrsta lagi á hugleiðslu sem gerð er daglega, allt frá þremur mínútum upp í þrjátíu mínútur í 

senn. Byrjað er á að setja fram ástæðu og viljann fyrir núvitundarhugleiðslu, svo sem viljann 

að draga úr streitu, auka vellíðan, hamingju eða velferð annarra. Ef ásetningur okkar er alltaf sá 

sami, t.d. að hugsa um eigin velferð daglega, þá meðvitað eða ómeðvitað förum við að velja 

aðstæður og taka ákvarðanir sem stuðla að okkar eigin velferð (Tan, 2014). Núvitund krefst 

þjálfunar og það tekur tíma að tileinka sér hana og verður nauðsyn hennar augljósari með 

tímanum. Árangur með núvitund verður áhrifamest ef einstaklingar nýta sér hana til fullnustu, 
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sem krefst bæði þolinmæði og aga. Iðkun hennar hefur mikil áhrif á vellíðan, heilsu og 

hamingju sem sannað hefur verið með fræðilegum rannsóknum (Williams og Penman, 2018). 

3.1.2 Kærleikshugleiðsla 

Kærleikshugleiðsla er ein elsta tegund búddískrar hugleiðslu. Samkvæmt Búddisma er samhygð 

og kærleikur gagnvart öðrum upptök okkar eigin hamingju. Kærleikshugleiðsla eflir jákvæðar 

tilfinningar, velvilja og kærleik gagnvart öðrum og sjálfum okkur. Með iðkun 

kærleikshugleiðslu upplifum við meiri lífshamingju, betri líkamlega heilsu og innihaldsríkari 

samskipti við aðra. Hamingja kemur ekki af sjálfri sér en við getum gert margt til þess að öðlast 

hana og viðhalda henni. Hugleiðslan sjálf felst í því að senda kærleiksrík skilaboð til annarra 

og okkar sjálfra, annað hvort upphátt eða í huganum. Byrjað er á okkur sjálfum með því að 

segja, megi ég öðlast hamingju, vera heilbrigð/-ur og örugg/-ur, þetta er endurtekið fimm 

sinnum. Síðan eru skilaboð valin til einhvers sem þú virðir, berð tilfinningar til, þykir vænt um 

eða líkar ekki vel við (Akhtar, 2012). 

3.1.3 Slökunaræfingar 

Slökun er meðvitað ástand hugar sem hefur jákvæð áhrif á bæði líkama og hug (Guðjón 

Bergmann, 2001). Með slökun hægist á starfsemi líkamans sem gefur ónæmiskerfinu tíma til 

að vinna í þeim þáttum sem þarfnast lagfæringar. Slökun dregur úr verkjum og þreytu og fyllir 

líkamann af orku sem gefur okkur meiri gleði og vinnuþrek. Einnig hefur slökun mikil áhrif á 

hugarástand og hefur þótt áhrifarík leið til þess að draga úr streitu og kvíða, auk þess að veita 

hugarró. Slökun felst í að liggja á mjúku undirlagi með teppi yfir sér á stað þar sem ríkir kyrrð 

eða spiluð er róleg tónlist. Legið er á bakinu með lokuð augun, fætur og hendur örlítið frá líkama 

og lófarnir vísa upp. Mikil áhersla er lögð á öndunina þar sem andað er inn um nef með því að 

þenja magann út sem fellur síðan alveg niður í útöndun. Til þess að komast í djúpt 

slökunarástand er gott að fara yfir hvern líkamspart og hugsa hversu þungur hann er og slakur. 

Best er að byrja neðst og skanna upp eftir líkamanum. Hugsanir geta oft þvælst fyrir okkur í 

slökun en best er að veita þeim athygli í örskamma stund og sleppa síðan takinu. Aðalatriðið er 

að sleppa takinu, fara djúpt inn á við þar sem við upplifum frið, öryggi og kærleika (Guðjón 

Bergmann, 2001). 

3.1.4 Leidd hugleiðsla 

Leidd hugleiðsla er form hugleiðslu þar sem kennarar eða leiðbeinendur leiða þátttakendur með 

því að kalla fram myndir í hugann af aðstæðum eða stöðum sem hafa róandi áhrif á hugann. 

Notuð eru mörg skilningarvit eins og hljóð, sjón, lykt og áferð (Guðrún Kristjánsdóttir, 2016). 

Margar leiddar hugleiðslur er hægt að finna á internetinu í dag (Berglind Ósk Magnúsdóttir, 

2018). 
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3.2 Hugleiðsla fyrir börn 

Eins og fram hefur komið eru margar hugleiðsluaðferðir í boði en þær höfða þó ekki allar til 

barna. Áhrifaríkasta hugleiðsluaðferðin fyrir börn eru svo kallaðar hugleiðslusögur eða sögur 

sem eru settar fram með ævintýralegum blæ. Sögurnar eru mjög myndrænar sem hjálpar barninu 

að sjá fegurðina í veröldinni, vekja upp góðar tilfinningar og losna undan neikvæðum 

tilfinningum og upplifa sig sem sterka manneskju. Þegar lesnar eru hugleiðslusögur fyrir börn 

er mikilvægt að umhverfið sé notalegt með dempuðu ljósi og spiluð sé róleg tónlist. Lesa þarf 

sögurnar með blíðum tón og gefa barninu góðan tíma til að ímynda sér og upplifa efni 

hugleiðslusögunnar (Hrafnhildur Sigurðardóttir og Unnur Arna Jónsdóttir, 2015). 

3.3 Áhrif hugleiðslu á börn með ADHD 

Sýnt hefur verið fram á að núvitund og hugleiðsla geta breytt starfsemi heilans á þann hátt að 

dregið geti úr kvíða og bætt streitustjórnun. Núvitund getur einnig dregið úr sársauka og bætt 

ónæmiskerfið. Þetta bendir til þess að núvitund og hugleiðsla henti vel fyrir börn með ADHD 

einkenni (Edwards, Mischoulon, Rapaport, Stussman, Weber, 2013). 

Hugleiðsla hefur verið skilgreind sem andlegt þjálfunartæki og getur aukið sjálfsvitund á 

þann hátt að núvitund verður meiri. Núvitund og hugleiðsla geta einnig aukið tengslin á milli 

þeirra heilasvæða sem sjá um framkvæmdastjórn (Edwards o.fl., 2013). Crehan og Ellefson við 

Cambridge Háskólann gerðu rannsókn á 30 skólabörnum á aldrinum 10-11 ára sem tóku þátt í 

núvitundarnámskeiði sem var hluti af almennri skólanámskrá. Börnunum var skipt í tvo hópa 

og mælingar gerðar þrisvar yfir önnina. Annars vegar var núvitund barnanna mæld með 

spurningalistum og hins vegar var athygli þeirra mæld með tölvuleik sem var sérhannaður fyrir 

rannsóknina. Niðurstöður sýndu aukna færni hjá börnunum til að einbeita sér og að láta ekki 

truflast. Börnin lærðu að stjórna athygli sinni sem getur hjálpað börnum sem eiga erfitt með að 

fylgjast með, eins og börnum með ADHD (British Psychological Society, 2013). 

 Map fyrir ADHD (e. Mindful awareness practice program for ADHD) er sérhannað 

námskeið af Zylowska og fleirum (2008) sem er núvitundamiðað meðferðaúrræði fyrir bæði 

börn og fullorðna með ADHD. Námskeiðið er kennt einu sinni í viku í átta vikur, ásamt 

daglegum æfingum heima. Meðferðin tekur mið af einkennum ADHD þar sem sitjandi 

hugleiðsla er stytt og geta þeir sem erfitt með að sitja kyrr þar með hreyft sig á meðan. Mikið 

er unnið með sjónrænar aðferðir þar sem einstaklingar með ADHD hafa sterka myndræna 

skynjun. Í lok tímans er gerð kærleikshugleiðsla sem vinnur vel gegn slakri sjálfsmynd sem oft 

á tíðum er að hrjá einstaklinga með ADHD. Í rannsókn Zylowska o.fl. (2008) sýndu niðurstöður 

að með þjálfun núvitundar væri hægt að halda ADHD einkennum niðri, auka einbeitingu og 

sjálfstjórn. Þátttakendur rannsóknar fundu fyrir meiri hæfni við að halda einbeitingu þrátt fyrir 

að verða fyrir truflun. 

Önnur rannsókn um áhrif núvitundar var gerð á tíu unglingum af Van de Weijer-Bergsma, 

Formsma, de Bruin og Bögels (2012). Rannsóknin fólst í þjálfun frá 19 foreldrum og sjö 
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kennurum sem stóð yfir í átta vikur í einn og hálfan tíma á dag. Þjálfunin fól í sér sitjandi 

hugleiðslu, líkamsskönnun og öndunaræfingar ásamt bættum skilning á einkennum ADHD, 

ofvirkni og hvatvísi. Mælingar fóru fram á kvörðum sem mældu hegðun, framkvæmdastjórn, 

meðvitund, streitu foreldra, uppeldisaðferðir, þreytu, hamingju ásamt tölfræðilegu prófi á 

athygli. Þessi athugun var gerð áður en íhlutun hófst, í lokin og síðan aftur eftir 16 vikur. Eftir 

átta vikur mátti sjá miklar breytingar hjá unglingunum, þá einna helst á bættri athygli, 

framkvæmdastjórnun og betri árangri á tölfræðilegu prófi á athygli. Bent var á að rannsóknin 

hefði mátt hafa fleiri þátttakendur en undir undir sömu formerkjum til þess að auka gildi og 

trúverðugleika hennar (Van de Weijer-Bergsma, Formsma, de Bruin og Bögels, 2012). 

Taugalífeðlisfræðileg mæling á rafvirkni í heilanum (EEG) hefur verið notað til þess að 

rannsaka áhrif hugleiðslu í meira en 50 ár (Cahn og Polich, 2006). Með taugalífeðlisfræðilegum 

mælingum (EEG) er hægt að sjá á hvaða tíðni einstaklingar eru, t.d. er betatíðni sú tíðni sem 

einstaklingar ættu að vera á við einbeitingu (Lubar, Swartwood, Swartwood, O’Donnel, 1995). 

Athyglisbrestur kemur fram þegar yfirgnæfandi heilabylgjur eru í vinstra heilahveli. Þegar 

þetabylgjur eru ráðandi í svefni, er okkur að dreyma. Ef þetabylgjur mælast í vöku er um 

dagdrauma að ræða. Vissulega er það ástand eðlilegt í stuttan tíma en getur skapað stór 

vandamál fyrir viðkomandi ef ástandið er viðvarandi og leiðir til að einstaklingar geta ekki 

einbeitt sér, eru utanvelta í samtölum og upptekin af eigin hugsunum. Niðurstöður fjölda 

rannsókna hafa lýst yfir breytingum á tíðni alfa-, þetabylgjum og breytingum í virkni tengt 

ákveðnum viðburðum. Einnig hafa rannsóknir sýnt að á meðan hugleiðsla stendur yfir eykst 

styrkur alfabylgna og mælist sá styrkur einnig sem þáttur. Áhrif hugleiðslu hafa mælst áfram 

þó svo að hugleiðsla hafa verið hætt sem gefur til kynna að starfsemi heilans virðist hafa breyst 

til lengri og/eða skemmri tíma. Niðurstöður á rannsóknum á TM hugleiðslu sem felur í sér að 

fara með möntrur í huganum hafa sýnt að ástund hennar dragi úr einkennum ADHD og auki 

virkni heilans. Rannsókn Grosswald, Stixrud, Travis og Bateh (2008) á nemendum með ADHD 

fór fram undir stjórn tveggja kennara og tveggja stjórnanda þar sem hugleidd var tvisvar á dag 

í þrjá mánuði. Niðurstöður sýndu miklar breytingar hjá börnum og hafði streita, kvíði og 

einkenni ADHD minnkað um 50%. Önnur samskonar rannsókn var gerð undir stjórn 

taugasérfræðingsins Travis árið 2011, þar sem skoðuð var áhrif TM hugleiðslu á frammistöðu 

og starfsemi þátttakenda. Þátttakendur rannsóknarinnar voru 18 börn á aldrinum 11-14 ára með 

ADHD greiningu. Íhlutun fór fram í sex mánuði í einkareknum skóla fyrir börn með mál og 

námsörðugleika. Mælingar voru gerðar með (EEG) á starfsemi heilans á meðan börnin glímdu 

við verkefni sem innihéldu hreyfileikni og sjónræn verkefni sem gerð voru í tölvum. Einnig var 

gert munnlegt próf til þess að meta málþroska. Verkefnin kröfðust athygli, einbeitingu, minnis 

og stjórn á hvatvísi. Á meðan þátttaka stóð yfir mátti sjá breytingar á tíðni EEG. Eftir þriggja 

mánaða TM hugleiðslu sýndu niðurstöður greinilega lækkun á þeta- og betabylgjum og aukna 

getu í talmáli. Þetta þýðir bætingu í framkvæmdastjórn og skilvirkari úrvinnslu. Börnin töldu 

sjálf að TM hugleiðsla væri skemmtileg og auðveld, þeim fannst þau rólegri, fundu fyrir minni 

streitu og áttu auðveldara með að einbeita sér að verkefnum í skólanum. Einnig fannst þeim þau 
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hamingjusamari eftir að þau byrjuðu í TM hugleiðsluprógramminu. Í lok rannsóknar luku 

foreldrar spurningalista um hvort einhverjar breytingar höfðu orðið á ADHD einkennum barna 

þeirra, þá frá upphafi og í lok rannsóknar. Að þeirra mati komu fram jákvæðar breytingar á 

öllum fimm matskvörðunum sem notaðir voru, en þeir eru: a) getan til að vinna heimanám b) 

skipulagshæfni c) getan til að vinna sjálfstætt d) hamingja og e) gæði svefns (Travis, Sarina og 

Stixrud, 2011). 

Að lokum má benda á að frekari rannsókna er þörf á TM hugleiðslu með börnum með 

ADHD sem eru ekki á lyfjameðferð og sjá hvort áhrifin séu jafn marktæk. Þessar tvær 

rannsóknir sem vísað var hér í voru báðar með börnum sem voru á örvandi lyfjum vegna ADHD 

einkenna. 
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4 Umræður 

Markmiðið með ritgerð þessari var að skoða áhrif óhefðbundinna meðferða í formi jóga og 

hugleiðslu á börn með ADHD. Ég tel mikilvægt vegna fjölgunar ADHD greininga barna að 

skoða fleiri meðferðaúrræði fyrir börn með ADHD. Jóga og hugleiðsla er stöðugt að verða 

viðurkenndari meðferðarúrræði og má segja að stefna velferðarráðuneytisins um innleiðingu 

jóga, hugleiðslu og slökun í leik- og grunnskóla sé vísbending um slíkt (Velferðaráðuneyti, 

2016). Einnig hefur heilbrigðisstofnun Bretlands lengi notað núvitund sem meðferðaúrræði 

gegn streitu, kvíða og þunglyndi (Vallejos, o.fl., 2016). Aukning rannsókna á jóga og hugleiðslu 

hefur orðið sérstaklega mikil á undanförnum árum sem má rekja til aukinnar iðkunar og því er 

áhugavert að skoða áhrif þessa. 

Eftir að hafa rýnt í fjölda rannsókna og fræðilegra heimilda um bæði jóga og hugleiðslu 

hafa niðurstöður þeirra eingöngu greint frá góðum árangri á einkenni ADHD, ásamt öðrum 

þáttum sem bætt hafa lífsgæði einstaklinga. Niðurstöður rannsókna hafa ekki eingöngu sannað 

þessi jákvæðu áhrif með fyrir og eftir íhlutun heldur einnig með taugalíffræðilegum mælingum. 

Hér er verið að vísa í rannsókn Travis o.fl. (2011) sem sýndi að eftir þriggja mánaða TM 

hugleiðslu sýndu niðurstöður greinilega lækkun á þeta- og betabylgjum. En þeta- og betabylgjur 

eru meira áberandi hjá börnum með ADHD. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndi að streita 

minnkaði, einbeiting- og framkvæmdastjórn jókst og börnin urðu rólegri. Þetta bendir til þess 

að jóga og hugleiðsla getur dregið úr einkennum ADHD og börnin lært að stjórna huganum og 

athyglinni, og einbeitt sér að ákveðnum verkefnum. Einnig er talið að jóga hafi jákvæð áhrif á 

stýrifærni barna með ADHD sem hefur að gera með vinnsluminni, sjálfstjórn, tilfinningastjórn 

og skipulagsfærni. Rannsókn Diamond og Lee (2011) sýndi að jóga hafði jákvæð áhrif á 

stýrifærni heilans, sérstaklega þegar unnið var með líkamshreyfingu, félagslegan- og 

tilfinningalegan þroska.  

Fjölmargar rannsóknir hafa bent á að foreldrar sem eiga börn með ADHD sýni meiri streitu 

en aðrir foreldrar. Sú áhugaverða staðreynd kom fram í rannsókn Theule o.fl. (2013) að því 

meiri streitueinkenni sem foreldrar sýndu því verri urðu ADHD einkenni barnanna. Sem segir 

okkur að fjölskyldmeðferð sem íhlutun er ekki síður mikilvæg og persónuleg íhlutun barns. 

Jóga sem fjölskyldumeðferð hefur þótt mjög gagnleg eins má sjá í rannsókn Harrison o.fl. 

(2004) þar sem foreldrar tóku þátt ásamt börnum sínum í fjölskyldumeðferð í Sahaja jóga. Í lok 

meðferðar upplifðu foreldrar sig í meira jafnvægi og fundu fyrir minni streitu, ásamt því að eiga 

auðveldara með að bregðast við hegðun barna sinna með betri og yfirvegaðri nálgun.  

Lyfjameðferð og atferlismótandi meðferðaúrræði hefur í gegnum tíðina verið mest 

rannsökuð enda um algengustu úrræðin fyrir börn með ADHD að ræða (Pelham, 2016). Lyfið 

Metýlfenídat er mest notað hér á landi til þess að draga úr ADHD einkennum (Grétar 

Sigurbergsson, e.d). Margar rannsóknir hafa sýnt fram á jákvæð áhrif þessara lyfja þar sem þau 

hafa róandi áhrif ásamt því að draga úr hvatvísi og skerpa einbeitingu (Selikowitz, 2004). Þó 
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að lyf séu talin áhrifarík meðferð geta þau valdið aukaverkunum á við lystarleysi, magaverkum, 

svefntruflunum og höfuðverki í fjögur til sex prósenta tilfella, (Gísli Baldursson o.fl., 2000). 

Úttekt rannsóknarmiðstöðvar Cochrane bentu á að einungis helmingur af 185 rannsóknum um 

gagnsemi Metýlfenídatlyfja sögðu frá aukaverkunum og þar að auki væri lítið greint frá þeim 

neikvæðu þáttum sem fylgdu lyfjunum. Jafnframt voru helmingur rannsóknanna fjármagnaðar 

af lyfjafyrirtækjum, sem vekur upp þá spurningu hvort það sé ástæðan fyrir því að ekki er sagt 

frá því neikvæða, þar sem lyfjafyrirtækin eru jú hagsmunaraðilar (Storebø o.fl., 2015). 

Metýlfenídat er einnig talið geta valdið alvarlegri fíkn og er lyfið vinsælasta örvandi lyfið hjá 

sprautufíklum og jafn ávinabindandi og amfetamín og kókaín þegar það er sprautað í æð (Gísli 

Kristófersson o.fl., 2017). Einnig má varpa ljósi á þá aukningu sem hefur orðið á ávísun 

svefnlyfja sem eru oft notuð vegna einkenna ADHD og örvandi lyfja vegna svefntruflana barna 

með ADHD (Embætti landlæknis, 2016). En rannsóknir á jóga á við rannsókn Khalsa (2004) 

hafa sýnt fram á aukningu á heildartíma nætursvefns, minni andvöku og meiri gæði svefns eftir 

átta vikna jóga iðkun. 

Atferlismótandi aðferðir hafa þótt mjög gagnleg íhlutun og hafa hjálpað bæði foreldrum og 

börnum. En íhlutunin krefst bæði stöðugleika og þolinmæði af foreldrunum á meðan verið er 

að innleiða meðferðina hjá barninu, en foreldrar eru oft gjarnir á að missa þolinmæðina. 

Meðferðin er bæði krefjandi og tímafrek bæði fyrir foreldra og umsjónaraðila og er auk þess 

kostnaðarsöm (Daly o.fl., 2007). Einnig hefur komið fram sú gagnrýni að atferlismótun beinist 

einungis að umbun og refsingu frá umhverfinu og stuðli ekki að innri stjórnun barna (Eggen og 

Kauchak, 2010). 

Jóga og hugleiðslu er hægt að stunda hvar sem er, hvort sem er á skipulögðu námskeiði eða 

heima. Foreldrar geta nálgast efni á internetinu eða keypt myndbönd og annað viðurkennt efni 

af fagfólki og því fylgir þessu lítill kostnaður. Þetta meðferðarúrræði er einnig án skaðlegra 

efna sem geta leitt til ýmissa aukaverkana líkt og örvandi lyf gera (Cramer o.fl., 2013). Einnig 

er jóga talið fjölhæft sjálfshjálpartæki sem hægt er aðlaga eftir þörfum hvers og eins (Vorkapic 

og Range, 2014).  

Eftir ítarlegrar samantektar á rannsóknum um áhrif jóga og hugleiðslu sem íhlutun fyrir 

börn með ADHD má álíta að jóga og hugleiðsla séu gagnlegir meðferðarkostir, sem mætti 

kynna fyrir foreldrum og börnum með ADHD. Jóga og hugleiðslu mætti nota ein og sér eða 

með öðrum meðferðarformum. Læknisfræðilega sjónarhornið leggur áherslu á lyfjameðferð, 

kennslu og lækningu. Oft mætti frekar leggja meiri áherslu á að breyta umhverfi barnanna og 

koma til móts við þarfi þeirra og taka þeim eins og þau eru. Með atferlismótun er verið að koma 

í veg fyrir að barnið geti lært sjálft af mistökum sínum og þroskað sig sjálft þar sem 

atferlismótun snýst um að barninu sé stýrt af annarri manneskju. Einnig tekur atferlisþjálfun 

gífurlegan tíma og þarf þjálfunin að vera virk bæði inni á heimili barnsins og í leik- og 

grunnskólanum. Það má segja að iðkun jóga og hugleiðslu sé ákveðin lífstíll sem hægt sé að 

innleiða hjá börnum snemma. Jógaiðkun er einnig ávinningur fyrir þá sem kenna hana hvort 
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um er að ræða foreldra, eða kennara í leik- og grunnskólum sem iðka hana með börnunum. Með 

jóga og hugleiðslu er ekki verið að reyna að breyta börnum heldur er markmiðið að láta þeim 

líða vel eins og þau eru. 

Hvetja má bæði heilbrigðisstofnanir og sérfræðinga á borð við barnalækna, geðlækna og 

sálfræðinga til að veita þessum óhefðbundnu meðferðum meiri athygli og auka þekkingu sína 

á þeim kostum sem meðferðirnar hafa á einkenni ADHD. Þar sem nútímasamfélag einkennist 

af streitu og álagi er enginn vafi á því að allur almenningur myndu einnig njóta mikils ávinnings 

af iðkun jóga og hugleiðslu og vafalaust þar með bæta andlega og líkamlega líðan sína. 
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5 Lokaorð 

Athyglisbrestur og ofvirkni er röskun sem getur valdið fjölþættum vanda og takmarkað lífsgæði 

barna. Vegna áhuga míns á jóga og hugleiðslu ásamt því að vera móðir tveggja drengja með 

ADHD fannst mér efni ritgerðar tilvalið og jafnframt áhugavert að kanna hvort hægt væri nýta 

jóga og hugleiðslu sem meðferðúrræði fyrir ADHD. Það skiptir miklu máli fyrir börn með 

ADHD að þeim sé veittur skilningur og tekið sé tillit til þeirra vegna röskunarinnar. Barn sem 

fær síendurteknar skammir fyrir að tala of mikið, vera ekki kyrrt, hlusta ekki eða hafa of mikil 

læti getur valdið minnkandi sjálfsáliti og lélegu sjálfstrausti. Hægt er að setja sig í spor þessara 

barna með því að hugleiða hvernig okkur myndi líða ef við myndum fá skammir t.d frá 

vinnufélögum eða yfirmanni alla daga um að vera ekki svona eða hinsegin. Íhlutun barna með 

ADHD skiptir því gríðarlegu miklu máli hvort sem hún er veitt með lyfjum, uppeldisaðferðum 

eða öðrum leiðum til þess að koma í veg fyrir ýmsa þætti tengt vanlíðan (Ingibjörg Karlsdóttir, 

2013).  

Eftir að skrif mín á ritgerðinni hófust ákvað ég að lesa hugleiðslusögur úr bókinni 

Hugarfrelsi eftir Hrafnhildur Sigurðardóttir og Unni Örnu Jónsdóttur (2015) fyrir yngsta 

strákinn minn þar sem hann á erfitt með sofna á kvöldin sökum ADHD röskunar. Fyrsta vikan 

gekk nokkuð vel, ég las hugleiðslusögur og gerði einnig öndunaræfingar með honum til þess 

að ná honum í slökunarástand. Í viku fjögur fór ég að sjá mikinn mun, hann varð rólegur um 

leið og ég tók upp bókina, má því álykta að hann tengdi bókina við slökun. Hann var sofnaður 

tíu mínútum eftir að lestri var lokið og hætti að vakna eftir tvo tíma eins og hann var vanur að 

gera. Að auki fannst honum sögurnar skemmtilegar og þær örvuðu ímyndunarafl hans á 

jákvæðan hátt. Miðað við niðurstöður ritgerðarinnar og eigin reynslu með syni mínum er ég 

nokkuð viss um að ástundun jóga og hugleiðslu geti að einhverju leyti dregið úr ADHD 

einkennum ásamt fylgiröskunum þeirra.  
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