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Formáli 

Ritgerð þessi er 40 eininga verkefni til fullnaðar MA-gráðu við deild menntunar og 

margbreytileika á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Í verkefninu skoða ég upplifun 

einstaklinga með ADHD á íþróttaiðkun. Markmið verkefnisins var að athuga hvort 
einstaklingum með ADHD finnist röskun sín hafa einhver áhrif á íþróttaiðkun þeirra eða hvort 

íþróttaiðkun þeirra hafi einhver áhrif á greiningu þeirra. 

Ég vil byrja á því að þakka leiðbeinandanum mínum honum Ársæli Má Arnarssyni fyrir alla 
þá hjálp sem hann veitti mér í gegnum allt ritgerðarferlið. Ferlið var erfitt og stressandi og 

hjálpaði hann svo sannarlega til við að láta þetta verkefni verða að veruleika. Ég vil einnig 

þakka öllum þeim sem studdu mig í gegnum þetta verkefni, hjálpuðu mér með þýðingar og 

annað sem ég þurfti hjálp við í gegnum ferlið. 

Þetta verkefni er mér mjög kært og var það þess vegna sem mér fannst svo gaman að 

vinna það. Ferlið var erfitt en skemmtilegt og er ég stolt að klára þennan kafla. Ég vil þakka 
öllum þátttakendum mínum í þessari rannsókn fyrir að vilja tala við mig og deila upplifun 

sinni því án þeirra hefði þetta verkefni ekki orðið til. Ég vil einnig þakka vinkonum mínum 

Margréti og Guðbjörgu fyrir yfirlestur þessarar ritgerðar, ég er mjög þakklát fyrir þá hjálp 
sem þær gáfu mér. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 
Háskóla Íslands  

Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og miðlun 

upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri 

eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 
sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  
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Ágrip 

Markmið verkefnisins er að auka skilning á einstaklingum sem greindir hafa verið með 

ADHD, þ.e. athyglisbrest og ofvirkni, og upplifun þeirra á íþróttaiðkun.  

 Í þessu verkefni verður notast við eigindlega rannsóknaraðferð þar sem tekin voru 
viðtöl við nokkra einstaklinga sem allir hafa verið greindir með ADHD og iðka eða hafa iðkað  

íþróttir. Með eigindlegum viðtölum er vonast til þess að fá innsýn í upplifun þessara 
einstaklinga af að vera með ADHD og æfa íþróttir og hvaða áhrif þeim finnst íþróttir hafa haft 

á einkenni þeirra. Í verkefninu verður einnig leitað í smiðju ýmiss fræðilegs efnis um ADHD, 

meðferðir við ADHD, íþróttir, skipulagt íþróttastarf og einnig um skólastarf og ADHD. Helstu 

niðurstöður verkefnisins benda til þess að íþróttaiðkun hefur tiltölulega jákvæð áhrif á 

einstaklinga sem greindir eru með ADHD. Íþróttir hjálpa til við að styrkja félagsfærni þessara 

einstaklinga sem og færnina í að hlýða, hlusta og taka leiðbeiningum. Niðurstöður þessar má 
nýta til þess að upplýsa foreldra/forráðamenn einstaklinga með ADHD, sem og þjálfara og 

einstaklingana sjálfa sem hafa ADHD, um jákvæð áhrif iþróttaiðkunar og hvernig hún getur 
hjálpað einstaklingum með ADHD að finna sinn sess í samfélaginu. Það er oft sem 

einstaklingum með ADHD finnst þeir hvergi falla inn og er hægt að nýta þessar niðurstöður í 

einmitt það að sýna að þessu fólki geti fundist það falla í hópinn. Íþróttir eru margrar og 
fjölbreyttar, hóp- sem og einstaklingsíþróttir og ættu allir að geta fundið eitthvað sem hentar 

þeim. Það má því segja að niðustöðurnar sýni okkur að mögulega er hægt er að nota 

íþróttaiðkun sem eitt af meðferðarúrræðum við ADHD. 
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Abstract 

„You finally feel like you are normal“. The perspective of individuals diagnosed with 

ADHD on sport participation 

 

The aim of this thesis is to increase the awareness of individuals who have been 
diagnosed with ADHD or Attention deficit/Hyperactivity disorder and their experience of 

participation in sports. 

 A qualitative research method will be used in this thesis. Several individuals who have 

all been diagnosed with ADHD and have participated, or still participate, in sports were 

interviewed. Hopefully qualitative interviews will provide insight into these individuals‘ 

experiences of having ADHD and participating in sports and the impact they feel sports have 

had on their symptoms. The thesis will also look into the construction of various school 
participation on ADHD, treatments for ADHD, sports, organized sports and also about school 

and ADHD. The main findings of this thesis are that sports participation has a relatively 
positive effect on individuals diagnosed with ADHD. Sport participation can help strengthen 

the social skills of individuals with ADHD as well as their ability to listen, follow rules and 

instructions. These findings can be used to inform parents/legal guardians of individuals with 
ADHD, their coaches as well as the individuals themselves about the positive effects of sport 

participation and how it can help individuals with ADHD to find their place in the community. 

It is often that individuals with ADHD find themselves as outcasts and have trouble fitting in 
with peers. Sports vary a lot, both group and individual sports, and most people should be 

able to find something that suits them. The results of this thesis show us that sports 

participation can possibly be used as treatment method for individuals with ADHD. 
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1 Inngangur  

Athyglisbrestur með ofvirkni (ADHD) er algeng taugaþroskaröskun sem snertir um 3 - 10% 

skólabarna. Ýmislegt hefur bent til þess að þessi prósenta gæti verið hærri meðal 

íþróttamanna. Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að ADHD er allt að þrefalt til fjórfalt 
algengara hjá strákum en stelpum (Park, Jang, Lee, Kim og Park, 2018; Stewman, Liebman, 

Fink og Sandella, 2018). Þrátt fyrir að greining á ADHD eigi sér oftast stað á skólaaldri er það 

ekki takmarkað eingöngu við börn á skólaaldri (Semeijn, Kooij, Comijs, Michielsen, Deeg og 
Beekman, 2013). Þó svo að margar rannsóknir séu til á ADHD hjá börnum er lítið vitað um 

ADHD á unglings- og fullorðinsárum. Í nýlegri rannsókn kom í ljós að tíðni ADHD hjá 

fullorðnum er lítið breytt frá barnæskutölunum. Í ljósi þess að verulegur fjöldi einstaklinga er 
með ADHD vakna spurningar um það hvaða áhrif ADHD getur haft á líkamlega heilsu þeirra.  

 Það eru ákveðnir áhættuþættir og ýmsir kvillar sem geta fylgt einstaklingum með 
ADHD (Park, Jang, Lee, Kim og Park, 2018). Börn og unglingar með ADHD eru sögð vera í 

meiri áhættu á að fást við heilsuspillandi hegðun eins og að reykja og neyta eiturlyfja. Það 
sem meira er, er að óæskilegur lífstíll eins og óeðlileg svefnmynstur, minni líkamleg hreyfing, 

slæmar matarvenjur og langtímaheilsufarsvandamál eru einnig algeng hjá einstaklingum 

með ADHD (Park o.fl., 2018; Semeijn o.fl., 2013). Ásamt þessum heilsufarsvandamálum eiga 
einstaklingar með ADHD einnig oft erfitt félagslega (Kawabata, Tseng og Gau, 2011). Fólk 

með ADHD hefur átt í erfiðleikum með að samþætta félagslega, tilfinningalega og 

vitsmunalega hæfni. Kawabata, Tseng og Gau (2011) vitna í rannsóknir sem sýna að tengslin 
milli félagslegra vandamála í æsku og erfiðleika meðal jafnaldra hafi áhrif seinna meir og 

einstaklingur gæti þróað með sér kvíða, þunglyndi, vímuefnanotkun og auknar líkur á að 

einstaklingur gefist upp og hætti í skóla. 

 Ef vel er staðið að þjálfun getur þátttaka í íþróttum haft jákvæð áhrif á börn og 
unglinga bæði líkamlega og félagslega (Washington o.fl., 2001). Áður fyrr voru íþróttir mest 
notaðar sem útrás fyrir börn. Áherslan á að hafa markvissa þjálfun var ekki til staðar eins og 

kröfur eru um nú á dögum. Börnin léku sér meira og höfðu sjálf stjórn á því sem þau gerðu á 
íþróttaæfingum og þá var enginn þjálfari til þess að skipta sér af. Árin liðu og seint á 
tuttugustu öld fór að verða meiri alvara í íþróttaiðkun og íþróttir hættu að vera bara leikur. 

Skipulagið jókst, þjálfarar með sérþekkingu voru ráðnir inn og mikil þróun var í  
íþróttabúnaði, reglugerðum, öryggisbúnaði og hegðunarreglum. Á þessum tíma tókst 
íþróttaiðkunin á flug og jókst í öllum stéttum, bæði meðal kvenna, karla, eldra fólks og barna 

(Viðar Halldórsson, 2014). Þegar staðið er rétt að þjálfun í íþróttum getur þátttakan haft 
jákvæð áhrif á andlegan, líkamlegan og félagslegan þroska barna og ekki skiptir máli hvort 
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um er að ræða börn sem eru með greiningar eða ekki eða eiga við einhverja röskun að stríða 

(Washington o.fl., 2001). 

 Þegar möguleg áhrif íþróttaiðkunar og einkenni ADHD eru skoðuð er auðvelt að 

spyrja hvort þetta hafi nokkur áhrif á hvort annað. Getur íþróttaiðkun haft sértæk áhrif á 
einstakling með ADHD, hvort heldur góð eða slæm? Rannsóknir á íþróttaiðkun og ADHD hér 

á landi eru af skornum skammti en eru þó til. Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á því 

hvaða áhrif ADHD hefur á einstaklinga í íþróttum. Engin rannsókn fannst á upplifun 
einstaklinganna sjálfra sem greindir eru með ADHD á íþróttaiðkun. Rósey Kristjánsdóttir og 

Gunnhildur Gunnarsdóttir gerðu svipaða rannsókn (2017), en þær skoðuðu gildi 

íþróttaiðkunar fyrir börn með ADHD að mati mæðra.  

 Markmið þessa verkefnis er að kanna upplifun einstaklinga með 

taugaþroskaröskunina ADHD á íþróttaðikun. Í rannsókn þessari verða tekin eigindleg viðtöl 

við fólk sem allt hefur fengið greiningu á ADHD og stundar íþróttir. Einnig verður komið inn á 
upplifun einstaklinga með ADHD á íþróttaiðkun í samanburði við upplifun þeirra í 
skólastofunni. 

1.1 Rannsóknarspurningar 
Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi: 

• Hver er upplifun einstaklinga með ADHD á íþróttaiðkun? 
• Finnst einstaklingum með ADHD íþróttaiðkun hafa áhrif á aðra þætti, t.d. velgengni í 

skóla? 
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2 ADHD 

Athyglisbrestur með ofvirkni (e. attention deficit hyperactivity disorder) eða ADHD eins og 

það er venjulega notað í daglegu tali er röskun á taugaþroska sem kemur yfirleitt fram 

snemma á lífsleið einstaklings (ADHD samtökin, e.d.). ADHD getur haft talsverð áhrif á 
daglegt líf, félagslega aðlögun og einnig haft áhrif á nám. Þótt ADHD komi yfirleitt fram við 

eða fyrir 7 ára aldur og sé aðallega rannsakað á börnum og unglingum er lítið vitað um ADHD 

ungmenna, fullorðinna og eldra fólks (Semeijn, Kooij, Comijs, Michielsen, Deeg og Beekman, 
2013). Rannsóknir hafa sýnt að greiningar á ADHD hjá fullorðnum einstaklingum hafa aukist 

svo um munar. Það er þess vegna sem spurningar vakna um það hvort ADHD hafi einhver 

áhrif á heilsu þessa fólks. ADHD hefur verið tengt við áhættuhegðun eins og neyslu áfengis 
og eiturlyfjanotkun og óheilbrigðan lífsstíl s.s. borða óhollt, lítill svefn o.þ.h. Það er því 

áhugavert að athuga hvernig íþróttir koma inn í lífsstíl einstaklinga með ADHD, hvaða áhrif 

íþróttaiðkun hefur, hvort hún hafi hamlandi eða styðjandi áhrif.  

 Í þessu verkefni er upplifun einstaklinga með ADHD af íþróttaiðkun skoðuð. Til þess 
að komast að niðurstöðu er mikilvægt að skilja hvað ADHD er, hver einkenni þessarar 

röskunar eru, hver eru meðferðarúrræði og þess háttar.  

2.1 Sögulegur uppruni ADHD 
Um miðja 20. öld skrifaði þýski læknirinn dr. Heinrich Hoffman barnavísur um „Fidgety Phil“ 
og „The story of Johnny Head-in-Air“ (Hallahan, Kaufman og Pullen, 2014). Tilvitnun í byrjun 

vísunnar um Fidgety Phil er talin vera fyrsta vísunin í vestrænum bókmenntum til ofvirkni og 

athyglisbrests. Það er þó ekki í fyrsta skiptið sem skrifað hefur verið um ADHD því að árið 
1798 skrifaði sir Alexander Chrichton ritgerð um athyglisbrest. Árið 1902 tilkynnti síðan dr. 

George F. Still um börn sem hann vildi meina að hefðu „gallaða siðferðisstjórn“. Á fjórða 
áratugnum tilkynnti Kurt Goldstein um hermenn sem hefðu fengið höfuðáverka í fyrri 
heimsstyrjöldinni. Á fjórða og fimmta áratugnum skrifuðu Heinz Werner og Alfred Strauss 

skýrslu um börn með geðræna truflun (vitsmunaleg röskun) sem voru álitin heilasköðuð, 
talað var um að þau væru með „Strauss syndrome“. Á sjötta áratugnum aðlagaði William 
Cruickshank starf Werners og Strauss börnum með eðlilega greind. Á sjötta og sjöunda 

áratugnum notuðu fagaðilar heitið minni háttar heilaskaði þar sem átt var við börn sem voru 
með eðlilega greind en voru annars hugar, hvatvís og/eða ofvirk. Á sjöunda og áttunda 
áratugnum varð vinsælt að notast við hugtakið ofvirkni um börn (Hallahan, Kaufman og 

Pullen, 2014). 
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2.2 Hvað er ADHD? 
Sú staðreynd að ADHD eigi sér sögu eins og sagt er frá hér fyrir framan er mikilvægt fyrir 

viðurkenningu þess. Í dag stendur ADHD oft frammi fyrir gagnrýni þar sem því er lýst sem 
draugi, eða falssjúkdómi sem sé einhvers konar vinsæl tískugreining yfir fólk sem er latt og 

áhugalaust. Samt sem áður eru örfáir sem fela sig á bak við óviðeigandi greiningu á ADHD, en 

það tekur ekki frá þeim sem raunverulega eiga við sjúkdóminn að stríða, að einkennin af 
ADHD eru þeim mjög raunveruleg (Hallahan, Kaufman og Pullen, 2014). Það er nokkuð ljóst 

eins og fram mun koma hér á eftir að ADHD er raunveruleg greining, ekki tískubylgja.  

Attention Deficit/Hyperactivity Disorder eða ADHD er einn algengasti taugakvilli barna 
(Findling, Quinn, Hatch, Camerin, DeCory og McDowell, 2006; Katzman og Sternat, 2014). 

Röskunin byrjar á barnsaldri og hefur hún áhrif á þroska barna bæði heima fyrir sem og í 

skólanum (Katzman og Sternat, 2014). ADHD hefur einnig áhrif á félagslega, tilfinningalega 
og vitsmunalega starfsemi. Talið er að um 2-18% barna um allan heim þjáist af ADHD 

(Findling, Quinn, Hatch, Cameron, DeCory og McDowell, 2006; White, Harris og Gibson, 

2014). Margir einstaklingar þurfa meðferð við sínum ADHD-einkennum bæði á unglings- og 
jafnvel fullorðinsárum á meðan sumir jafna sig með tímanum (White, Harris og Gibson, 
2014). Meðferð getur oftar en ekki hjálpað einstaklingum og einnig íþróttamönnum sem 

glíma við sjúkdóminn. Með réttri meðferð munu einstaklingar með ADHD sem stunda íþróttir 
geta stundað sínar íþróttir á öllum stigum, frá því að vera áhugamenn yfir í 
afreksíþróttamenn. ADHD er röskun sem felst í  langvarandi og skertum hegðunarmynstrum 

sem lýsa sér í miklum athyglisbresti. Dæmi um athyglisbrest er t.d að eiga erfitt með að bíða í 
röð, að vera á réttum tíma, að skipuleggja sig og að klára sett verkefni (Hallahan, Kaufman og 
Pullen, 2014).  ADHD er skortur á hegðunarhömlun. Einstaklingar sem greindir eru með 

ADHD eru oftast greindir í barnæsku en sumir sýna ekki einkenni strax og eru því ekki 
greindir fyrr en á fullorðinsárum. ADHD er skipt eftir tveimur megineinkennum, athyglisbresti 

og ofvirkni. ADHD fylgja oft fleiri kvillar eins og kvíði, þunglyndi og áhættuhegðun (White, 

Harris og Gibson, 2014). Ungir íþróttamenn (börn og unglingar) geta upplifað vandræði með 
ákveðnar hreyfingar sem nauðynlegar eru í keppnisíþróttum og geta einnig átt í erfiðleikum 

með jafnvægi og æfingar sem kalla á færni í samhæfingu. Á sama tíma getur hreyfingin 

dregið úr athyglisbrestinum og ofvirkninni. Ein rannsókn sýndi fram á að einkenni kvíða og 

þunglyndis minnkaði hjá þeim einstaklingum með ADHD sem lögðu stund á íþróttaiðkun. 

Sem gæti sýnt fram á að þátttaka í íþróttum gæti hjálpað einstaklingum með ADHD (White, 

Harris og Gibson, 2014). 

Svo virðist sem á undanförnum árum hafi greiningum á ADHD fjölgað svo um munar um 

allan heim (Hallahan, Kauffman og Pullen, 2014). Tíðni ADHD-greininga hefur því vakið upp 
nokkrar spurningar, þá aðallega hvort vandinn sé að sjúkdómurinn sé ofgreindur núna eða 
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hvort hann hafi verið vangreindur áður fyrr (Gísli Kristófersson, Ársæll Arnarsson, 

Guðmundur Heimisson og Dagbjörg Sigurðardóttir, 2017). ADHD eða Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder er taugaþroskaröskun sem hrjáir bæði börn og fullorðna en talið er að 
um 5-11% skólabarna séu með ADHD (Thomas, Sanders, Doust, Beller og Glasziou, 2015). 

Einkenni ADHD eru, eins og komið hefur fram, ofvirkni, hvatvísi og svo að sjálfsögðu 

athyglisbrestur. Flest fagfólk í dag styðst við leiðbeiningarit samtaka bandarískra sálfræðinga 

(DMS) til þess að skilgreina ADHD (Hallahan, Kaufman og Pullen, 2014). Nú til dags skiptir 

ritið einstaklingum í (1) ADHD, frekar óþolinmóðir einstaklingar; (2) ADHD, frekar 

ofvirkir/hvatvísir einstaklingar; og (3) ADHD, blandaðir einstaklingar (bæði 1 og 2). Ritið í 

uppfærðri mynd, sem kom út árið 2012, innihélt breytingar í tengslum við viðurkenningu á 
að (1) margir eru eingöngu óþolinmóðir en með enga ofvirkni; (2) sum börn sýna ekki ADHD 

fyrr en eftir 7 ára aldur; og (3) fullorðnir sýna oft færri einkenni en börn. Viðmiðanir skalans 

kveða þó á um að einkenni séu yfirleitt til staðar fyrir 7 ára aldur. Margir fullorðnir muna hins 
vegar ekki svona langt aftur og voru ekki greindir sem börn og er það ef til vill þess vegna 
sem minna er um greiningar á fullorðinsárum (Hallahan, Kaufman og Pullen, 2014). 

Rannsóknir hafa einnig sýnt að strákar eru mun oftar greindir með ADHD en stelpur en 
það er að öllum líkindum vegna líffræðilegs mismunar og hugsanlega vegna hlutdrægni 

vegna kynferðis (Hoza o.fl., 2015). Einkenni ADHD tengjast því að það vantar upp á starfsemi 

í taugaþroska barna en einkennin hafa truflandi áhrif á fjölbreyttum sviðum svo sem heima 
við, í samskiptum við jafnaldra og í skólanum (Hoza o.fl., 2015). Kenningar Barkleys um ADHD 

benda til vandamála með atferlishemil, stjórnun hugsunar og atferlis, tímaskyn, 

námsörðuleika og markmiðasetningu (Hallahan, Kaufman og Pullen, 2014). Einstaklingar með 

ADHD eiga einnig oft í erfiðleikum með félagsfærni og í samskiptum við jafningja. Einnig eru 

margar raskanir sem fylgja þeim sem glíma við ADHD og eru það til að mynda 
námsörðugleikar og tilfinninga- og hegðunarvandamál, s.s. þunglyndi og kvíði. Einstaklingar 

með athyglisbrest og ofvirkni eru einnig í meiri hættu á að misnota fíkniefni. Orsök og 

áhættuþættir ADHD eru þó enn óþekkt en það virðist sem svo að gen og annað gætu leikið 
eitthvert hlutverk í því af hverju einstaklingar eru með ADHD.  

Þegar ADHD er ekki meðhöndlað geta afleiðingarnar verið lélegur námsárangur, léleg 
staða í atvinnulífinu, aukin hætta á vímuefnaneyslu sem og afbrotum eða vanrækslu 

(Katzman og Sternat, 2014).  

2.2.1 Meðferðarúrræði 

Núverandi leiðbeiningar um starfshætti mæla með fjölþættri nálgun við meðhöndlun á 

ADHD (Findling o.fl., 2006; Katzman og Sternat, 2014). Fjölþætt nálgun á meðhöndlun ADHD 

felur í sér náms-, atferlis- og geðheilbrigðisráðgjöf sem og lyfjameðferð. Meðferðir fara 
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yfirleitt eftir óskum barns eða einstaklings sem á í hlut og fjölskyldu (Findling, Quinn, Hatch, 

Cameron, Decory og McDowell, 2006). 

Þótt mælt sé með fjölþættri nálgun sem meðferð við ADHD eins og náms-, atferlis- og 

geðheilbrigðisráðgjöf og það allt gegni mikilvægum hlutverkum í árangursríkri meðferð við 
ADHD hefur lyfjameðferð við ADHD undanfarið orðið algengari meðferð en hinar aðferðirnar 

(Katzman og Sternat, 2014; Gísli Kristófersson, Ársæll Arnarsson, Guðmundur Heimisson og 

Dagbjörg Sigurðardóttir, 2017). Lyfjameðferð getur verið áhættusöm en það getur falið í sér 
hættu á misnotkun, ávanabindingu og lyfjaflakki. Lyfin hafa þau áhrif að draga úr 

hreyfióróleika, ofvirknieinkennum, hvatvísi og athyglisbresti (Málfríður Lorange og Matthías 

Kristiansen, 2002). Lyfin hafa þar að auki jákvæð áhrif á atferli og hegðun einstaklinga með 
ADHD þar sem inntaka lyfjanna gerir það að verkum að það er mun auðveldara að fara eftir 

fyrirmælum. Auk þess verða samskipti gjarnan betri eins og t.d. við vini, foreldra og kennara 

og er algengt að sú verkun lyfsins styrki sjálfstraust fólks og það upplifi ákveðið öryggi. 

2.2.2 Lyf við ADHD 

Þegar greining á ADHD hefur átt sér stað, á börnum sérstaklega, er grunnmeðferð yfirleitt 

lyfjameðferð. Algengustu lyfin sem eru notuð eru í flokki örvandi lyfja (e. stimulants) og eru 
metýlfenídat (Ritalin, Ritalin Uno, Concerta), dextroamphetamine (Dexedrine) og magnesium 
pemoline (Cylert) (Barkley, 1995; O‘Regan, 2008). Á Íslandi eru aðallega notuð lyf sem 

innihalda ýmis form af lyfinu metylfenídat (Grétar Sigurbergsson, e.d.). Á Íslandi eru þessi lyf 
markaðssett undir nöfnunum Concerta, Ritalin, Ritalin UNO og Equasym. Erlendis hefur 

amfetamín verið notað við ADHD, þá bæði hjá fullorðnum og börnum, en hérlendis er það 
eingöngu notað í undantekningartilfellum. Öll þau lyf sem notuð eru við ADHD hafa örvandi 

áhrif á tvö boðefni í heilanum, noradrenalín og dópamín. Skortur er á báðum þessum 

boðefnum í heilanum og er það talið vera ástæða þess að einstaklingar greinist með ADHD. 

Lyfin sem gefin eru einsaklingum með ADHD eru einu lyfin sem koma jafnvægi á hvatvísi, 

athygli og eirðarleysi einstaklinga (Barkley, 1995). 

Það er mjög einstaklingsbundið hversu háa skammta hver og einn einstaklingur þarf 
(Grétar Sigurbergsson, e.d.). Einkenni ADHD sýna sig ekki eins mikið í öllum og er því misjafnt 

hversu mikið hver og einn þarf til þess að halda niðri einkennum. Skammtastærð lyfja við 
ADHD miðast ekki endilega við þyngd einstaklingsins eins og gildir um mörg önnur lyf. 

Lyfjaskammtar fyrir börn og fullorðna eru yfirleitt svipaðir að stærð . Sumir fullorðnir þurfa 

mjög litla skammta af þessum lyfjum til þess að hafa gagn af þeim. Aðrir finna ekki fyrir 
verkun lyfsins fyrr en þeir fá hærri skammta. Þó er ekki óalgengt að dagskammtur lyfja við 

ADHD miðist við eða jafnvel fari yfir 1 mg á hvert kg líkamsþyngdar. Aðalástæða þess ef lyfin 
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virka ekki sem skyldi er að lyfjaskammtur er of lítill. Rannsóknir hafa sýnt að lyf, bæði 

metylfíndat og amfetamín, verki á allt að 70% fullorðinna sem þjást af ADHD. 

Nú til dags hefur notkun á langverkandi formi metylfenídats aukist (Grétar Sigurbergsson, 

e.d.). Þrátt fyrir að innihald forðalyfjanna sé það sama hafa einstaklingar fundið töluverðan 
mun á á einkennum sínum eftir notkun þessara lyfja. Skammtastærðir þessara lyfja eru alltaf 

í samráði við lækna og aldrei skal breyta skammtastærð nema það sé gert með læknisráði. 

Þegar réttum lyfjaskammti hefur verið náð þarf yfirleitt ekkert að breyta honum með 
tímanum eins og með mörg önnur lyf. Einstaklingar sem eru með ADHD þola oft örvandi lyf 

mjög vel séu þau gefin í réttum skammti. ADHD-lyf eru oft sögð magna upp allt í líðan þeirra 

sem þjást af ADHD enda upplifa þeir sjaldnast nokkur vímuáhrif af lyfinu. Taki einstaklingur 
með ADHD of stóran skammt af lyfinu fær hann yfirleitt aðeins óþægindi eins og t.d. 

spennueinkenni eða höfuðverk. Lyfið er ekki eitrað og nánast engin fráhvarfseinkenni eru af 

því, hafi lyfið verið tekið rétt. Russel A. Barkley (1998) telur þó mikilvægt að hafa nokkra hluti 
bak við eyrað þegar ákveða skuli hvort barni sé gefið örvandi lyf; barn ætti alltaf að vera búið 

að fá viðeigandi andlega og líkamlega skoðun eða ef líkamleg heilsa er ekki nægilega góð ætti 

ekki að gefa því örvandi lyf. Börn undir 4 ára aldri eru einnig í meiri hættu á að fá einhverja 
aukaverkun af örvandi lyfjum eða þá að þau verki hreinlega ekki á þau. Það ætti því ekki að 

gefa svona ungum börnum þessi lyf. 

Aukaverkanir örvandi lyfja geta verið einhverjar en eru þó oftast frekar vægar. Helstu 
aukaverkanir sem koma upp eru svefnerfiðleikar, minnkuð matarlyst og hækkaður 
blóðþrýstingur (Barkley, 1998). Kvíði, þunglyndi, skapstyggð og viðkvæmni geta einnig verið 

aukaverkanir örvandi lyfja en þær aukaverkanir sem tengjast lund einstaklings þurfa ekki að 
vera vegna lyfja heldur geta fylgt röskuninni sjálfri (Barkley, 1998).  

Þau lyf sem eru hvað mest notuð hér á Íslandi við meðhöndlun ADHD eru eftirfarandi: 

Ritalin og Equasym 

Ritalin og Equasym eru bæði í töfluformi (Grétar Sigurbergsson, e.d.). Lyfin eru 

skammtímaverkandi og virka í um það bil 4 klukkustundir. Lyfin þarf því að taka þrisvar á dag 

eða oftar. Það að lyfin eru skammtímaverkandi er þeirra helsti ókostur þar sem margir sem 

glíma við ADHD eiga það til að finnast erfitt að muna eftir því að taka lyfin. Það er þess vegna 

sem þróuð hafa verið langverkandi form af metylfenídati.  

Ritalin Uno 

Ritalin Uno er ólíkt Ritalini að því leyti að lyfið þarf einungis að nota einu sinni á dag (Grétar 

Sigurbergsson, e.d.). Lyfið er tekið inn að morgni og verkar oftast í 8-10 klukkutíma. 

Verkunartími metylfenídats er þó töluvert breytilegur eftir einstaklingum og í stökum 
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tilfellum er lyfið tekið tvisvar sinnum á dag. Ritalin Uno er í hylkjum og eru hylkin ýmist 20, 

30 eða 40 mg að styrkleika. 

Concerta 

Concerta er örvandi lyf notað til þess að meðhöndla ADHD hjá fullorðnum og börnum eldri 
en 6 ára (Kathleen Smith, 2018). Concerta er annað langverkandi form metylfenídats og er í 

flestum tilfellum tekið einu sinni á dag og það á morgnana (Grétar Sigurbergsson, e.d.). Lyfið 

örvar þá staði heilans sem stjórna ofvirkni og hvötum (Kathleen Smith, 2018). Eins og fram 

hefur komið er verkunartími metylfeníídats breytilegur svo í einstaka tilfellum er lyfið tekið 

tvisvar á dag. Verkunartími Concerta er yfirleitt um 10-12 klukkustundir. Lyfið Concerta er í 

formi hylkja sem hérlendis er markaðssett í styrkleikunum 18, 36 og 54 mg.  

Strattera 

Strattera er lyf sem notað hefur verið í vaxandi mæli á síðustu árum (Grétar Sigurbergsson, 

e.d.). Innihald Strattera er atómoxetín og verkar það öðruvísi en fyrrnefnd lyf. Lyfið hefur 
mikið verið rannsakað á undanförnum árum. Ólíkt öðrum ADHD-lyfjum tekur Strattera um 

það vil 3-4 vikur að byrja að virka. Það kemur þó fyrir að fólk fái aukaverkanir af lyfinu á 

meðan það er að hlaðast upp í líkamanum og gefst það fólk oft upp á að taka lyfið þótt það 
sé ekki byrjað að verka sem skyldi. Lyfið getur valdið hækkun á blóðþrýstingi og er það mjög 

mikilvægt að einstaklingar séu vel upplýstir og fylgst sé vel með blóðþrýsingi á fyrstu vikum 

lyfjatökunnar. Einnig verður að fylgjast vel með örum hjartslætti eða ef einstaklingar verða 
varir við höfuðverk. Strattera virkar vel á öll einkenni ADHD, ekki síst hvatvísi og ofvirkni og 

hefur lyfið áhrif á boðefnið noradrenalín í heilanum. Lyfið er vanalega notað ef önnur lyf hafa 
ekki verkað sem skyldi og/eða einstaklingar sem eiga í hlut eru með sögu um alvarlegan 
vímuefnavanda sem er fylgiröskun ADHD. Strattera kemur í hylkjum og fæst í styrkleika frá 

18 upp í 60 mg. Mælt er með að byrja á lágum lyfjaskammti en auka svo ef þess þarf. Ekki er 
hægt að misnota Strattera og er lyfið hvorki vímugefandi né ávanabindandi.  
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3 Íþróttir 

Þegar upplifun einstaklinga með ADHD af íþróttaiðkun er skoðuð er mikilvægt að þekkja og 

skilja hvert hlutverk íþróttaiðkunar er (Zurc, 2012). Íþróttir eru breitt og stórt hugtak yfir 

hreyfingu einstaklinga, hvort sem hún er skipulögð á vegum íþróttafélaga eða óskipulagt 
íþróttastarf. Íþróttastarf getur verið mismunandi, t.d. skólaíþróttir, óskipulagt, eins og 

vaxtarrækt eða tímar í líkamsræktinni, eða skipulagt íþróttastarf. Í þessu verkefni er einblínt 

á skipulagt íþróttastarf.  

Fræðimenn hafa mikið talað um „íþróttavæðingu samfélagsins“. Þetta orðatiltæki hafa 

þeir notað vegna þess að frá og með seinni hluta tuttugustu aldar hefur íþróttaþátttaka vaxið 

sem aldrei fyrr (Viðar Halldórsson, 2014). Þær ástæður sem virðast fyrir þátttöku ungs fólks í 
skipulögðu íþróttastarfi eiga rætur að rekja til jákvæðra hugmynda almennings um starfið. 

Einnig er litið á íþróttafélög sem hluta af uppeldisstofnunum samfélagsins og því tilvalinn 

vettvangur fyrir samfélagslega aðlögun ungmenna sem og barna. Íþróttir hafa verið 
mikilvægur þáttur í skipulagi og menningu í flestum samfélögum í gegnum tíðina og þá 

sérstaklega í nútímasamfélagi. Heilsa er og hefur alltaf verið mjög mikilvæg mönnum alveg 

frá örófi alda, heilsuvernd ýtir undir bætta heilsu allra í samfélaginu og hægt er að segja sem 
svo að hún byrji áður en líf kviknar í móðurkviði (Ingólfur Einarsson, 2008). Íþróttaiðkun er 

strax orðin mikilvægur hlekkur í þeirri menningu sem þekkt er í dag (Gjerset, Hauken og 

Holmstad, 1995/1998). Talið er að velflest börn og unglingar sem og ungmenni stundi 
einhvers konar íþróttaiðkun á vegum íþróttafélaga. Íþróttir hafa ýmiss konar jákvæð áhrif og 

veita ekki aðeins fullnægju heldur eru þær einnig gríðarlega hagnýtar bæði félagslega og 

heilsufarslega (Gjerset, Hauken og Holmstad, 1995/1998). Ekki æfa þó allir íþróttir á sömu 
forsendum. Áhugaíþróttamaðurinn æfir vegna skemmtunar og áhuga á íþróttinni sem og til 

að bæta vellíðan, þrek og heilsu. Hins vegar vinnur afreksíþróttamaðurinn markvisst og 
skipulega til að ná settum markmiðum og árangri í sinni íþrótt.  

Íþróttir hafa verið iðkaðar öldum saman og eru byggðar á ríkjandi hugmyndum í 

samfélaginu hverju sinni. Íþróttir hafa í gegnum árin verið stundaðar með mismunandi 
áherslum hverju sinni. Sem dæmi má nefna að þær hafa verið iðkaðar sem undirbúningur 

fyrir hernað, sem afþreying fyrir almenning, hluti af trúarbrögðum eða til skemmtunar. Á 

árum áður var iðkun íþrótta ekki talin æskileg og iðkun þeirra á mörgum stöðum jafnvel 
bönnuð. Það var þó á seinni hluta nítjándu aldar sem nýjar hugmyndir tóku að koma fram um 

hver tilgangur íþrótta væri í raun. Þar komu fram þær hugmyndir að íþróttir væru 

uppbyggjandi og hefðu jákvætt mannbætandi og uppeldislegt gildi fyrir bæði samféleg og 

iðkendur (Viðar Halldórsson, 2014).  
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Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO) veltur heilsufar manna á 
vistfræðilegum aðstæðum (21%), erfðafræði (21%), gæðum heilbrigðiskerfisins (8%) og 

lífsstíl (50%) (Matej Majeric, 2016). Frá þessu sjónarhorni er hægt að sjá að það er lífsstíll 
einstaklingsins sem skiptir sköpum fyrir heilsu og lífsgæði. Í þessu samhengi gegna 

íþróttaiðkun og aðrar tómstundir mikilvægu hlutverki á öllum stigum lífs einstaklingsins. Það 

er nauðsynlegt fyrir eðlilegan líffræðilegan, félagslegan og sálrænan þroska og heilsu ungs 

fólks. Heilsa hefur verið skilgreind sem bæði líkamleg og einnig andleg og þykja þessir þættir 

eiga jafnan þátt í heilsu og velferð einstaklinga (WHO, e.d.). Andleg heilsa og andleg veikindi 

eru nátengd en engu að síður mikilvægt að aðgreina það. Hægt er að vera andlega hraustur 

án þess að hafa átt við andleg veikindi að stríða. Þar af leiðandi er mikilvægt að leggja stund 
á það að rækta andlegu hliðina til þess að geta talist að fullu heilbrigður samkvæmt 

alþjóðaskilgreiningunni á heilsu (Perry, Presley-Cantrell og Dhingra, 2010). Aukin tíðni 

þunglyndis og slæm geðheilsa eru eitt af brýnustu vandamálum samfélagsins (Marlier, Van 
Dyck, Cardon, De Bourdeaudhuij, Babiak og Willem, 2015). Þátttaka í íþróttum, hreyfing og 
félagsleg auðlegð hefur verið þungamiðjan í fræðilegum og stefnumótandi hagsmunum 

vegna jákvæðra áhrifa þeirra á andlega heilsu. Íþróttaþátttaka og líkamsrækt verndar gegn 
og dregur úr einkennum þunglyndis og kvíða, eykur sjálfsálit og eykur orku einstaklings sem 
og stuðlar að betri lífsgæðum (Marlier o.fl., 2015). Það hefur einnig verið rannsakað að 

íþróttaiðkun fyrir fullorðna og aldraða getur haldið uppi lífsorkunni og verndað þau gegn 
sjúkdómum sem veitir þeim einnig betri lífsgæði (Matej Majeric, 2016). Það er einnig víða 
gert ráð fyrir því að íþróttaþátttaka barna og unglinga stuðli að jákvæðum árangri bæði í 

menntun og þroska (Viðar Halldórsson, 2013). Við nánari rannsóknir virðast vera skiptar 
skoðanir á þessari fullyrðingu. Til þess að þátttaka í íþróttum skili jákvæðum og góðum 
árangri og hafi góð áhrif félagslega og líkamlega er gífurlega mikilvægt að rétt sé staðið að 

þjálfun (Washington o.fl., 2001). 

3.2 Skipulagt íþróttastarf 
Þátttaka barna í skipulögðu íþróttastarfi er það sem gerir íþrótt að kjörnu umhverfi fyrir 

heilsueflingu (Kelly, King, Bauman, Baur og Macniven, 2014). Á Íslandi eru íþróttir vinsælasta 

tómstundaiðkun barna (Íþrótta- og ólympíusamband Íslands, e.d.). Á Íslandi stunda rúmlega 
átta af hverjum 10 börnum á 12 ára aldri íþróttir með íþróttafélagi. Margar íþróttagreinar 

eru í boði á Íslandi sem gerir það að verkum að allir ættu að geta fundið sér eitthvað við sitt 

hæfi. Auk þess að skapa tækifæri til að efla heilsu barna. Þótt tækifærin til heilsueflingar séu 
til staðar þá er ekkert endilega víst að heilsuefling til langframa stafi síðan af þessari þátttöku 

(Viðar Halldórsson, 2014).  
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Íþróttastarf sem er utan skóla og á vegum íþróttafélaga er skilgreint sem skipulagt 
íþróttastarf (Guevremont, Findlay og Kohen, 2013). Ekki er hægt að setja íþróttastarf sem á 

sér stað í skólanum og skipulagt íþróttastarf undir sama hatt þótt vissulega séu bæði til að 
efla heilsu einstaklings og sé í raun skipulagt. Í skólanum ber einstaklingum skylda til þess að 

taka þátt en einstaklingar sem leggja stund á skipulagt íþróttastarf eru þar vegna þess að þeir 

ákváðu það sjálfir, hafa áhuga og gaman af. Munurinn liggur einnig í því að þeir einstaklingar 

sem æfa skipulagðar íþróttir hjá íþróttafélagi þurfa yfirleitt að greiða æfingagjöld sem geta 

oft verið afar há, þá sérstaklega í samanburði við íþróttir í skólanum þar sem einstaklingar 

taka þátt þeim að kostnaðarlausu (Guevremont, Findlay og Kohen, 2013).  

Skipulagt íþróttastarf á, í grunninn, að vera aðgengilegt öllum og eiga allir rétt á að 
stunda slíkt (Rúnar Vilhjálmsson, 2006). Samkvæmt greiningu Rúnars Vilhjálmssonar og 

Guðrúnar Kristjánsdóttur (2003) eru þrír meginþættir sem geta haft áhrif á þátttöku í 

skipulögðu íþróttastarfi. Fyrsti þátturinn er ójöfn skráning (e. differential enrollment) (Rúnar 
Vilhjálmsson, 2006). Sem dæmi má nefna að ekki stendur öllum til boða sama aðstaða til 

æfinga. Einnig geta misjafnlega góðir æfingatímar eða misgóðir þjálfarar fælt aðra frá eða 

laðað að. Annað getur verið ójafnt brottfall (e. differential withdrawal) meðal þeirra sem 
skráðu sig til þátttöku upphaflega vegna neikvæðrar reynslu af einhverjum af þeim þáttum 

innan íþróttastarfseminnar sem nefndir voru í ójafnri skráningu (e. differential enrollment). Í 

þriðja lagi er hægt að tala um ójafna iðkun (e. differential involvement) á meðal þeirra sem 
nú þegar eru skráðir til þátttöku vegna misjafnra tækifæra til leikja, æfinga og keppni. Þær 

ástæður sem virðast vera fyrir þátttöku ungs fólks í skipulögðu íþróttastarfi virðast eiga 

rætur að rekja til jákvæðra hugmynda almennings um starfið (Viðar Halldórsson, 2014). 

Einnig er litið á íþróttafélög sem hluta af uppeldisstofnunum samfélagsins og því tilvalinn 

vettvangur fyrir samfélagslega aðlögun ungmenna sem og barna. Skipulagt íþróttastarf þar 
sem aðkoma fullorðinna og faglærðra kemur í veg fyrir ýmiss konar vandræðahegðun eins og 

vímuefnaneyslu. 

Kynjahlutfall barna í skipulögðu íþróttastarfi er tiltölulega jafnt, þótt á unglingsaldri séu 
stelpur líklegri til þess að heltast úr lestinni (Rúnar Vilhjálmsson, 2006). Börn og unglingar 
foreldra sem hafa minni menntun og tekjur taka einnig síður þátt í skipulögðu íþróttastarfi. 

Skipulögð íþróttastarfsemi hefur breiðst út töluvert hratt síðustu ár og áratugi með talsverðri 

aukningu þátttakenda, neytenda og starfsmanna. Skipulagt íþróttastarf tengist náið helstu 
stofnunum samfélagsins eins og til dæmis skólum, fjölskyldunni, valdastofnunum og 

fjölmiðlum. Þar að auki hafa fullorðnir sem aldraðir einnig farið að taka meiri þátt í íþróttum í 

því skyni að bæta andlega og líkamlega heilsu, bæta félagsleg samskipti, tilheyra samfélaginu 

og eiga áhugamál, einnig var það til að ná frama í íþróttum. 
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Aðalhvati einstaklinga sem leggja stund á skipulagt íþróttastarf eru áhugahvetjandi þættir 
(Rúnar Vilhjálmsson, 2006). Það er talið virkilega ólíklegt að einstaklingar haldi áfram iðkun 

íþrótta eða líkamlegri hreyfingu án áhugahvatar. Ryan og Deci (2000) greina milli innri og ytri 
áhugahvatar til athafna. Innri hvatning íþróttaiðkunar er þegar að einstaklingar taka þátt í því 

starfi vegna þess að þeir hafa ánægju af sjálfri iðkuninni. Ytri hvatning bendir til þess að 

einstaklingar stundi íþróttaiðkun vegna þess ávinnings sem þeir fá í sambandi við 

íþróttaiðkun, t.d. athygli, bætt líkamsástand, fjárhagslega umbun eða viðurkenningu. 

Líkurnar eru því miklar á brottfalli út íþróttaiðkun ef ytri hvatning breytist. Það er því 

mikilvægt að leggja áherslu á innri hvatningu til þess að viðhalda íþróttaiðkun til lengri tíma. 

Ekki æfa einstaklingar íþróttir bara vegna áhuga á íþróttinni heldur vegna ánægjunnar sem 
þau hafa af iðkuninni (Shernoff og Vandell, 2007). Gildi íþrótta felst ekki eingöngu í 

hreyfingunni sjálfri heldur mynda þeir einstaklingar sem leggja stund á íþróttir vináttu við 

liðsfélaga og aðra í íþróttinni og fá þá þennan aukna félagslega stuðning. Íþróttir eru 
skemmtilegar en það krefst einnig aga og þarf einstaklingur að skuldbinda sig þeirri íþrótt 
sem hann stundar. Í íþróttum, að minnsta kosti þegar vel er að verki staðið, læra 

einstaklingar hvernig á að vera góður liðsmaður, hvernig spila eigi með öðrum og hvað það 
er sem felur í sér að sýna góða íþróttamannslega hegðun (Ulene, 2000). Í vel skipulögðu 
íþróttastarfi er mikil áhersla lögð á að bera virðingu fyrir reglum þjálfara og að iðkendur læri 

að fara eftir reglum íþróttagreinarinnar sem þeir leggja stund á. Að læra að tilheyra liði og 
vinna saman er einnig mikilvægt. Í skipulögðu íþróttastarfi læra iðkendur einnig að setja sér 
markmið, sýna frumkvæði, sýna þrautseigju, stjórna tilfinningum sínum í ólíkum aðstæðum, 

leysa vandamál og skipuleggja tímann sinn (Shernoff og Vandell, 2007). 

Í dag eru börn farin að æfa íþróttir mun mun fyrr á ævinni en áður (Washington o.fl., 

2001). Vegna þessa hafa vaknað upp áhyggjur um möguleg neikvæð áhrif á vöxt og þroska. 
Mikil afreksþjálfun getur haft áhrif á heilsuvenjur iðkenda og aukið streitu og kvíða. Einnig 

eru meiri líkur á meiðslum ef þjálfun fer ekki rétt fram (Washington o.fl., 2001; FIMS/WHO 

AD Hoc Committee on Sports and Children, 1998). Það er því hægt að færa rök fyrir því að 
íþróttaiðkun sé eins og sverð; sverðið getur haft gífurlega jákvæð áhrif en ef því er sveiflað í 

vitlausa átt getur það haft með sér neikvæð áhrif (Brady, 2004). Þegar þjálfun er of mikil og 

væntingar til iðkanda eru farnar að bera hann ofurliði er hætta á að iðkandinn brenni út, 
meiðist og hætti iðkun sinni. Ekki er þó talið að áhættan á meiðslum sé algengari  hjá 

börnum sem leggja stund á skipulagt íþróttastarf en hjá börnum sem eru bara í venjulegum 

frjálsum leik (FIMS/WHO Ad Hoc Committee on Sports and Children, 1998). Álagsmeiðsl eru 
þó algengari hjá þeim sem stunda skipulagt íþróttastarf þar sem börn eiga það til að verða 

fyrir álagsmeiðslum á vaxtarsvæðum. Einnig þegar æfingarnar eru orðnar fleiri, lengri og 

stífari er hætta á ofþjálfun (Brady, 2004). Eftir því sem árin líða hefur metnaður fyrir 



 

21 

íþróttaiðkun aukist svo um munar (FIMS/WHO Ad Hoc Committee on Sports and Children, 

1998). Markmiðin eru mun háleitari en áður fyrr og sífellt verið að efla börn til afreka. Börn 

eru nú farin að huga að því að verða atvinnumenn í sinni grein, komast í landslið eða á 
stórmót. Með þessum markmiðum fylgja oft æfingar í óhóflegum mæli, strangt mataræði og 

mikill agi. Þegar iðkandinn er kominn í ofþjálfun getur það oft ýtt undir neikvæða andlega 

kvilla, t.d. stress, kvíða og þunglyndi. Til þess að sporna við ofþjálfun er mikilvægt að þjálfarar 

séu hæfir, hafi setið þjálfaranámskeið og einnig er mikilvægt að reglur séu settar hjá 

íþróttafélaginu til að sporna við ofþjálfun. 
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4 Íþróttir og ADHD 

Stöðugt er verið að reyna að finna nýjar leiðir eða aðferðir til þess að hjálpa einstaklingum 

með ADHD (Stewman, Liebman, Fink og Sandella, 2018). Hugræn atferlismeðferð hefur í 

mörgum tilvikum reynst vel og lyfjameðferð einnig ásamt fleiri meðferðarformum. Það eru 
þó alltaf hættur á að einstaklingar misnoti lyf eða meðferðir skili ekki sínu. Áhrifarík meðferð 

við ADHD eykur ekki einungis lífsgæði og námsgetu einstaklingsins heldur minnkar hún 

einnig líkur á áhættuhegðun og fjölkvillum (Sterman, Liebman, Fink og Sandella, 2018). Ein 
aðferð hefur þó mikið verið rædd erlendis en virðist hafa verið minna rædd hér á landi en 

það er aðferð sem virðist hafa sýnt fram á góðan árangur og það er þátttaka í íþróttum 

(Lullo, 2006; Stewman, Liebman, Fink og Sandella, 2018). ADHD er mjög algengt hjá 
almenningi og margir sem hafa þessa röskun sem taka þátt í íþróttastarfi á öllum 

keppnisstigum (White, Harris og Gibson, 2014).  

Í íþróttum fá börn tækifæri til að þróa vináttu við þá sem eru með þeim í liði eða aðra 
iðkendur. Þar læra börnin einnig að vinna með öðrum, að vera hluti af heild og einnig að hafa 
samskipti við aðra (Shernoff og Vendell, 2007). Eins og áður hefur komið fram eiga margir 

einstaklingar með ADHD í erfiðleikum félagslega og hafa slakari félagsfærni en einstaklingar 

sem ekki eru með ADHD (Arjmandi, Akikhavandi og Sayehmiri, 2015). Það hefur margsinnis 
verið sannað að einstaklingar með ADHD-einkenni, hvort sem þeir eru greindir með það eða 

ekki, eru líklegri til þess að eiga í erfiðleikum með að eiga í samböndum við jafningja sína og 

sýna af sér félagsleg aðlögunarvandamál (Kawabata, Tseng og Gau, 2012). Það er því 
mikilvægt að einstaklingar sem hafa ADHD finni sér einhvern vettvang þar sem þeir geta æft 

sig í félagslegum samskiptum og lært af öðrum sem eru færari félagslega. Það er þar sem 

íþróttir geta komið inn. Skipulagðar íþróttir eða tómstundir geta oft og tíðum reynst 

einstaklingum með ADHD hjálpleg að því leyti til að þar gefst þeim það tækifæri sem þeir 

þurfa til að efla sjálfstraust sitt og vellíðan. Þegar einstaklingar ná að efla þau svið virðist það 

styðja við færni þeirra á öðrum sviðum eins og skipulag og félagsfærni. Þátttaka í íþróttum 

getur verið fyrir þá einstaklinga, sem glíma við ADHD, ákveðin tilfinningaleg og líkamleg útrás 
til þess að ráða við einkennin sem ADHD ber með sér (Stewman, Liebman, Fink og Sandella, 

2018). Íþróttaiðkun virðist einnig vera umhverfi þar sem einstaklingar með ADHD geta 

upplifað jákvæða styrkingu og er það þess vegna sem einstaklingar með ADHD skara oft fram 
úr í íþróttum. 

 Eins og fram hefur komið eiga einstaklingar sem fást við ADHD oft erfiðara en aðrir 

einstaklingar með mannleg samskipti (Armstrong og Drabman, 2008). Þeir einstaklingar 
reyna oft og tíðum að fá athygli með hegðun sinni og virðast ekki vera eins félagslega virkir 

og eru því í hættu á að verða ekki samþykktir af jafnöldrum. Íþróttaiðkun getur einnig haft 
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slæm áhrif á þessa einstaklinga. Sannað hefur verið að einstaklingar sem eru einnig með 

hegðunarvanda geta átt undir högg að sækja í íþróttum og eiga þar af leiðandi í vandræðum 

með sjálfsmat sitt. Að standa sig illa í íþróttum getur því miður leitt til höfnunar sem getur 
þar af leiðandi leitt til lakara sjálfsmats. 

 ADHD getur komið fram á marga vegu, þar á meðal í skorti á einbeitingu, öndverðri 

hegðun í hópíþróttum, þrætugjarnri hegðun, pirringi, lélegu sjálfsáliti og óstöðugleika í skapi 

(White, Harris og Gibson, 2014). Þar að auki kvíða, þunglyndi, vímuefnanotkun og geðrænum 
vandamálum, allt sem getur haft áhrif á hópíþróttir og samverkan við aðra 

liðsfélaga/þátttakendur. ADHD getur einnig haft áhrif á námsframvindu og getur það haft 

áhrif á þátttöku einstaklinga með ADHD í íþróttaiðkun. Sem dæmi má nefna í háskólum í 
Bandaríkjunum þar sem einstaklingar eru oft á skólastyrk vegna íþróttaiðkunar og þurfa að 

halda í ákveðna meðaleinkunn til þess að fá að stunda íþróttina. Það er af þeim ástæðum 

sem íþróttamenn með ADHD, sem taka lyf, standa sig betur bæði í skólanum og á 
íþróttavellinum (White, Harris og Gibson, 2014). Það eru því skiptar skoðanir á því hvaða 

íþrótt hentar hverjum og einum einstakling með ADHD (Johnson og Rosén, 2000). 

Einstaklingar með ADHD eru eins misjafnir og þeir eru margir og það getur því ekki eitthvað 
eitt gengið yfir alla. Þótt það henti sumum að vera í hópíþróttum hentar það ekki endilega 

öðrum. Einstaklingar með ADHD geta einnig sýnt fram á hegðun sem hentar ekki vel til 

íþróttaiðkunar (White, Harris og Gibson, 2014). Þar sem einkenni ADHD geta verið skortur á 
einbeitingu og hegðunarvandi, þrætugjörn hegðun, gremja, lélegt sjálfálit og óstöðugleiki í 

hugarástandi getur það komið sér illa í hópíþróttum. Þar að auki geta kvíði, þunglyndi, 

vímuefnaneysla og geðrofssjúkdómar þrifist samhliða sem getur allt haft áhrif á liðsíþróttir 

og samskipti þátttakenda (White, Harris og Gibson, 2014). 

Samkvæmt þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið á íþróttaiðkun einstaklinga með 
ADHD hentar þeim einstaklingum betur að vera í einstaklingsíþrótt en hópíþróttum (Johnson 
og Rosén, 2000). Niðurstöður hafa einnig leitt  í ljós að drengir með ADHD eru líklegri til þess 

að upplifa tilfinningalegar sveiflur, árásarhneigð og vanhæfni bæði í einstaklings- og 

hópíþróttum. Drengir með ADHD virðast eiga í meiri vandræðum en aðrir með að hafa stjórn 
á skapi sínu og hegðun. Þessar niðurstöður gefa til kynna að í hópíþrótt er einstaklingurinn í 

meiri hættu á að verða fyrir snertingu við mótherjann, hættu á neikvæðum viðbrögðum frá 

liðsfélögum og auknar líkur eru á alvarlegum beinbrotum. Þetta geti orðið til þess að 
einstaklingum með ADHD gangi illa að verða hluti af liði og falla inn í hópinn (Johnson og 

Rosén, 2000). Niðurstöður þessarar rannsóknar geta gefið til kynna að einstaklingar með 

ADHD eiga oftast í erfiðleikum í hópíþróttum og eiga auðveldara með að þrífast í 

einstaklingsíþróttum. 
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4.1  Lyf við ADHD og íþróttaiðkun 

Meðferð við ADHD í íþróttum krefst samsetningar á hegðunar- og sálfélagslegum þáttum og 

lyfjameðferðum (White, Harris og Gibson, 2014). Þessi samræmda meðferð krefst þess að 

allir sem koma að iðkandanum, þjálfarar o.þ.h. sem og einstaklingar innan 
heilbrigðiskerfisins, vinni saman. Ef unnið er saman er hægt að stjórna óæskilegri hegðun 

(White, Harris og Gibson, 2014). 

Þau lyf sem einstaklingar með ADHD taka til þess að hafa stjórn á einkennum sínum geta 
aukið frammistöðu í íþróttum (White, Harris og Gibson, 2014). Þegar einstaklingur með 

ADHD tekur inn lyf getur það falið í sér aukna vellíðan, aukna einbeitingu, aukinn yfirgang og 

minni sársauka. Þar af leiðandi geta þessi lyf aukið afkastagetu einstaklings í íþróttum.  

Mikilvægt er að þjálfarar og sjúkraþjálfarar einstaklinga sem stunda íþróttir og taka lyf við 
ADHD séu meðvitaðir um aukaverkanir þeirra lyfja sem þeir eru að taka (White, Harris og 

Gibson, 2014). Mikilvægt er að fylgjast vel með þeim þar sem þeir sjálfir þekkja ekki endilega 
öll einkenni eins og minnkaða matarlyst, svefnörðugleika, höfuðverki og magaverki. 
Einstaklingum í afreksíþróttum, sem eru með ADHD og taka lyf, ber skylda til að tilkynna það 

til lyfjaeftirlitsins. Mikilvægi þess að tilkynna þetta er vegna þess að ef einstaklingar eru 
teknir í lyfjapróf er möguleiki á falli vegna innihalds lyfjanna og því fylgir oft keppnisbann og 

sekt (White, Harris og Gibson, 2014). 

 

4.2 ADHD og skólakerfið 
Einstaklingar sem greinast með ADHD hafa líklega sýnt einkenni þess strax á barnaldri. Þar 
sem athyglisbrestur og ofvirkni kemur oft fram fyrir 7 ára aldur (Gísli Kristófesson, Ársæll 

Arnarsson, Guðmundur Heimisson og Dagbjörg Sigurðardóttir, 2017). Það má því segja að 
ADHD fylgi einstaklingum allt frá barnsaldri og í gegnum alla skólagönguna. Greining á ADHD 
snemma á lífsleiðinni er þó erfið, að hluta til vegna þess að mjög ung börn hafa venjulega 

litla einbeitingu, eru fjörug að eðlisfari og eiga mörg erfitt í margmenni (Hallahan, Kauffman 
og Pullen, 2014). Margar rannsóknir hafa sýnt að það er sterkt samband milli félagslegra 

vandamála og jafningjaerfiðleika og vandamála á síðari árum eins og kvíða, þunglyndi, að 

hverfa frá námi, áhættuhegðun og annarra minni glæpa (Kawabata, Tseng og Gau, 2012). Því 
miður fyrirfinnnst hópur af börnum sem er líklegri til þess að eiga við þessi vandamál á síðari 

árum vegna útilokunar frá jafningjum og mikillar félagsfælni. Þessi hópur af börnum eru 

börnin með athyglisbrest og ofvirkni. 

Þótt það sé ekki bein tenging milli ADHD og námserfiðleika er hægt að rekja 

námserfiðleika barna og unglinga með athyglisbrest og ofvirkni til einkenna sjúkdómsins 

(ADHD-samtökin, e.d.). Margir einstaklingar með námserfiðleika eiga við athygliserfiðleika að 
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etja og er talið að í 10-25% tilfella tengist þeir ADHD (Hallahan, Kauffman og Pullen, 2014). 

Ásamt félagslegum vandræðum standa einstaklingar með ADHD sig oft, ekki alltaf, en oft, 

verr námslega séð. Reyndar hefur verið sýnt fram á að ofvirkni og athyglisbrestur fylgja oft 
slökum námsárangri barna. Þessi hegðun getur leitt til þess að börnin missi af tækifærum til 

að læra færni og efni sem kennt er í skólastofunni. Ofvirkni og truflandi hegðun getur aftur á 

móti hindrað tækifæri þeirra til að taka þátt bekknum til fulls og á fullnægjandi hátt sem 

getur dregið úr möguleikum þeirra á að læra af jafningjum og kennurum. Til dæmis barn sem 

truflar í bekknum gæti verið fjarlægt úr skólastofunni eða sent í hlé (e. time out) og missir 

þannig tækifærið á að læra og taka þátt í þeim lærdómi sem það getur lært í skólastofunni 

(Kawabata, Tseng, Gau, 2012). 

Mikilvægt er að skólinn hafi þekkingu og skilning á ADHD og birtingarformi þess (ADHD-

samtökin, e.d.). Góðar kennsluaðferðir fyrir nemendur með ADHD innihalda stífa umgjörð og 

kennaramiðaðar athafnir. Þær innihalda einnig atferlismat og skilyrta sjálfsstjórnun. Hagnýtt 
hegðunarmat (FBA) felur í sér að átta sig á afleiðingum og orsökum hegðunarinnar og koma 

auga á það sem viðheldur óæskilegri hegðun (Hallahan, Kauffman og Pullen, 2014). Félags- 

og tryggingamálaráðuneytið gaf árið 2008 út skýrslu þar sem fram kom að þörfum barna og 
unglinga með ADHD sé ekki fullnægt í skólaumhverfinu. Þekkingu kennara á ADHD sé 

ábótavant, bekkir séu of stórir og efla þurfi nám kennara þegar kemur að þekkingu þeirra á 

ADHD og öðrum röskunum (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 2008). Það hefur margsinnis 
verið sannað að einstaklingar með ADHD-einkenni, hvort sem þeir hafa fengið greiningu eða 

ekki, eru líklegri til þess að eiga í erfiðleikum með sambönd við jafningja sína og sýna 

félagsleg aðlögunarvandamál (Kawabata, Tseng og Gau, 2012). Erfiði með athygli getur 

takmarkað tækifæri þessara einstaklinga til þess að þróa félagsleg tengsl í gegnum herminám 

og getur hindrað getu þeirra til að taka eftir félagslegum merkjum sem eru mikilvæg fyrir 
árangursrík félagsleg samskipti. Einnig getur ofvirknin og hvatvísin leitt til pirrandi og 

félagslega óviðeigandi hegðunar þegar einstaklingar með ADHD eiga í samskiptum við 

jafnaldra.  
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5 Aðferð 

Í þessum kafla verður farið yfir þá aðferðafræði sem notuð var við framkvæmd 

rannsóknarinnar. Farið verður yfir helstu kosti hennar og takmarkanir. Einnig verður farið yfir 

af hverju rannsakandi valdi tiltekna aðferð. Lýst verður vali á þátttakendum, hvernig þeir 
voru valdir og af hverju. Einnig verður farið yfir siðferðilega þætti, hvernig gagnaöflun fór 

fram og greining sem og greiningarlíkan þemagreiningar verður sett fram.  

5.1 Rannsóknarsnið 
Forsendur framfara og undirstaða vísinda eru rannsóknir (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Rannsóknir eru kerfisbundið og formlegt ferli sem hefur þann tilgang að afla sannrar 

þekkingar. Þær fela í sér að safna rannsóknargögnum, túlka þau og greina í þeim tilgangi að 

skýra, lýsa, stýra eða spá fyrir ákveðnum fyrirbærum. Rannsóknaraðferðir sem yfirleitt er 
unnið út frá eru tvær, annars vegar eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. qualitative) og hins 

vegar megindlegar rannsóknaraðferðir (e. quantitative) (Padgett, 2008). 

Í þessari rannsókn var notast við eigindlegar aðferðir. Til þess að raunverulega átta sig á 

eðli einhvers verður maður að skilja hvað það er sem styrkir það. Þess vegna, til þess að skilja 
eðli eigindlegra rannsókna verða hugmyndir um verufræði og þekkingarfræði þess, samhengi 

og aðferðafræðin að vera alveg skýr (Florczak, 2017). Eigindleg rannsóknaraðferð miðar að 

því að finna þýðingu með eða svör við rannsóknarspurningunni sem er ólíkt megindlegum 
rannsóknaraðferðum, en þá er niðurstaðan tölfræðileg og einhver ein ákveðin niðurstaða 

(Braun og Clarke, 2013). Megindlegar rannsóknir gefa okkur margs konar samanburð og 

yfirlit yfir veruleikann sem við getum ekki fengið með eigindlegum aðferðum (Sigurlína 
Davíðsdóttir, 2013). Í eigindlegum rannsóknum eru niðurstöður rannsakandans ekki eitt 

ákveðið svar heldur eru margar upplifanir og reynslur einstaklinga teknar saman og fundið út 
hvað er sameiginlegt með þeim öllum og þannig er fundið svar við rannsóknarspuningunni 
(Braun og Clarke, 2013). Sannleikurinn, samkvæmt eigindlegum rannsakendum, er ákveðinn 

út frá einstaklingum og fer eftir þeirri menningu sem þeir lifa (Florczak, 2017). Þar með er 
sannleikurinn huglægur sem er einmitt eins og áður sagði andstæðan við megindlegar 
aðferðir sem virða hlutlægan sannleikann. Eigindleg aðferðafræði er nátengd þekkingarfræði 

og verufræði. Munurinn milli eigindlegra og megindlegra rannsóknaraðferða liggur þó ekki á 
aðferðafræðilegum nótum heldur einnig heimspekilegum. Í eigindlegri aðferðafræði vitum 
við ekki fyrir fram hvað það er sem við getum fundið og hverjar niðurstöðurnar verða 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Þrátt fyrir að rannsakandi geti haft sína persónulegu trú á það 
fyrirbæri sem vekur áhuga hans hefur hann yfirleitt samband við einstakling sem talar um 

séð fyrirbæri (Florczak, 2017). Með öðrum orðum, rannsóknarmaðurinn er tækið sem 
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einstaklingar tala í gegnum. Þegar skoða á upplifun fólks á einhverju eru eigindlegar 

rannsóknaraðferðir betri kostur en megindlegar því þar er sýnin mun dýpri á viðfangsefnið 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Þó nokkrar eigindlegar rannsóknaraðferðir eiga rætur að rekja til heimspeki fyrri alda en 
það var ekki fyrr en seinni hluta 20. aldar sem þessar hugmyndir þróuðust yfir í fyrrnefndar 

rannsóknaraðferðir (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

 

5.2 Gagnasöfnun 
Til þess að fá réttmætar niðurstöður skiptir framsetning gagna gríðarlega miklu máli 
(Padgett, 2008). Þegar notuð er eigindleg rannsóknaraðferð getur öflun gagna farið fram 

með ýmsum aðferðum. Þar á meðal er hægt að nefna með viðtölum og með greiningu á 

fyrirliggjandi gögnum.  

 Fyrirbærafræði (e. phenomenology) er rannsóknaraðferð sem byggist aðallega á því 
að skilja fólk og sjá lífið eins og það sér það (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Markmiðið er 

bæði að rannsaka og líka lýsa öllum fyrirbærum eins og til dæmis mannlegri reynslu eins og 
hún er upplifuð. Þegar nota á fyrirbærafræði er mikilvægt að rannsakandi hafi það í huga að 
alhæfa aldrei heldur auka þekkingu og dýpka skilning á ákveðnu fyrirbæri. Viðmælendur eru 

eins konar meðrannsakendur þar sem gagnasöfnunin fer fram í gegnum samræður milli 
viðmælanda og rannsakanda. Mikilvægt er að viðmælendur búi yfir persónulegri reynslu af 
fyrirbærinu sem verið er að reyna að skoða. Allir viðmælendur búa yfir mikilvægum 

upplýsingum svo líta þarf á þá með virðingu, hógværð og hlýju. Í þessari rannsókn er 
fyrirbærið upplifun einstaklinga, sem greindir hafa verið með ADHD, af að æfa íþróttir.  

 Tekin voru hálfopin (e. semi-structured) viðtöl sem hafa þann tilgang að lýsa og líka 
veita skilning á upplifun viðmælenda (Helga Jónsdóttir, 2013). Viðtalsvísir var útbúinn sem 

settur var upp með opnum spurningum um aldur viðmælenda, greiningu, meðferðarúrræði, 

upplifun og líðan í skóla, upplifun og líðan í íþróttum, gengi þeirra í skóla og íþróttum og 
lyfjanotkun. Í viðtölunum var megináherslan sú að viðmælendur hefðu frelsi til þess að tjá sig 

óhindrað um líðan sína og upplifun. Viðmælendur voru einnig beðnir um að lýsa reynslu sinni 

eins nákvæmlega og þeir gátu og koma með reynslusögur og dæmi ef þau voru tiltæk. 
Viðtölin voru síðan tekin upp á síma, afrituð í tölvu og síðan kóðuð (e. coding).  

Þemagreining er hugsanlega mest notaða eigindlega aðferðin við gagnagreiningu (Braun 
og Clarke, 2018). Þessi tiltekna greiningaraðferð er notuð til þess að sjá og greina mynstur 

sem koma fram í gögnunum og fundin sameiginleg þemu eða þættir sem eru síðan flokkuð 

niður í yfirþemu og undirþemu (Guðbjörg Pálsdóttir og Ólöf Björg Steinþórsdóttir, 2011; 

Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013).  
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5.3 Úrtak 
Þegar finna átti þátttakendur í rannsóknina var reynt að finna viðmælendur með því að 
notast við markvisst úrtak, þ.e. þátttakendur voru valdir með hliðsjón af 

rannsóknarspurningunum. Rannsakandi setti fyrst auglýsingu á Facebook-síðu sína þar sem 

hann auglýsti nákvæmlega eftir því sem hann vantaði í rannsóknina. Ýmsar ábendingar 
bárust auk þess sem fólk sem fannst það passa inn í rannsóknina gaf sig fram. Nokkrir 

viðmælendur sem tekið var viðtal við bentu síðan á aðra í sínu íþróttaliði sem þeir töldu að 

gætu hentað vel í rannsóknina og þannig gekk það koll af kolli.  

Notast var við hentugleikaúrtak og snjóboltaúrtak til þess að finna viðmælendur í þetta 

verkefni. Hentugleikaúrtak (e. accidental/convenience sample) er það kallað þegar 

rannsakandi velur þátttakendur þar sem auðvelt er að ná í þá (Þórólfur Þórlindsson og 
Þorlákur Karlsson, 2013). Snjóboltaúrtak (e. snowball/nominated sampling) er það kallað 
þegar þátttakendur benda á næsta viðmælanda og svo koll af kolli (Katrín Blöndal og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Þessi kostur getur verið góður þegar þýðið er óþekkt eða erfitt að finna 
þátttakendur sem henta vel. Þessi aðferð getur þó falið í sér áhættu eins og til dæmis að 
úrtakið verði of einsleitt og eykur það hættuna á að komi skekkja í úrtakið. Snjóboltaúrtak 

getur einnig verið slæmt þegar kemur að nafnleynd í rannsókninni (Katrín Blöndal og Sigríður 
Halldórsdóttir, 2013) en þessi aðferð er þó vel þekkt og reyndist vel í þessari rannsókn.  

 

5.4 Þátttakendur 
Þegar gera á eigindlega rannsókn er mikilvægt að finna góða þátttakendur sem passa var í 

rannsóknina sem gerð er hverju sinni (Braun og Clarke, 2013). Úrtak þátttakenda í þessu 
verkefni eru einstaklingar á aldrinum 20 – 30 ára greindir með taugaþroskaröskunina ADHD. 

Ástæða þess að þessi aldurshópur varð fyrir valinu var sú að einstaklingar á þessum aldri 

hafa meiri lífsreynslu og þroskaðri sýn á upplifanir sínar og skoðanir. Einstaklingar á þessum 
aldri hafa upplifað að fara í gegnum barnæsku sína sem og unglingsárin með ADHD og því 

áhugavert að skoða upplifun þeirra í samanburði við upplifun þeirra á fullorðinsaldri. 

Þátttakendur þurftu ekki að hafa verið greindir með ADHD í ákveðinn tíma en krafa var gerð 
um að þeir hefðu verið greindir af geðlækni eða öðrum sérfræðingum. Einnig var mikilvægt 

að þátttakendur væru að æfa einhverja íþrótt eða hefðu æft íþrótt um sína daga.  

Mikilvægt var þó að einstaklingarnir hefðu verið að æfa einhverja íþrótt fyrir og eftir 

greiningu á ADHD. Rannsakanda þótti það mikilvægt einna helst vegna þess að hann vildi sjá 

hvort það gæti verið munur á upplifun þeirra í íþróttaiðkun fyrir og eftir að þau vissu að þau 
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væru með ADHD. Einnig vildi rannsakandi skoða hvort viðmælendur hefðu notað lyf fyrir 

ADHD eða notast við annað meðferðarúrræði og hvort það hefði haft einhver áhrif á 

íþróttaiðkun þeirra. Einnig var mikilvægt að finna jafnt hlutfall kvenna og karla í rannsóknina, 
bæði til þess að hafa kynjahlutfall jafnt og einnig til þess að hægt væri að bera saman 

niðurstöður og athuga hvort einhver munur væri á upplifun kvenna og karla með ADHD af 

íþróttaiðkun.  

 Viðtölin voru öll mislöng eða allt frá þrjátíu mínútum upp í klukkutíma, einn og hálfan. 
Viðtölin voru mjög ólík þar sem augljóst var að sumum fannst auðveldara að tala um þetta 

málefni en öðrum og höfðu einfaldlega meira að segja. Viðmælendur fengu allir að velja sér 

dulnefni og eru það því ekki þeirra réttu nöfn sem notuð verða hér á eftir.  

 

5.5 Framkvæmd rannsóknar 
Vinnan við þessa rannsókn hófst tiltölulega snemma. Um leið og viðfangsefni 

rannsóknarinnar var ákveðið var byrjað að afla gagna í rannsóknum og öðru ritrýndu efni 

tengdu viðfangsefni rannsóknarinnar. Strax í byrjun var ákveðið að verkefnið skyldi vera 
eigindlegt rannsóknarverkefni því það þótti þægilegasta aðferðin til þess að komast að 

upplifun einstaklinga. Það þurfti því strax að byrja að huga að því að búa til viðtalsramma til 

þess að styðjast við í viðtölum og huga að því að finna viðmælendur. 

 Viðtalsvísir var gerður í nóvember 2018 og fyrsta viðtalið fór fram í desember sama 
ár. Viðtölin spönnuðu nokkurra mánaða skeið og var síðasta viðtalið tekið í ágúst 2019. 

Rannsakandi hitti viðmælendur alltaf heima hjá þeim. Mikilvægt var að viðtölin væru tekin á 
rólegum stað í öruggu umhverfi þar sem viðmælendum liði vel og gætu tjáð sig óhindrað um 

upplifun sína og reynslu. Einnig vildi rannsakandi gera þátttöku sem auðveldasta fyrir 

viðmælendur. Þegar rannsakandi hafði samband við þátttakendur útskýrði hann fyrir þeim 
um hvað verkefnið snerist og hvernig viðtalið færi fram. Rannsakandi vildi útskýra fyrir 

þátttakendum um hvað viðtalið snerist og hver hugsunin var bak við rannsóknina áður en 

viðtalið var framkvæmt svo þátttakendurnir hefðu tök á að undirbúa sig vel fyrir viðtalið. 
Eftir fyrsta viðtalið var ákveðið að þátttakendur skyldu vera eldri en 20 ára því rannsakandi 

hafði áhyggjur af því að svörin yrðu mögulega ekki eins ígrunduð væru þátttakendur yngri. 

Viðtalsramminn samanstóð af 23 hálfopnum spurningum (Viðauki A). Þær voru hálfopnar svo 
öruggt væri að umræður sköpuðust. Einnig voru 11 spurningar (Viðauki A) sem rannsakandi 

hafði til hliðar til þess að lengja viðtalið eða skapa frekari umræður. Þegar rannsakandi kom 

til að taka viðtölin gerði hann þátttakendum grein fyrir því að fyllsta trúnaðar yrði gætt. 

Einnig voru þátttakendur verkefnisins spurðir hvort það væri í lagi að rannsakandi tæki 

viðtalið upp, að upptökunni yrði síðan samstundis eytt eftir að búið væri að rita upp eftir 
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henni. Það fengi enginn að sjá eða heyra þessa upptöku nema rannsakandi. Allir 

viðmælendur samþykktu það. 

Viðtölin voru síðan jafnóðum rituð niður og fór rannsakandi nokkrum sinnum yfir svo 

örugglega væri rétt haft eftir viðmælendum. Eitt skjal var haft fyrir hvert viðtal. Við kóðun 
var notast við athugasemdakerfi Microsoft Word til þess að greina þemu, voru þá þemun 

tekin til hliðar á spássíum í skjalinu sjálfu.  

 

5.6 Siðferðileg álitamál 
Meðferðar gagnanna sem safnað var fyrir rannsóknina var vandlega gætt. Viðtöl voru tekin 
upp á upptökutæki í síma í samráði við þátttakendur. Viðtölin voru síðan rituð upp eftir 

upptökunni og henni síðan eytt samstundis eftir að afritun var lokið. Gætt var að nafnleynd 

þátttakenda í rannsókninni og fengu þeir því öll sín dulnefni sem þeir völdu sjálfir.  

Lögboðið er hér á landi að sækja um sérstakt samþykki siðanefnda áður en nokkur 
rannsókn er gerð á einstaklingum (Sigurður Kristinsson, 2003). Engir þátttakendur undir 18 

ára voru í þessari rannsókn svo allir voru sjálfráða. Ekki þurfti því undirritað samþykki frá 
forráðamönnum fyrir þátttöku í verkefninu. Rannsakandi hringdi í Persónuvernd og var tjáð 
að vegna eðlis rannsóknarinnar þyrfti ekki að tilkynna rannsóknina til Persónuverndar og ekki 

þurfti að sækja um sérstakt leyfi. Rannsakandi fékk þó alla viðmælendur til þess að veita 
skriflegt samþykki þess eðlis að þeir hefðu samþykkt þátttöku í verkefninu og væru 
meðvitaðir um að þetta yrði útgefið verkefni en fyllsta trúnaðar yrði gætt (Viðauki Á).  

Þar sem notast var við hentugleikaúrtak og snjóboltaúrtak við að finna þátttakendur var 
viss hætta á að úrtakið yrði heldur einsleitt. Þátttakendur tóku allir þátt af fúsum og frjálsum 

vilja og vekur það til umhugsunar um hvort sá hópur sem ekki bauð sig fram hefði haft aðra 
sögu að segja. Alltaf er sá möguleiki að þeir hefðu getað haft allt aðra upplifun en þeir 

viðmælendur sem tóku þátt í þessari rannsókn. 

Önnur siðferðileg álitamál komu ekki upp í verkefninu. Þátttakendur opnuðu sig vissulega 
mismikið um persónuleg mál og er því mikilvægt að halda nafnleynd þeirra. Rannsakandi 
passaði einnig að halda hlutleysi og að leiða ekki samtalið heldur leyfa þátttakendum að 

segja frá sér og sinni upplifun.  

Takmörkun rannsóknarinnar felst aðallega í því að ekki er hægt að alhæfa um niðurstöður 

hennar þar sem viðmælendur eru talsvert fáir eða aðeins átta talsins. Markmiðið með 

rannsókninni er þó ekki að alhæfa heldur frekar að auka skilning á upplifun þeirra 
einstaklinga sem tóku þátt í rannsókninni (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  
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6 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar og gögnin flokkuð eftir 

þemum. Allir átta viðmælendurnir höfðu mikið að segja og upplifun þeirra allra var á 

svipuðum nótum. Viðmælendur sögðu frá hvernig þeim leið þegar þeir bæði iðkuðu íþrótt 
þegar þeir voru yngri og einnig hvernig þeim líður nú í dag þegar þeir leggja stund á íþrótt 

sína. Viðmælendur töluðu um upplifun sína á íþróttaiðkun, kosti þess og galla að vera 

íþróttamaður með ADHD og hvernig þeim gekk að finna sig í skóla með ADHD. 

 Þar sem þetta er eigindleg rannsókn og fjöldi þátttakenda ekki nema átta er ekki hægt 

að alhæfa um niðurstöður. Niðurstöðurnar gefa þó til kynna vissa sameiginlega þætti.  

 Þættirnir eða þemun sem fjallað verður um í þessum kafla eru: Bakgrunnur 
þátttakenda, félagsleg tengsl, styrking á sjálfstrausti, ADHD sem truflun, lyf við ADHD 

hjálpleg, velgengni og lærdómur falið í íþróttastarfi, aukinn þroski og ADHD og 

skólaumhverfið. 

6.1  Bakgrunnur þátttakenda 
Tekin voru viðtöl við átta einstaklinga sem allir eiga það sameiginlegt að vera greindir með 

ADHD og leggja stund á íþróttir. Allir koma þeir þó úr ólíku umhverfi þótt á yfirborðinu virðist 
þessir einstaklingar mjög líkir, æfa allir íþróttir og eru allir með ADHD. Það er þó þannig að 

viðmælendur eru ekki líkir undir yfirborðinu og allir hafa þeir ólíkar upplifanir, tilfinningar og 

langanir.  

 Viðmælandi eitt fær nafnið Lára. Hún er 27 ára gömul, ættuð utan af landi en býr á 

höfuðborgarsvæðinu eins og er vegna þess að hún leggur stund á nám við Háskóla Íslands. 
Lára var greind með ADHD árið sem hún byrjaði í háskólanámi svo hún fékk greiningu frekar 

seint. Hún hefur alla tíð æft íþróttir af kappi, eða síðan hún var 5 ára gömul og byrjaði í 
fimleikum, hún hætti síðan í fimleikum til að einbeita sér að handbolta, sem hún stundar enn 
og spilar með liði í efstu deild hér á landi. 

 Viðmælandi tvö er Þórey. Hún er 22 ára gömul og býr með kærastanum sínum á 
höfuðborgarsvæðinu, en er líkt og Lára ættuð og alin upp úti á landi. Þórey flutti til 

Reykjavíkur vegna þess að hún leggur nú stund á nám við Háskóla Íslands. Hún var greind 

frekar seint með ADHD eins og Lára eða þegar hún hóf nám við háskólann. Íþróttir hafa alltaf 

verið stór hluti af hennar lífi og hefur hún reynt allar þær íþróttir sem í boði voru í heimabæ 
hennar. Þær íþróttir sem Þórey lagði stund sína á af alvöru voru handbolti og hestamennska. 

Hún hætti vegna meiðsla í handbolta fyrir stuttu en stundar hestamennskuna af krafti. 
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 Viðmælandi þrjú er Alba, hún er 22 ára gömul og býr með kærastanum sínum. Alba 
kemur úr stóru bæjarfélagi og leggur stund á nám við Háskólann í Reykjavík. Alba var greind 

með ADHD í 9. bekk í grunnskóla. Hún hefur lagt stund á handbolta frá barnsaldri og spilað 
með unglingalandsliðum Íslands. Hún æfir nú með toppliði í efstu deild á Íslandi. 

 Viðmælandi fjögur er Rósa. Rósa er 29 ára gömul og býr á höfuðborgarsvæðinu en er 

uppalin fyrir norðan. Hún var greind með ADHD frekar seint eða þegar hún var 27 ára gömul 

eftir að hún lauk skólagöngu sinni við Háskóla Íslands. Rósa æfði körfubolta alla sína 
barnæsku en hætti iðkun þegar hún var 27 ára vegna meiðsla. Hún leikur sér enn í körfubolta 

og æfir hann einu sinni í viku með utandeildarliði. 

 Viðmælandi fimm er Baldur. Baldur er 24 ára búsettur úti á landi hjá foreldrum 
sínum. Hann var greindur með ADHD í lok 10. bekkjar í grunnskóla. Baldur hefur ekki lokið 

námi en stefnir á að gera það í framtíðinni. Hann byrjaði töluvert ungur að æfa íþróttir, 

byrjaði í frjálsum 11 ára gamall. Hann fann sig síðan í handbolta og amerískum fótbolta. 
Hann æfir núna handbolta með liði í efstu deild á Íslandi og leikur sér stundum í öðrum 
íþróttum líka. 

 Viðmælandi sex er Kristófer, hann er 23 ára gamall og býr úti á landi. Hann var 
greindur með ADHD mjög ungur eða í kringum 2. bekk í grunnskóla. Kristófer hefur ekki lokið 

námi en stefnir þó á að klára það einhvern tímann ef hann finnur áhugann; hann hafi misst 

áhugann á skólanum mjög snemma og gefist upp. Hann byrjaði snemma að æfa fótbolta og 
æfir af kappi enn þá með félagi í 1. deild á Íslandi.  

 Sjöundi viðmælandinn er Magnús. Hann er 25 ára gamall og býr á 
höfuðborgarsvæðinu en er uppalinn úti á landi. Magnús var greindur með ADHD í 4. bekk í 
grunnskóla. Hann leggur stund á nám við Háskóla Íslands og líkar það vel. Magnús byrjaði 

snemma að æfa íþróttir og lagði lengi stund á fimleika, fótbolta og handbolta. Hann æfir 

núna handbolta af kappi með liði í efstu deild á Íslandi.  

 Áttundi og síðasti viðmælandinn er Dagur, hann er 28 ára gamall og býr úti á landi. 

Hann var greindur með ADHD á grunnskólaaldri en man ekki nákvæmlega hvenær það var, 
en hann minnir að það hafi verið fyrir 7. bekk. Dagur hefur ekki lokið námi en vonast til þess 

að klára það einn daginn þegar hann treystir sér til. Hann hefur æft frjálsar íþróttir síðan 

hann var mjög ungur og æfir þær enn af kappi.  

 

6.2 Jákvæðar hliðar ADHD í íþróttum 
Þátttakendur höfðu sterkar skoðanir á jákvæðum hliðum ADHD í íþróttaiðkun sinni. Öll hafa 

þau lifað með ADHD alla sína ævi og hafa hvert og eitt fundið það sem þeim þykir jákvætt við 



34 

greiningu sína. Öll áttu þau sameiginlegt að hafa átt erfitt á yngri árum og ekki skilið af hverju 

þau áttu erfitt með t.d. einbeitingu og að vera kyrr en einnig voru þau oft truflandi. Öll hafa 

þau þó áttað sig á því núna að hægt sé að nýta sér einkenni ADHD sem drifkraft og hafa þau 
lært að allt er hægt ef unnið er fyrir hlutunum.  

Kristófer hafði orð á því í viðtalinu að hann væri þakklátur ADHD-greiningunni sinni 

vegna þess að hann í fyrsta lagi fékk að vita að það væri ástæða fyrir því af hverju hann væri 

alltaf með meiri orku en hinir og með meiri þörf fyrir hreyfingu. Honum fannst þessi ofvirkni 
hjálpa honum í fótboltanum og fannst hún vera það sem gerði hann að betri fótboltamanni. 

Ég hérna hef alltaf eiginlega svona þakkað fyrir að vera svona ofvirkur skiluru 

þússt í fótboltanum þá er ég mjög til dæmis vinnusamur ég er miðvörður og ég 
hleyp mikið og er alltaf á tánum og ég held að það sé þússt ofvirknin sem hjálpar 

mér þússt öll þessi orka bara fer í að vera betri íþróttamaður skiluru æj erfitt að 

útskýra þetta alveg en æj bara mér finnst ADHD alla vega vera kostur í fótbolta 
sko það er mitt eða mín upplifun á þessu sko. 

Kristófer finnst ADHD virka bara jákvætt á sig í fótboltanum. Hann telur ofvirknina hjálpa og 

íþróttaumhverfið henti einstaklingum með ADHD bara mjög vel. 

Æj þú skilur maður er nottla svo ofvirkur að það nenna manni ekkert alltaf allir 

þannig fattaru þússt og í hreyfingu þá er manni bara leyft að vera eins og maður 

sjálfur er fattaru? 

Rósa telur ADHD vera kost frekar en galla. Hún upplifir ADHD ekki sem hindrun í íþróttaiðkun 

sinni heldur telur hún það jákvætt að vera með ADHD það sé einhvers konar ofurkraftur. Hún 

talar um ADHD eins og kennara sem hefur kennt henni á lífið. 

Jah sko ég hef alltaf eða kannski ekki alltaf en hef reynt að temja mér það að 

ADHD-ið mitt það er þússt minn superpower skiluru ég hef lært margt og get 
margt sem aðrir geta ekki. Ég til dæmis er með mikla orku og er mjög hvatvís sem 

gerir það að verkum að ég til dæmis er mjög óhrædd að prufa nýja hluti ég hérna 

ég bara hendi mér í það og bara já þússt ég er held að ADHD sé þetta extra í mér 
sem gerir mig betri til dæmis sko í körfunni fattaru? 

Þórey hafði nóg að segja þegar hún var spurð um það hvort henni fyndist ADHD hafa haft 

einhver áhrif á hennar íþróttaiðkun. Hún hefur oft verið brotin niður í skólanum t.d. þar sem 
henni var ekki sýndur neinn skilningur eða þolinmæði. Henni fannst því íþróttir vera hennar 

öryggi ef svo má segja. Hún hafi lært margt í sinni íþrótt eins og aga og einbeitingu sem hún 
hafi síðan getað notað á aðra þætti í lífi sínu, eins og til dæmis skólann. 
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Já eiginlega bara svona góð áhrif sko maður lærir strax aga og að einbeita sér 

skiluru þótt það hafi verið stundum skiluru erfitt en svo er þússt þörfin fyrir útrás 
þússt þegar maður er með ADHD þá er maður með svona meira orkulevel og 

meiri þörf fyrir að gera bara eitthvað skiluru sem er gott í íþróttum skiluru þess 

vegna nær maður þessum árangri skiluru og svo geggjað ha, að nota 
einbeitinguna sem maður lærði í handboltanum og nota hana þússt í námsefnið 

skiluru í stærðfræði ég var léleg þar skiluru? 

Degi þykir ADHD hafa haft góð áhrif í bland við slæm á sínum íþróttaferli. Einbeitingin og 

hvatvísin er stundum að plaga hann en hann hefur dregið svo mikinn lærdóm af því. Að læra 
að takast á við einkenni ADHD sem eru að trufla hann og nýta á jákvæðan hátt. 

Umm sko ADHD hefur alveg gert mig að þeim íþróttamanni sem ég er í dag held 

ég skiluru meina ég hef þetta extra að mér finnst fattaru þússt eins og 
geðlæknirinn minn segir sko tilfinningar okkar með ADHD eru oft meiri í báðar 
áttir skiluru þess vegna sko held ég ég hafi meira passion skiluru og vill gera vel 

ADHD hjálpar mér líka þússt með orkuna fattaru? 

Alba hefur upplifað að ADHD hafi í raun jákvæð áhrif á íþróttaiðkun hennar: 

Sko eins og ég upplifi þetta þá fattaru væri ég held ég ekki eins góður leikmaður 

og ég er ef ég væri ekki með ADHD held ég, ókei náttla sko ég get dottið út smá 
einbeitingalega séð stundum ha, en ég er hornamaður mitt starf er að hlaupa 
fattaru hraðaupphlaup vera snögg mikið þol og svona og þússt öll orkan sem ég 

hef út af ADHD hún keyrir mig áfram í að verða besta útgáfan sem ég get orðið 
skiluru ég elska að fá útrás og hlaupa af mér rassgatið skiluru út af þá losa ég 

þessa extra orku sem truflar mig í daglegu skiluru? 

Mamma Ölbu var dugleg að minna Ölbu á þegar hún var leið eða pirruð á kosti þess að vera 
með ADHD: 

Stundum þegar ég var yngri þá pirraði ég mig á þessu en þá var mamma fljót að 

benda mér á kostina sem fylgja þessu og ég myndi segja að þeir vegi milljón 
sinnum meira heldur en gallarnir sko. 

Upplifun Láru á að vera með ADHD í íþróttum er líkt og hjá hinum viðmælendunum, jákvæð. 

Íþróttir hafa hjálpað henni að takast á við aðra þætti í daglegu lífi eins og skólann og tengsl 
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við vini og fjölskyldu. Hún nær að losa orku á íþróttaæfingu sem venjulega væri að bitna á 

öðrum heima fyrir eða í skólanum. Lára hefur því fátt annað en jákvæða upplifun af 

íþróttaiðkun sinni og finnst ADHD-greiningin hennar gera hana að betri leikmanni. 

Sko bæði í fimleikunum og líka handboltanum síðan þá var það þessu extra orka 

skiluru sem ég átti umfram aðra fattaru sem gerði það að verkum að ég var mjög 

dugleg á æfinu ég fattaru gerði mikið og stóð mig mjög vel ég hérna var oft erfið 
heima og í skólanum því ég réð ekkert við alla þessa orku sko svo á æfingu þá 

náði ég að hleypa henni út skiluru og svo lærði ég að stjórna skapinu mínu skiluru 

og að einbeita mér og halda fókus það sko mæli svo með að þússt krakkar með 

ADHD fari í íþróttir þetta bara bjargaði mér sko. 

Magnús hafði svipaða sögu og allir hinir þátttakendurnir að segja. Hann upplifði það jákvætt 

að vera með ADHD og að vera í íþróttum. Það að hann væri með ofvirkni hefði hjálpað 

honum að verða betri leikmaður þótt hann hafi þurft að læra að vera í hóp og vinna með 
öðrum.  

Þetta var alveg erfitt þegar ég var krakki þá réð ég eiginlega lítið við sko sjálfan 

mig átti skiluru erfitt með að hlusta og bíða í röð og vinna með öðrum fattaru ég 
bara vildi gera strax fattaru en núna á eldri árum þá finnst mér þússt ég bara fá 
jákvætt út úr greiningunni minni skiluru ég hef svo mikla orku ég hef lært að nota 

hana á réttan hátt sem benefittar mér skiluru erum fleiri í liðinu með ADHD sko 
höfum alveg rætt þetta sko erum sammála með þetta sko. 

Baldur hefur alltaf verið mjög ör og með mikla ofvirkni það var þó ekki staðfest að hann væri 

með einhverja röskunn fyrr en hann fór til geðlæknis og var þá greindur með ADHD. Hann 
hafi lært að fókusera orkuna á jákvæðan hátt í stað þess að eins og hann sjálfur segir: blaðra, 
horfa út í loftið og öskra á fólk. 

Sko ég fór fyrst í íþróttir til að fá útrás, auðvitað því mér finnst gaman líka en 
geðlæknirinn minn sagði líka þússt íþróttir róa hugann sko þetta hjálpar manni 

líka að fókusera orkunni á réttan stað sem þetta gerir sko ha eins og í markinu 

þússt það er gott að vera hvatvís og ofvirkur maður bara stekkur á boltann án 
þess að sko hugsa um það, ekkert að pæla ef hann fari kannski í hausinn á manni 

skiluru maður er ekkert hræddur það er það sem er það besta við þetta þess 

vegna er ég held ég svona góður í markinu skiluru? 

Það var augljóst í gegnum öll viðtölin að viðmælendur sáu margar jákvæðar hliðar ADHD í 
íþróttum. Í viðtölunum var hægt að sjá hjá öllum viðmælendum að þeim þótti greining þeirra 
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við ADHD ekki vera neikvæð. Í íþróttum fundu viðmælendur stað þar sem þeir gátu fengið 

útrás, róað hugann og lært almenna félagsfærni og aga. Það hefur verið þeim öllum 

mikilvægt að læra þessa hluti vegna þess að samkvæmt viðtölum líður þeim betur, þau hafa 
lært að stjórna tilfinningum, þau hafa fundið stað þar sem þau geta leyft hæfileikum sínum 

að skína og nýtt einkenni ADHD til þess að ná enn lengra í sinni íþrótt.  

 

6.2.1  Félagsleg tengsl 

Allir viðmælendur í þessari rannsókn töluðu mikið um það hvað íþróttaiðkun hefur hjálpað 

þeim mikið með að eignast vini og dafna félagslega. Í íþróttum hafi þau lært að bera virðingu 

fyrir öðrum og liðsfélögum. Lært hvernig eigi að vinna með öðrum og taka tillit til annarra, 

bíða í röð og sýna þolinmæði. 

Rósa sem nýlega byrjaði aftur í íþróttum nefndi það að félagsskapurinn væri stór hluti af 

því af hverju hún byrjaði aftur. 

Líka félagsskapurinn, ég var farin að sakna hans mjög þótt náttla ég eigi alveg vini 
en þetta er svona öðruvísi að vera partur af liði eða þússt heild þá finnur maður 

eða manni finnst maður æj svona maður skiptir máli, fólk vill hafa mann þarna 
það er gaman skiluru gaman að mæta á æfingar og æfa með vinum sínum 
skiluru?  

Baldur talaði einnig um félagslega þáttinn í íþróttum. Honum hafi liðið illa í skólanum því 
hann var nýr og ekki þorað að vera hann sjálfur. Hann hafi stundum átt í erfiðleikum með 

skapið sitt og því átt í erfiðleikum með að kynnast öðrum.  

Þússt í íþróttum þar átti ég ekki erfitt að kynnast fólki eins og í skólanum og 

þannig, þannig ég var nei engin held ég hegðunarvandamál þá sko þar ef það 

voru einhver vandamál þússt þá eru allir svo móttækilegir við manni því maður er 

í liði skiluru æj fattaru þeir vinir sem ég eiginlega á bara í dag sko á núna þegar ég 

er eldri fattaru eru allt gaurar úr boltanum sko eða þússt aðallega sko. 

Baldur nefnir líka að hann hafi lært að vinna með öðrum og það hafi hjálpað honum 

félagslega og að aðlaga sig í hóp. 

Já maður hefur lært svo mikið þússt að samgleðjast öðrum og það skiptir máli að 

liðinu gangi vel og allir í liðinu líði vel maður verður að geta hrósað öðrum. 
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Dagur æfir frjálsar sem er einstaklingsíþrótt og er því ekki í neinu liði eða að keppa með 

öðrum nema sjálfum sér. Hann finnur þó fyrir því að sameiginlegt áhugamál og það að mæta 

á æfingar hjálpi honum að tengjast öðrum einstaklingum vinaböndum. 

Umm sko í frjálsum ertu svolítið sko einn ég er til dæmis sko ég er í kúlunni og 

sleggjunni og þá ertu sko svoldið einn sko en þússt þú ert samt að æfa með 

hinum kösturunum skiluru og á mótum fattaru hittiru aðra kastara og ég hérna 
þússt ég á alveg fullt af vinum í gegnum þetta þússt skiluru sameiginlega áhuga 

hérna uu áhugamál sem dregur okkur saman skiluru? 

Lára hefur æft íþróttir síðan hún var bara lítil stelpa. Henni fannst hún eiga erfitt með að 

passa inn í skólanum og átti erfitt með að eignast vini. Í skólanum var hún oft hávær og 
truflandi en henni fannst hún finna sig í íþróttum vegna þess að þar fékk hún að vera hún 

sjálf.  

Já hérna sko ég held að íþróttir eða þússt það að ég var að æfa íþrótt hafi bara 
bjargað mér sko og ég held hérna það var örugglega eða þússt þess vegna sem að 
ég hérna æfði svona margar íþróttir ég hérna þar fékk ég þússt já hérna að vera 

ég sjálf skiluru og fólk eða krakkarnir hinir sko tóku mér eins og ég var ég var 
ekkert truflandi eða öðruvísi þar sko. 

Hún hélt áfram að tala um vináttuna sem kviknaði í gegnum íþróttaiðkun hennar og af hverju 

hún skipti hana svona miklu máli.   

Ég held eða ég veit eða þússt vináttan sem ég eignaðist í gegnum handboltann er 
ómetanleg eða þússt ég er vinkona liðsfélaganna minna ennþá í dag sko þússt 

kanski ekki allra fattaru það ná ekkert allir saman en stelpurnar sem voru með 
mér í gamla liðinu mínu þússt þegar ég var yngri við erum hérna enn þá traustar 

og sko góðar vinkonur í sambandi hérna í dag sko. 

Magnús talar um það í viðtalinu að hann hafi aldrei átt neitt rosalega erfitt með að eignast 
vini. Hann sé sjálfsöruggur og alltaf verið vinamargur og frekar vinsæll í skólanum til dæmis. 

Hann eigi auðvelt með að tala við aðra og sé mjög opinn þegar hann þorir að gefa af sér. 

Hann nefnir þó að vinátta hans við liðsfélagana sé sterkari en þau vinabönd sem hann hefur 
eignast annars staðar. 

..þannig ég hef alltaf verið þússt þannig séð vinsæll eða þússt en vinir mínir í 

handboltanum sko ég hef æft með sömu strákunum lengi og þegar ég flutti á 
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*segir nafn á bæ* þá þekkti ég fáa sko en var alltaf í boltanum svo ég þekkti sko 

þá stráka skiluru? 

Magnús talar um að strákarnir sem hann þekkti í gegnum handboltann hefðu gefið honum 
sjálfstraustið til að þora að fara og kynnast öðrum krökkum í skólanum. Þeir hafi hjálpað 

honum að gera sér grein fyrir því að hann væri skemmtilegur og ætti að vera opinn við hina 

krakkana. 

og þússt núna meira en tíu árum seinna skiluru eru nokkrir þarna úr liðinu skiluru 

enn þá bestu vinir mínir sko ég hérna ég, þeir hjálpuðu mér svolítið að vera meira 

opinn skiluru og opinn við krakkana í skólanum fattaru eða þússt ég veit ekki 

fannst þeir svona gefa mér sjálfstraustið að ég er alveg skemmtilegur fattaru mig 
ha? 

 

Þegar Alba var spurð út í af hverju hún væri í íþróttum var svarið frekar stutt og hnitmiðað. 

sko þú eignast vini að eilífu skiluru það kennir þér svo ótrúlega mikið að vera í 

hóp að sko það er svo gaman að vera partur af einhverju og þússt að hitta alltaf 

einhvern á æfingu skiluru? 

Félagslegu tengslin eru stór hluti af því af hverju Kristófer er enn þá í íþróttum. Hann hafi 

spilað með mörgum liðum á Íslandi og úti um allt land og hafi í gegnum fótboltann kynnst 

mörgum af bestu vinum sínum í dag.  

Ég hef verið rosalega óheppinn með meiðsl ehm ég hérna hef slitið krossband 

tvisvar og liðþófa þrisvar það má liggur við segja ég hafi verið meira meiddur en 

ekki hehe en sko þússt áhuginn og félagarnir eru það sem hefur haldið manni í 

þessu sko ég það er ótrúlegt hvað ég hef eignast góða vini í gegnum boltann ég 

held ég verði alltaf þakklátur fyrir það sko það situr svona eftir sko. 

Þórey hefur lagt stund á bæði hestamennsku og handbolta. Hún ólst upp í hestamennskunni 

og æfði lengi handbolta þar til hún þurfti nýlega að hætta vegna meiðsla. 

Ég var mjög leið þegar ég þurfti að hætta í handbolta var hann var svo stór partur 
af mér skiluru ég vildi ekki missa af eða þússt tengslin við stelpurnar en margar 

þeirra eru enn í dag bestu vinkonur mínar og því er ég ótrúlega þakklát ég lærði 

svo mikið á því að vera í boltanum þússt ég er óhrædd núna við að þússt ég kann 
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að umgangast fólk núna skiluru er ekki hrædd við að sé of mikið skiluru eins og 

þegar ég var yngri fattaru? 

Hestamennskan hafi einnig ýtt henni út fyrir þægindarammann og hún kynnst þar mörgum 
með sama áhugamál: 

Þetta er svoldið öðruvísi í hestunum en handboltanum þússt þar ertu í liði æfir 

alltaf með sama fólkinu og kynnist því þar en í hestunum ertu svolítið einn skiluru 
og þarft að leggja það á þig að kynnast hinum sýna frumkvæði en á mótum og 

svona þetta er geggjað gaman og að kynnst hestafólkinu bara þora skiluru? 

 

Allir viðmælendurnir nefndu það á einhverjum tímapunkti í viðtölunum hvað íþróttaiðkun 
hjálpaði þeim mikið félagslega. Í íþróttum lærðu þau þessa félagslegu hæfni sem þau geta 

notað í gegnum lífið og er svo mikilvæg. Félagsleg tengsl eru manninum mikilvæg, að kunna 

að vera í samskiptum og innan um annað fólk er góður eiginleiki og eiginleiki sem 
einstaklingum með AHD er erfiður. Það er því virkilega jákvætt að viðmælendur hafi náð að 

styrkja þennan eiginleika hjá sér í gegnum íþróttir. Í íþróttunum höfðu þau einnig öðlast 

meira sjálfstraust sem hefur fylgt þeim áfram í aðra þætti í lífinu eins og til dæmis 
skólagönguna. Það hafi skipt viðmælendur miklu máli þessi félagslegu tengsl og þau væru 

meginástæða þess að þau væru öll enn þá að stunda sína íþrótt. Þótt skemmtanagildið og 

áhuginn fyrir íþróttinni væri aðalástæða þess að þau stunduðu íþrótt væri félagslegi hlutinn 

ekki síður mikilvægur.  

6.2.2  Styrking á sjálfstrausti 

Þrátt fyrir ólíkar upplifanir þátttakenda af íþróttaiðkun áttu þeir margt sameiginlegt. Ýmiss 
konar sjálfsstyrkjandi þættir komu í ljós hjá öllum viðmælendunum sem þeir telja vera 

beinan afrakstur íþróttaiðkunar. Í kaflanum verður fjallað um þann þátt sem allir 
þátttakendur hafa fundið fyrir og það er aukið sjálfstraust. Allir viðmælendurnir höfðu fundið 
fyrir því á yngri árum að vera með lítið sjálfstraust vegna þess að þeim fannst þau 

annaðhvort ekki passa inn, þau áttu það til að vera truflandi í skólastofunni, vera hávær eða 
hvatvís. Það fór oft ekki vel í kennara eða aðra nemendur og hafði það áhrif á sjálfstraust 
þeirra.   

 Þórey upplifði sig heimska í skóla. Kennararnir höfðu litla sem enga trú á henni og hún 
fékk stöðugt að heyra að hún gæti ekki lært, hún væri heimsk og hún þyrfti á sérkennslu að 

halda. Sjálfstraustið hennar var ekkert og leið henni virkilega illa. Sjálfstraustið hafi þó rokið 
upp þegar hún byrjaði að æfa íþrótt sem varð til þess að hún fór einnig að loka á 

neikvæðnina sem hún fékk að heyra frá kennurum og fór að standa sig betur í námi. 
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Sko mér leið alltaf svo illa skiluru allir að segja að ég væri heimsk þússt en þegar 

ég byrjaði í handboltanum þá var ég alveg góð skiluru ekkert strax var ömurleg 

fyrst hehe en þússt maður fékk svo mikil hrós bara þússt að drippla bolta fékkstu 
hrós og manni fannst maður þússt vera að hérna þússt sigra heiminn eða 

eitthvað manni leið geggjað alveg vel hafði trú á sér fattaru? 

Kristófer hafði sömu sögu að segja og Þórey. Kristófer hafði ekki mikið sjálfstraust enda 
brotin niður í skólanum og af bekkjarfélögum því hann var truflandi og mjög hvatvís. Hann 

hafði síðan leitað í íþróttir og fann fótboltann. Þar blómstraði hann og sjáfstraustið jókst í 

kjölfarið.  

Ummm sko, ég hérna ég viðurkenni ég var alveg mér sko leið ekkert rosalega vel 
mér fannst ég einhvern veginn vera bara misheppnaður sko en svo fann ég 

boltann og maður sko þar var ég góður ég fann mig alveg þar og var hrósað og 

mamma og pabbi fengu að heyra jákvætt um mig þar, ég alveg breyttist ég fékk 
svo mikið sjálfstraust ég var bara ég sjálfur og þússt frelsi þar hvað get ég sagt ég 
bara blómstra í íþróttum skiluru? 

Alba upplifði einnig aukið sjálfstraust þegar hún byrjaði að stunda íþróttir. Hún var greind 
með ADHD tiltölulega snemma svo hún nefnir að vegna þess að hún var með greiningu var 
mögulega tekið meira tillit til hennar sérstaklega af bekkjarfélögum sem vissu af 

greiningunni. Henni hafi þó oft fundist hún vera einangruð og varð fyrir töluverðu aðkasti og 
var greining hennar notuð þegar var verið að stríða henni. Hún hafi því ekki verið með mikið 
sjálfstraust og var lítil í sér. 

Ég var alltaf svolítil mús hehe eða þússt sko ég var óörugg og með lítið sjálfstraust 
varð auðveldlega fyrir þússt aðkasti eeeen þegar ég byrjaði að æfa handbolta þá 

einhvern veginn var eins og ég hafi fundið mig, ég fann hér á ég heima mér leið 

vel fékk hrós og pepp frá hérna liðsfélögum skiluru og mér fannst ég aukast eða 
þússt að sjálfstraustið mitt það varð miklu betra. 

Baldur hafði sömu sögu að segja, hann segist hafa verið með lítið sjálfstraust vegna þess að 

honum gekk illa í skólanum og fannst hann ekki vera eins og hinir krakkarnir. Honum fannst 
hann ekki passa neins staðar inn, að hann væri öðruvísi en hinir því hann réði oft ekki við 

ofvirknina og hvatvísina.  

Æj sko ég hérna ég get eiginlega ekki útskýrt hvernig mér leið þegar ég byrjaði að 

æfa íþrótt það var bara þússt eins og nýr heimur eða eitthvað opnaðist skiluru ég 
var alltaf svo hræddur með ömurlegt sjálfstraust en bara þegar ég byrjaði í 



42 

íþróttum þá bara vá varð ég allt annar gaur skiluru - æj manni líður bara eins og 

maður sé loksins venjulegur skiluru? 

Lára hafði einnig upplifað að íþróttaiðkun gaf henni aukið sjálfstraust. Lára hafði ekki gott 
orðspor á sér í grunnskóla, hún var oft truflandi og hávær og öðrum krökkum fannst hún 

stundum ógnandi. Henni leið virkilega illa með sjálfa sig og var óörugg. Hún datt oft í það far 

að vera trúðurinn í bekknum og hávær og var það oft hennar gríma. Sjálftraustið var mjög 
lítið, þótt hún ætti nokkrar vinkonur var hún óörugg og fannst henni hún vera svolítið út 

undan.  

Æj ég verð eiginlega þússt að segja ég eða hérna ég var með virkilega lítið 

sjálfstraust ég var óörugg og var því oft með grímu eða þússt svona eigninlega í 
vörn ég fann svo þegar ég byrjaði í íþróttum að ég hérna mátti vera ég þar fattaru 

ég hérna mátti standa upp og hreyfa mig þússt hlaupa og hafa hátt ég fékk útrás 

ég mátti vera ég sjálf það var léttir. 

 

Magnúsi þótti handboltinn gefa honum eitthvað aukalega. Hann eignaðist vini í gegnum 

handboltann og hann var alltaf í mjög góðu liði. Því hafi hann haft gaman af og hann gerði 
allt til að leggja það á sig að verða einn af þeim bestu í liðinu sem gaf honum sjálfstraust.  

Já sko í boltanum þá voru strákarnir sko helvíti góðir og liðið bara eitt af þeim 

bestu sko og ég hérna það gaf mér svona kraft sko og maður var að skora og 
vinna leiki og standa sig loksins vel í einhverju sko mamma og pabbi ánægð með 

mann og svona þannig egóið fór alveg í botn manni fannst maður geta sko allt 

maður vissi ef maður leggur sig fram þá sáir maður skiluru ef það er þannig í 

boltanum þá af hverju skiluru ekki í skólanum og þannig skiluru svo ég fór að hafa 

meiri trú á mér skiluru og ganga betur fattaru? 

Upplifun Dags af íþróttaiðkun var sú að hann eignaðist ekki bara vini heldur fann hann hvað 

hann varð öruggari með sjálfan sig, sérstaklega þegar byrjaði að ganga vel. Hann sé enginn 

afreksmaður í frjálsum en að áorka einhverju og sýna framfarir hafi gert gott fyrir 
sjálfstraustið hans. 

Öhm líka það að sko ég veit ekki hvað það er en þússt til dæmis þegar ég fór til 

dæmis að kasta aðeins lengra þá jókst sjálfstraustið mitt og ég varð svona 
öruggari með mig og bara að fá frá mömmu eða þjálfaranum bara þú stendur þig 

vel þá leið mér betur skiluru sem held ég leiddi út í það mér leið betur heima og 
sko líka meira að segja í skólanum sko. 
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Rósa kemur líka inn á hvað sjálfstraustið hennar fór að aukast eftir að hún byrjaði í íþróttum:  

Þegar ég byrjaði sko í körfunni var ég svona dró ég mig til hliðar aðeins var smeik 

um að þarna fengi ég sama viðhorf og í skólanum en svo bara eftir örugglega 
svona tvær æfingar fór ég að vera ég sjálf og ég bara mátti það skiluru ég var ekki 

skömmuð fattaru eða sagt mér að setjast eða stoppa og ég bara sjálfstraustið 

mitt bara varð án gríns meira með hverri æfingunni ég var svo ánægð þarna. 

Það er erfitt að halda haus og ganga beinn í baki í gegnum lífið þegar þú hefur átt undir högg 

að sækja í samfélaginu. Einstaklingar með ADHD eiga oft í erfiðleikum með hluti sem eru 

öðrum einstaklingum sjálfsagðir. Það var augljóst í gegnum viðtölin að viðmælendur höfðu 

allir fengið sinn skerf af niðurrifi og þeim leið oftar en ekki illa með sjálfa sig. Þegar þau 
byrjuðu að leggja stund á íþróttaiðkun hafi þar loksins verið vettfangur þar sem þau fengu 

jákvæða umfjöllun. Allir áttu viðmælendurnir við lágt sjálfstraust að stríða og tók það að 

breytast þegar þeir fóru að æfa íþróttina sína. Þar hafi þau fengið að blómstra og vera þau 
sjálf án þess að þurfa vera hrædd um það að fá skammir og niðurrif. Það var mjög lýsandi í 
gegnum öll viðtölin hvað viðmælendur voru þakklátir því að sjálfstraustið þeirra jókst. Þeim 

hafi ekki liðið vel og það smitað í skólann, heima fyrir og hjá vinum. Íþróttirnar hafi hjálpað 
þeim að hafa trú á eigin getu og þeir fyrir vikið orðið sterkari einstaklingar. 

6.2.3 Uppeldislegt gildi 

Viðmælendurnir allir töldu sig hafa lært margt í íþróttum sem þeir geta tekið með sér áfram í 

lífið. Það að vera hluti af liði hafi kennt þeim að bera virðingu fyrir öðrum, sýna öðrum 

þolinmæði, læra að bíða í röð og vinna með öðrum. 

Þegar Baldur var spurður hvort hann hefði lært eitthvað af íþróttaiðkun sagði hann: 

Jájá alveg 100% sko bara margt sko samskipti við aðra og hérna umburðarlyndi 

gagnvart öðrum og vinna með öðrum og hérna eeee já það hefur þróað mig sem 

einstakling sko læra hrósa öðrum og hérna setja eitthvað annað ofar en sjálfan 

sig þar á meðal ef þú ert í hópíþrótt skiluru að setja liðið ofar heldur en mann 

eigin afrek bara margt sko sem hefur styrkt karakterinn manns sko. 

Þórey nefndi þolinmæði sem eitt af því sem hún hefur lært af íþróttaiðkun sinni. 

Eee að sýna þolinmæði og já fara eftir fyrirmælum og eiginlega bara það sko að 

sýna bara þolinmæði og sko sýna tillit bera virðingu fyrir öðrum skiluru og ööö 

ekki skilja útundan og spila saman vera heild skiluru allir eru mikilvægir og gefa af 
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sér skiluru og líka reyndar þússt að vinna fyrri hlutunum eða þússt þú nærð að fá 

það sem þú villt ef þú leggur á þig vinnuna skiluru? 

Svar Láru við spurningunni var á svipaðan máta. Agi, trú á eigin getu og að hafa samúð með 
öðrum er það sem henni fannst hún aðallega hafa lært af íþróttaiðkun sinni. 

Ójá maður alveg fullt sko bara eins og agi og þússt læra bíða í röð og taka tillit 

skiluru læra að tapa og líka að læra vinna líka þússt já hafa trú á sjálfri mér og 
hjálpa liðsfélögum og eitthvað skiluru og læra hvetja aðra og sýna líka samúð og 

þússt hérna samgleðjast og fara eftir fyrirmælum eee já þússt eee já það er svo 

ótrúlega margt sem ég tek með mér í lífið úr íþróttum sko. 

Magnús telur það vera margt sem hann lærði af íþróttum. Hann hafi illa ráðið við skapið sitt 
oft og verið óþolinmóður. 

Ég hérna þússt jú maður lærði margt sko eða hefur lært segi ég sko hérna eins og 

ég átti alveg erfitt með skap skiluru með mikið keppnisskap líka og hérna mjög 
óþolinmóður skiluru maður lærði svona að taka tillit og vera í liði og hvetja alla í 
liðinu skiluru og svo líka bara að það gerist ekki allt strax maður þarf að æfa sig 

maður verður ekki góður í einhverju bara strax skiluru maður þarf að vera 
þolinmóður og vinna vinnuna fattaru? 

Einbeiting er aðallega það sem Rósa lærði í sinni íþróttaiðkun. Hún lærði einnig að leggja á 

sig vinnuna til að verða betri og vinna með öðrum.  

Æj sko maður lærir aðallega að bæði sko pæla í sjálfum sér eða þússt pæla í mér 

og hvernig ég get verið betri og svo vinna fyrir hópinn skiluru líka að einbeita mér 

það sem ég þurfti mest á að halda eiginlega fattaru ef boltinn átti að fara ofan í 
körfuna þurfti ég að einbeita mér skiluru maður lærði líka að maður vinnur sem 

lið og maður tapar sem lið það er ekki einum að kenna ef maður tapar eða vinnur 

skiluru? 

Alba lærði að maður verður góður ef maður leggur á sig vinnuna og ef maður hefur áhuga á 

verkefninu. Líðan skipti einnig máli og það sé erfitt að ná árangri ef manni líður illa og hefur 

ekki áhuga á því sem maður er að reyna að gera. 

Sko ég æfði sko einu sinni sund í smá stund út af mamma sagði mér að gera það 

sko ég hataði það og var léleg og þússt svo þegar ég byrjaði í handbolta þá fannst 

mér svo gaman mér leið vel skiluru og þá fór ég að standa mig vel skiluru og þá 
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lærði ég að það skiptir máli að hafa áhuga og vilja fyrir verkefninu skiluru og ef 

maður leggur á sig ég hérna var ekki lengi að hætta í sundi þegar ég áttaði mig á 

því sko þússt þú þarft að vinna vinnuna ef þú vilt sjá árangur það er ekkert 
flóknara en það skiluru? 

Dagur trúir því að maður læri heilmikið á því að stunda íþróttir, hann hafi svo sannarlega gert 

það.  

Skiluru þú lærir aga þú lærir að mæta á réttum tíma og bera virðingu fyrir tíma 

annarra skiluru þú lærir að leggja á þig vinnu og uppskera eins og þú sáir þetta er 

svo mikilvægt skiluru svo mikilvægt að læra þetta þetta hjálpar þér svo mikið í 

framtíðinni skiluru eða þússt skiluru hvað ég á við? 

Kristófer segist ekki mikið hafa hugsað út í hvað hann lærði annað en fótbolta. Þegar hann þó 

fór að hugsa málið fann hann nokkra þætti sem hann segist hafa lært af fótboltaþjálfurum 

sínum. 

Umm sko þússt maður á að mæta á réttum tíma fattaru þússt það ert ekki bara 
þú að æfa heldur allir hinir í liðinu líka og það er vanvirðing að mæta bara ekki 

skiluru það treysta aðrir á mann fattaru og svo líka kanski það að leggja á sig 
skiluru þú verður ekkert góður í fótbolta ef þú, eða bestur fattaru ef þú æfir ekki 
og þeir bestu taka aukaæfingarnar líka skiluru það er vinna að komast á toppinn 

en það geta það allir með vinnunni skiluru? 

Í viðtölunum var augljóst að viðmælendur voru þjálfurum og íþrótt sinni þakklátir. 
Einstaklingar með ADHD eiga oft erfitt með hegðun, að hlusta, nám o.þ.h. Í íþróttum lærðu 

þau að vera þolinmóð og bíða í röð, þau lærðu aga og að leggja sig fram til að ná árangri. Allt 
eru þetta mikilvæg tæki sem þau geta notað áfram í lífinu. Það er magnað að sjá að allir 

viðmælendurnir lærðu eitthvað sem styrkti þá og gerði að betri einstaklingum. 

6.3 Neikvæðar hliðar ADHD 
Þátttakendur upplifðu að ADHD truflaði þá á köflum við íþróttaiðkun þeirra. Þátttakendur 
áttu oft erfitt með einbeitingu, hvatvísin bar þá ofurliði eða að þeir fóru oft fram úr sér bæði 

á æfingum og í keppnum.  

 

Í viðtalinu talar Lára mikið um kosti þess að stunda íþróttir með ADHD. Lára viðurkennir 

þó að það að vera með ADHD geti haft hamlandi áhrif. Til dæmis þegar kemur að einbeitingu 
eða að halda athyglinni. Hún hafi oft dottið út og byrjað að horfa annað sem hafi oft reynst 
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henni illa. Sérstaklega þegar hún var að keppa og hafði þá einbeitingarleysið hennar áhrif á 

hvernig liðið stóð sig vegna þess að hún átti það til að detta út og þá komst mótherjinn í gegn 

hjá henni og skoraði. 

En það var líka alveg erfitt stundum ég segi það ekki eins að halda athygli ég datt 

oft út bara í miðjum leik kannski og fór bara að horfa upp í stúku og þá komst 

sóknarmaður fram hjá mér og svoleiðis sko þannig ADHD hefur alveg haft áhrif á 
íþróttaiðkun mína á neikvæðan hátt eða þannig, en ég tel íþróttirnar samt hafa 

svona hjálpað mér að finna minn sess skiluru? 

Þórey hafði svipaða sögu að segja en hún þurfti oft að láta endurtaka hluti við sig því hún átti 

erfiðara með að muna það sem verið var að segja henni, t.d. þegar verið var að segja henni 
til á æfingum og í leikjum. Hún átti erfitt með að muna leikkerfi ef þeim var breytt skyndilega 

og stöðugar áherslubreytingar og breytt leikskipulög voru henni erfið. 

Þetta var ekkert alltaf auðvelt sko eða þússt maður þurfti stundum sérstaka 
útskýringu eða hvað á ég að segja, þjálfarinn þurfti oft að endurtaka hlutina við 
mig því það leið stundum langur tími milli þess sem hann var að tala um hvernig 

ætti að gera hlutina og þá var ég bara farin að stundum horfa upp í stúku svo það 
þurfti oft að halda manni við efnið þjálfarinn var oft bara Þórey ertu að hlusta því 
maður var oft farin að líta eitthvað annað en samt sem áður hjálpaði þetta manni 

að halda einbeitingunni skiluru að þjálfa hana 

Baldri þótti erfitt að segja hvort ADHD hafi haft slæm frekar en truflandi áhrif á íþróttaiðkun 
hans vegna þess að hann viti ekki hvernig það er að vera ekki með ADHD. 

 En það náttla eða þússt það hefur alveg áhrif meina maður er oft svo utan við sig 
og svona og concerta hefur hjálpað til. 

Baldur sem er markmaður í handbolta hefur þó lent í því að ADHD hafi haft truflandi áhrif. 

Maður er svona meira utan við sig og dettur oft út og ég hef hérna oft lent í því 
að bara tvisvar þrisvar lent í því á ferlinum að vera svona ekkert að fylgjast með 

og fá mark á mig. 

Rósu fannst ADHD ekkert hafa haft nein gífurlega neikvæð áhrif á íþróttaiðkun sína, vissulega 
væru þarna neikvæð áhrif en jákvæðu áhrifin myndu vega miklu meira. Hún sagði þó að oft 

stríddi athyglisbresturinn henni og á löngum æfingum væri oft erfitt að halda fókus. 
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Hvatvísin hrekkti hana einnig stundum því hún gerði oft hluti án þess að hugsa og flýta sér 

um of.   

Æj þússt jújú vissulega gat það verið pirrandi að vera með ADHD skiluru þússt ef 
æfingarnar voru mjög langar átti ég alveg erfitt með að halda fókus skiluru datt 

auðveldlega út sem var pirrandi og svo líka var ég oft of þússt fljótfær og var 

alltaf að fá frá þjálfaranum að ég þyrfti að slaka á að flýta mér hægt skiluru haha 
maður gerir þessi klaufa mistök skiluru þegar maður er að drífa sig. 

Dagur sagði að það að vera með ADHD truflaði hann stundum vegna þess að hann æfir oft 

einn og þarf því að halda góðri einbeitingu. Einnig þarf hann að vera rólegur og má ekki flýta 

sér of mikið annars er hætta á meiðslum. Hvatvísin sé þá oft erfið og finnst honum oft erfitt 
að gera hlutina hægt og vanda sig á meðan hann fer yfir tæknina. Hann sé líka ofvirkur og er 

hann því oft óþolinmóður þegar kemur að upphitun.  

Jah sko þússt jájá það tekur alveg á að vera með ADHD ég segi það ekki fattaru en 
þússt þetta er ekkert mál ég bara þarf að passa mig skiluru ég má ekki missa 
fókus má ekki drífa mig skiluru kúlan er þung og sleggjan líka ef ég er eitthvað að 

drífa mig þá fæ ég bara í öxl og bak fattaru. Það er oft erfitt að hafa þessa 
þolinmæði, langar bara í action strax skiluru? 

Magnúsi hefur alltaf þótt það lítið mál að vera með ADHD. Honum hefur ekki fundist það 

hamla honum neitt þannig séð og hann pæli lítið í því. Þegar hann var þó spurður hvort 
ADHD hefði haft einhver áhrif á íþróttaiðkun hans var hann ekki viss fyrst, hann hugsaði sig 
smá um og viðurkenndi þá að jú vissulega hafði ADHD haft smá áhrif á íþróttaiðkun hans. 

Sko þegar ég pæli í þessu svona þússt jú meina það er alveg pirrandi þegar að 
strákarnir eða þjálfarinn eða eh þússt er bara eh Maggi róa sig því ég get 

stundum verið of æstur og flýtt mér of mikið sko geri stundum hluti án þess að 

hugsa og líka bara sko æj ég veit ekki hvort þetta sé endilega ADHD en þússt já en 
já það er alveg pirrandi að stundum ráða ekki alveg við sig eða þússt líka skapið 

sko. 

Upplifun Ölbu á íþróttaiðkun og ADHD var jákvæð en hún nefndi þó nokkra hluti sem 
trufluðu hana og höfðu áhrif á íþróttaiðkun hennar á neikvæðan hátt.  

Öhm það var samt sko ég átti smá erfitt með réttlætiskenndina mína eða sko ég 

finn svo sterkar tilfinningar ef ég er glöð er ég rosalega glöð en ef ég er sár eða 

reið verð ég rosalega reið og sár og ég átti það til eða það hafði svolítil áhrif á mig 
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stundum dómarar og svona ef mér fannst ekki rétt þá átti ég rosalega erfitt með 

að sitja á mér skiluru ég tók þessu svo inn á mig að ég fór oft bara að gráta skiluru 

úr bara reiði og sár og bara allt og það truflaði alveg eða svona eyðilagði smá fyrir 
mér en ég lærði er að læra að stjórna því sko alveg. 

Kristófer var heldur ekki mikið að tala um neikvæðar hliðar ADHD hann nefndi þó að hann 

hefði stundum litla stjórn á hvatvísinni sem kæmi honum stundum í vesen. 

Æj bara er svo hvatvís stundum þússt einu sinni var ég of fjótur á mér eða þússt 

var ekki að hugsa hérna og fór í einhverja fokking heimskulega tæklingu maður 

og gaurinn meiddist og ég fékk rautt og þetta var alveg í þússt mikilvægum leik 

og þússt verð bara oft að passa mig skiluru gera ekki eitthvað heimskulegt 
fattaru? 

Þrátt fyrir að upplifun viðmælendanna hafi aðallega verið jákvæð hafa þeir upplifað 

neikvæða þætti líka. Það sem var þeim hvað erfiðast voru þessi einkenni ADHD sem eru svo 
þekkt. Hvatvísin var þeim oft erfið og kom þeim í klípu. Það kom oft upp á í keppnisleikjum 
eða á æfingum að athyglin þeirra fór og var það þeim oft erfitt. Að taka við upplýsingum 

undir pressu eða ef einhverju var breytt með litlum fyrirvara var það oft erfitt fyrir nokkra 
viðmælendur.  

6.4 Íþróttir sem meðferðarúrræði við ADHD 
Til eru margar og mismunandi meðferðir sem eiga að hjálpa einstaklingum sem greindir hafa 
verið með ADHD. Lyfjameðferð er vinsæl meðferð við ADHD, einnig aðrar sálfræðilegar 

meðferðir eins og atferlismeðferð ásamt ýmsum öðrum meðferðum. Þó svo flestir 

viðmælendurnir í þessari rannsókn eru eins og staðan er núna á lyfjum við ADHD nefndu þeir 

að íþróttaiðkunin hafi verið það sem hjálpaði þeim að finnast þau sem „venjulegust“. ADHD-
lyfin hjálpi þeim vissulega við að halda einbeitingu og við daglegt amstur og voru þau sátt við 

að vera á lyfjum. Áður en þau byrjuðu hins vegar á lyfjum var það íþróttaiðkunin sem 

hjálpaði þeim að fá útrás fyrir ofvirknina og það hafi einnig hjálpað með einbeitinguna sem 
og önnur einkenni ADHD.  

Þátttakendur í þessari rannsókn ræddu mörg hver um hvað íþróttirnar hafi hjálpað þeim 
mikið að ná stjórn á einkennum sínum og einhverjir nefndu að íþróttaiðkun hafi verið það 

sem hélt þeim frá frekari meðferð við einkennum þeirra. Eins og Kristófer segir um sína 
upplifun á íþróttaiðkun: 

Sko mér leið svo vel sko þússt mér finnst íþróttirnar hafa verið það sem hélt mér 

frá lyfjum sko alla vega ég náði þússt að leysa út bara alla þessa orku skiluru og 
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fékk meira sjálftraust sko í íþróttum svo ADHD einkennin svona æj veit ekki 

fannst íþróttirnar bara gera nóg til þess að ráða við þetta ADHD mitt skiluru, mig 

langaði líka ekki á lyf er nógu grannur fyrir og vildi ekki fá einhverjar þessar 
aukaverkanir skiluru tók ekki sjénsinn eða fannst ég ekki þurfa þess skiluru 

aðallega það 

 

Það sem íþróttir gera fyrir Ölbu er aðallega það að henni finnst hún hafa meiri stjórn á 
skapinu sínu þegar hún fer á æfingu. Hún hefur alla þessa auka orku sem hún ræður oft og 

tíðum ekki við og í íþróttum nær hún að losa aðeins um hana og það er hún þakklát fyrir. 

Oh mér líður sko svo vel þegar ég er í íþróttum skiluru ég finn svo rosalega fyrir 
því hvað hreyfing skiptir mig miklu máli sko já bæði líkamlega náttla og svo 

andlega líka sko ég veit ekki hvernig á að útskýra sko en finn fyrir þessari orku 
inní mér þegar ég er ekki búin að æfa og hérna og ég verð þá oft skrítnari í 
skapinu og erfiðara að vera kyrr sko mér líður svo vel þegar þessi auka orka er 

hérna farin sem ég þarf að losa út. 

Magnús hefur ekki prufað neinar meðferðir við ADHD-einkennum sínum, hann segist ekki 
hafa fundið þörfina fyrir það. Íþróttir hafi að hans upplifun náð að halda einkennum hans 

niðri eða hann alla vega lært að hafa stjórn á þeim í gegnum íþróttaiðkun sína. 

Sko mér finnst ég hafa þússt, finnst ekki hafa verið þörf á lyfjum eða neitt svona 
sko ég hef aldrei viljað það sko mér finnst bara eftir að ég byrjaði að æfa íþróttir 

ég hef meira stjórn á mér sko hef lært að bera virðingu fyrir öðrum svo ég er 

minna að góla og vera truflandi skiluru og næ að losa alla þessa orku sem ég hef á 

æfingu þannig er ekkert svona já að vera pirrandi lengur skiluru fæ útrás á æfingu 

sko. 

Þó svo Lára taki lyf við sinni greiningu er ekki langt síðan hún byrjaði á lyfjum. Áður en hún 

byrjaði á lyfjunum hafi íþróttaiðkun hennar verið það sem hélt niðri hennar helstu 

einkennum. 

Sko ég hef náttla verið með ADHD allt mitt líf þótt svo að ég hafi bara verið 

greind með það fyrir nokkrum árum og þá fór ég á lyf en fyrir það var sko, ég finn 

alveg smá mun núna en þússt áður þá ég veit ekki hvað ég hefði gert eða verið ef 
ég hefði ekki verið í íþróttum, þær held ég björguðu mér alveg sko héldu 

ofvirkninni niðri og kenndu mér að haga mér skiluru, ég finn það þússt núna samt 
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þegar ég er ekki eins mikið í íþróttum þótt ég sé á lyfjum þá finnst mér íþróttirnar 

hjálpa mér meira þússt andlega líka sko. 

Baldur segir lyfin vera að hjálpa sér helling, hann sé meira einbeittur og rólegri. Baldur nefndi 
það þó að í íþróttum líði honum vel, þar sé hann að beisla ofvirknina og íþróttir rói hann.  

Í íþróttum nær maður einhvern veginn að beisla ofvirknina skiluru hreyfingin og 

að halda manni uppteknum skiluru slær á einkennin finnst mér, ég alveg hlustaði 
og fór eftir fyrirmælum í íþróttum en einhvern veginn bara náði ég að halda niðri 

þessum einkennum þegar ég var að hreyfa mig skiluru hreyfingin er nokkurs 

konar meðferð finnst mér sko hérna þær íþróttir sko þær fókusera mann og róar 

mann niður skiluru þússt það er gott fyrir alla. 

Þórey er samsinnis, lyfin hafa hjálpað henni við daglegt amstur og segir hún lyfin hjálpa henni 

að líða eins og venjulegri manneskju. Áður en hún hafi þó byrjað á lyfjunum hafi hennar leið 

til þess að líða vel og hafa stjórn á sér verið íþróttaiðkun. 

Já sko ég hef ekki prófað að vera í handbolta á lyfjunum bara hestunum en sko 
mér fannst íþróttir alltaf hjálpa mér skiluru þótt ég var ekki greind með ADHD þá 

vissu allir að ég væri með það það var sko frekar mikið augljóst en það sem 
hjálpaði mér var að vera í rútínu skiluru og hreyfingin rútínan í kringum æfingar 
náði að halda skipulagi í hausnum á mér skiluru og hreyfingin einhvern veginn 

róaði mig. 

ADHD sem meðferðarúrræði við ADHD kom fyrir flestum viðtölunum. Viðmælendur töldu 
íþróttaiðkun sína hafa hjálpað þeim að halda niðri einkennum ADHD og hjálpað þeim að 

starfa nokkuð eðlilega. Vegna allra þáttanna sem þau höfðu lært í gegnum íþróttaiðkun sína, 
eins og félagsfærni og uppeldislegu gildin hafi þau passað betur inn í samfélagið og þeim liðið 

betur, sem er fyrir öllu. 

6.5 Gagnsemi ADHD-lyfja 
Ekki hafa allir þátttakendur í þessari rannsókn notað lyf við ADHD-einkennum sínum. Flestir 
viðmælendurnir eru þó á lyfjum og allir hafa þeir jákvæða reynslu og telja lyfin hjálpa sér við 

daglegt amstur. Ekki þykir þó öllum lyfin vera að hjálpa við íþróttaiðkun sína. Lára tekur 

concerta við sinni greiningu. Henni hafa þótt lyfin hjálpa sér gríðalega í skólanum og fannst 
þau hjálpa sér í handboltanum þar til hún skipti nýverið um stöðu á vellinum og fór að leika 

stöðu markmanns. 
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Mér finnst lyfin hjálpa sko ég var ómöguleg í skóla án gríns ég skildi ekki ég bara 

hélt ég gæti ekki lært ég væri bara heimsk en ég byrjaði á lyfjunum þegar ég 

byrjaði í háskólanum og bara vá þvílíka breytingin, öhm mér fannst það líka 
hjálpa í handboltanum alveg fyrst sko en svo þegar ég fór í markið þá fannst mér 

betra að sleppa þeim skiluru því ég vildi ná að hætta að hugsa og ekki einbeita 

mér eins heldur bara gera fattaru spontant þannig ég hætti að taka lyfin á 

morgnana og í hádeginu og tek bara á morgnana þá eru lyfin svona sirka hætt að 

virka þegar það er æfing og það er bara þægilegt. 

Alba tekur ritalin við sinni greiningu. Hún tók það fyrst alla virka daga og ekki um helgar en 

hefur síðan þá breytt skammtinum sínum aðeins. Í dag tekur Alba lyfin sín þegar mikið álag 
er á henni og henni finnst hún þurfa einbeitingu í langan tíma, t.d. þegar hún er að læra fyrir 

próf og þegar hún er að taka próf. Henni finnst lyfin hjálpa mikið til og finnur hún töluverðan 

mun á sér þegar hún tekur lyfin. Hún nær að einbeita sér meira og nær að sitja kyrr lengri 
tíma í senn. Hún hafi þó stundum orðið fyrir smá aðkasti fyrir að taka lyf sem pirrar hana enn 
í dag.  

Sko það pirraði mig svo mikið þegar þússt ef ég átti ekki alveg góðan dag eða var 
æst að tala hátt eða eitthvað skiluru að krakkarnir commentuðu alltaf þá bara 
hvað tókstu ekki lyfin þín eða eitthvað svona og það pirraði mig frekar það eiga 

allir misjafna daga hvort sem þeir eru að lyfjum eða ekki þússt þetta var meint á 
leiðinlegan hátt skiluru en þússt þessi lyf hjálpa mér mikið svo skítt með þessa 
rasshausa.  

Baldri finnst lyfin hafa hjálpað sér virkilega mikið í handboltanum. Hann er markmaður og 
upplifir það öðruvísi en Lára sem líka er markmaður. Honum finnst lyfin hjálpa sér við að 

fókusera meira. Hann hafði áhyggjur af því að snerpan og viðbrögðin yrðu ekki eins góð en 

hann hefur ekki miklar áhyggjur af því lengur. 

Lyfin hafa hjálpað mér finnst mér sko ég hérna finnst ég vera afkasta meiri í 

vinnunni til dæmis er minna að hlaupa úr einu í annað sko í skólanum hjálpaði 

þetta mér helling sko þótt svo ég hafi gefist upp og ekki klárað sko en hélt alveg 
einbeitingu sko og sem markmaður finnst mér þau hafa hjálpað sko ég hérna næ 

meiri einbeitingu og hérna erfitt að útskýra ég bara finn góðan mun get ég sagt 

sko. 

Dagur hefur verið lengi á lyfjum eða síðan hann var greindur með ADHD í sjöunda bekk. 
Honum þykja lyfin hjálpa og þá aðallega við einbeitingu. Dagur æfir einstaklingsíþrótt og þarf 
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því á mikilli einbeitingu að halda. Þó svo hann hafi lært að halda einbeitingu í íþróttum telur 

hann lyfin einnig hjálpa við það.  

Þússt það koma alveg dagar sem ég tek ekki lyfin og það er alveg allt í lagi ég 
fúnkera alveg sko finnst þau bara hjálpa sko sérstaklega á keppnisdegi fattaru að 

halda extra fókus láta ekki ofvirknina hlaupa með mig í einhverja vitleysu sko en 

svo líka hafa lyfin aðallega hjálpað í skólanum sko ég var alveg vonlaus í skóla en 
svo þegar ég byrjaði á lyfjunum róaðist ég alveg slatta sko og fór að ná að 

einbeita mér aðeins ekki bara trufla hehe. 

Rósa er mjög þakklát lyfjunum. Hún var alltaf mjög utan við sig og var hún með mjög mikinn 

athyglisbrest. Hún byrjaði ekki á lyfjum fyrr en 27 ára gömul og segist óska þess að hafa 
byrjað fyrr. Hún fór í gegnum alla skólagöngu sína án lyfja og var það henni virkilega mikil 

áskorun. 

Mér finnst ég ný manneskja eftir að ég byrjaði á lyfjunum ég vildi óska þess að ég 
hefði byrjað fyrr svona aðallega skólans vegna ég fúnkeraði í körfunni 
athyglisbresturinn var ekkert að eyðlileggja fyrir mér þar en vá þetta hefði 

bjargað mér í skóla mér gekk alltaf illa var með mikinn athyglisbrest og fannst ég 
alltaf heimskust í bekknum lyfin hjálpa mér mjög í daglegu lífi núna í vinnunni og 
bara við allt ég er ekki að fara að hætta á þeim í bráð sko. 

Lyf við ADHD hafa reynst þeim viðmælendum sem hafa notað þau vel. Allir höfðu orð á því 
að lyfin hefðu hjálpað þeim, en á mismunandi hátt. Sumum viðmælendum fannst lyfin halda 
aftur af þeim í íþróttaiðkun þeirra en öðrum fannst það hjálpa og þeir afkasta meiru í 

íþróttinni sinni. Þrátt fyrir að lyfin hafi haldið aftur af einhverjum í íþróttum fannst þeim 
öllum lyfin hjálpa sér við daglegt amstur. Áhugavert var að sjá hvað viðmælendurnir styðjast 

við lyfin á mismunandi tímum dags og við mismunandi aðstæður. Sumir taka lyfin daglega og 

reynist það þeim vel. Sumir taka þau þegar þeir þurfa, eru undir álagi eða þurfa aukna athygli 
á einhverjum ákveðnum tímum. En í gegnum viðtölin er hægt að sjá að lyfin hafa góð áhrif og 

hjálpa þessum einstaklingum sem taka þau. 

6.4  ADHD og neikvæð upplifun í skóla 
Allir þátttakendur þessarar rannsóknar höfðu því miður fátt gott að segja um upplifun sína af 
skólagöngu. Allir mættu þeir litlum skilningi hvort tveggja frá kennurum og skólafélögum. 

Sérstaklega fannst þeim þau vera utanveltu, ekki passa inn og þau upplifðu sig öðruvísi. 
Flestir þátttakendurnir áttu líka erfitt með að fóta sig námslega. 

Magnús segir frá upplifun sinni af því hvernig honum leið í skólanum. 
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Sterkasta minning mín til dæmis úr grunnskóla var þegar að ég fór í foreldraviðtal 

og hérna stóra systir mín þurfti að fara með mér því að mamma og pabbi voru í 

útlöndum ég hérna var stressaður fyrir þessu viðtali eins og án gríns öllum 
fokking skólaviðtölum því ég vissi að ég væri ekki að fara heyra neitt jákvætt væri 

bara að fá þússt enn ein vonbrigðin skiluru við fórum inn og það eina sem 

kennarinn talar um er neikvætt án gríns og svo segir hann að ég hafi sett met í 

órólegur og truflar klessum í öllum skólanum að ég gæti verið svo góður nemandi 

ef bara ég gæti hagað mér eins og hinir krakkarnir verið þægur og rólegur ég man 

hvað ég sko ég varð svo reiður ég held sko ég var þakklátur fyrir að systir mín fór í 

viðtalið hún svaraði fyrir mig ég var grenjandi sko inní mér mér fannst ég vera svo 
misheppnaður alltaf sko mamma og pabbi hefðu líka verið svo vonsvikin enn eina 

ferðina skiluru ég var ein stór vonbrigði í skóla ég hataði þennan stað en sko í 

framhaldsskóla stóð ég mig aðeins betur því ég vildi þússt gera mömmu og pabba 
stolt en sko það hafði enginn kennari trú á mér en ég fór sko í háskólann í 
viðskiptafræðina og er á seinasta árinu ég er svo fokking stoltur af mér sko 

mamma og pabbi stolt allir stoltir og þetta er einn stór sokkur upp í þessa 
grunnskólakennara sko. 

Lára hefur svipaða sögu að segja og Magnús. Hún átti virkilega erfitt uppdráttar í 

grunnskóla og einnig í framhaldsskóla. Hún hafi síðan blómstrað í háskólanum og er núna 
útskrifuð með BA-gráðu. Þóreyju leið vel í íþróttum því þar var ekki alltaf verið að skamma 
hana eða gera lítið úr henni eins og kennarar gerðu í skólanum. Henni hafi þess vegna þótt 

vænt um íþróttirnar sem hún æfði. 

 

Ég held það hafi verið sjaldan sem ég kom ekki grenjandi heim eftir að hafa 
fengið út úr einhverju prófi sko án gríns ég hataði grunnskóla það var alltaf verið 

að skamma mig ég var endalaust send út úr tíma fyrir að vera á iði eða labba um 

skólastofuna fyrir að vera að trufla aðra nemendur eða vera hávær ég réð bara 
ekkert við mig og ég varð reið að enginn skildi mig mér fannst kennarar hata mig 

og mér leið ömurlega sko og sko ekki gekk mér eitthvað mikið betur í 

famhaldsskóla ha sko ég skildi það ekki mér fannst ég leggja svo hart að mér en 
aldrei fékk ég góðar einkunnir ég bara brotnaði og brotnaði og brotnaði meira 

niður gagnvart skólanum sko ég bara var við það að gefast upp ég fór samt í 

háskólann og ákvað að reyna á það því ég vildi svo mikið gera mömmu og pabba 
stolt skiluru mér gekk ágætlega fyrsta árið svo byrjaði ég á lyfjum og vá munurinn 

án gríns bara að sjá muninn á einkunnum frá fyrstu önn og svo annarri það var 
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rosalegt ég var svo glöð ég var ekki heimsk ég bara trúði ekki að þetta hafi verið 

það sem mig vantaði bara smá hjálp ég útskrifaðist úr BA-náminu mínu með átta 

og langaði sko að senda prófskírteinið mitt á alla ömurlegu grunnskólakennarana 
sem höfðu enga trú á mér. 

 

Kristófer fannst ADHD ekki hamla sér neitt í fótboltanum en fannst það samt hamla sér í 

skólanum.  

Ehm mér fannst ADHD kannski ekki hafa nein eða neitt þússt neikvæð áhrif í 

fótboltanum sko en vá í skólanum þússt veist ekki hversu oft ég hef óskað þess 

að bara geta lært fattaru eða setið kjurr og ekki verið að trufla aðra og alltaf 
órólegur fattaru ég var alveg ómögulegur í skólanum sko svo er ég líka með 

lesblindu og kvíða líka tengt ADHD svo þetta var allt einhver grautur þarna í 
skólanum þetta tengist allt skiluru hef oft óskað þess að vera ekki með ADHD 
bara til þess að geta lært skiluru orðið ríkur fattaru lögfræðingur eða eitthvað 

svoleiðis þússt tannlækninn hef alveg hugsað það sko og verð alveg dapur sko en 

ég er sáttur við sjálfan mig skiluru er alveg sáttur eins og ég er eftir allt fattaru 
þótt ég hafi hætt í skóla sko. 

 

Upplifun Baldurs á hans skólagöngu var ekki svo slæm segir hann. Hann hafi verið í 
litlum sveitaskóla fyrstu árin hans í grunnskóla og hafi það hentað honum vel. Þar hafi 

hann fengið góða handleiðslu kennara, þeir voru þolinmóðir og vegna þess hve fáir 

krakkar voru í hverjum bekk hafði kennarinn nægan tíma til þess að sinna hverjum og 

einum.  

 
Mmm sko mér leið vel þegar ég var í *segir nafn á grunnskóla* í svona fyrsta til 

hérna svona fjórða bekk en mér leið síðan ekki vel þegar ég fór í stærri skóla 

hérna þegar ég fór í *segir nafn á skóla* og sérstaklega þá í svona áttunda til 
tíunda bekk þá leið mér alls ekki vel fannst ég ekki ráða við námsefnið og var 

alltaf eftir á og svona fór að efast um sjálfan mig námslega eða þússt ég var samt 

ekkert þússt þannig séð vandræðagemlingur í skóla eða neitt þannig það var alla 
vega ekkert rosalega mikið kvartað undan mér en hérna ég var oft svona tekið 

mig úr tíma og ég fékk að labba aðeins skiluru eða þannig í framhaldsskóla síðan 

þá var miklu meira áreiti hérna og athyglisbresturinn er ekki að fúnkera vel þegar 
það er svona alls konar og mikið af fólki og mikið að gerast skiluru kennarar ná 

ekki á fókusera á hvern og einn skiluru og hérna ég endaði á að hætta í fjölbraut 
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þegar ég átti lítið eftir sko en ég vona núna er ég byrjaður á concerta og að það 

þá hjálpi mér að klára skiluru? 

 

Degi leið ekki vel í skólanum. Honum fannst kennararnir ekki skilja hann og var strax brotinn 
niður. Hann var í sérkennslu frá þriðja að sjöunda bekk eða þar til hann var greindur með 

ADHD. Hann var mjög ósáttur í sérkennslu því honum fannst hann ekki vera heimskur hann 

réð bara ekki við sig og átti erfitt með að einbeita sér. Dagur gafst snemma upp á námi þrátt 
fyrir að vera á lyfjum en ætlar sér að klára og fá stúdentspróf. 

 

 Ég hérna ég held sko að ég hafi bara verið svolítið brotinn í skóla ég var sko 
sendur í sérkennslu þegar ég þurfti þess ekkert skiluru ég bara það voru allir bara 

já hann hlýtur að vera heimskur því hann kann ekki að lesa sko ég kunni alveg að 

lesa ég bara átti aðeins erfiðara með það ég átti erfitt með að vera kyrr og 
einbeita mér það var samt ekkert að mér skiluru en ég fór að trúa því að ég væri 
heimskur sko kennararnir fengu mig alveg til að trúa því sko svo fékk ég lyf við 

ADHD og hlutirnir breyttust alveg en ég bara var kominn í einhverja uppreisn 
skiluru ég kláraði alveg grunnskóla skiluru og fór í fjölbraut en svo bara átti ég 
alveg erfitt þar líka þótt að ég væri á lyfjum þau hjálpuðu mér alveg að einbeita 

mér og svona en ég einhvern veginn var bara búinn að missa allan áhuga og trú á 
að ég gæti þetta skiluru en þússt ég ætla að klára sko ég ætla að fá stúdentspróf 
alla vega sko. 

 

Upplifun Ölbu í grunn- og framhaldsskóla var stormasöm. Henni leið illa í skólanum og fannst 

eins og öðrum þátttakendum í þessari rannsókn hún ekki mæta neinum skilningi. Litið var á 

hana sem óþekka og truflandi og hún oft send út úr skólastofunni.  

 

Æj sko mér gekk ekkert illa námslega séð í grunnskóla sko ég var alveg að standa 
mig þar sko en eins og þússt en ég talaði mikið í tímum og það fór mikið fyrir mér 

ég hérna var oft send út úr tíma eða þá stormaði sjálf út og fór út að labba einn 

hring eða eitthvað og kom svo aftur það gerði ég oft þegar ég fann að þússt ég 
var ekki að ráða við mig sem sagt að sitja og fylgjast með ég byrjaði svo á lyfjum 

og fannst það hjálpa mér það hjálpaði mér alla vega í framhaldsskóla og komst ég 
ágætlega í gegnum hann þótt ég hafi átt við smá vandamál að einbeita mér og 

svona þannig sko var stundum að trufla þar líka og fór mikið fyrir mér sko en 
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þússt ég var líka ekki alltaf að taka lyfin mín ég tók þau þússt í prófum og svona 

var ekkert á þeim neitt alla daga sko en er núna í háskólanum eða þússt Háskóla 

Reykjavíkur og ég hélt það væri auðveldara ég lýg því ekki en það gengur 
ágætlega erfitt að sinna öllu í einu og ég ræð ekki alltaf við þetta sko ef ég á að 

vera hreinskilin. 

Þórey hataði skólann. Hennar upplifun var allt annað en jákvæð og horfir hún til baka á 
grunnskólagöngu sína með trega. Hún var regulega brotin niður og niðurlægð og henni 

stanslaust sagt að hún væri heimsk og myndi enda sem kassastarfsmaður í Bónus. Þórey 

hafði mikið að segja þegar hún var spurð hvernig henni leið í skólanum og hvernig hún 

upplifði skólagöngu sína. 

 

Ég forðast það oft að tala um grunnskólann ég bara er eiginlega búin að blokka 
það út ég hataði þennan tíma sko í fyrsta til níunda bekk var ég í litlum 
sveitaskóla þar var ég reglulega kölluð heimsk og kennararnir höfðu bókstaflega 

enga trú á mér ég var send í sérkennslu og þar var líka sagt við mig að ég yrði 

aldrei neitt ég væri bara heimsk ég hérna var aldrei með nein svona 
hegðunarvandamál ég var stundum svolítil skjáta eða þússt ég hló mikið var 

hávær og oft að standa upp og svona en ég átti erfitt með lesskilning og að lesa 

og tók það mjög á það kom svo í ljós að ég var lesblind og fór ég í lesblinduskóla 
eða eitthvað þarna í Mosó samt þótt ég var greind með lesblindu voru 

kennararnir ekki með neina þolinmæði gagnvart mér þeir töluðu endalaust um 

að ég væri að trufla og væri heimsk ég skipti því um skóla í níunda bekk og fór í 

stærri skóla í næsta sveitarfélagi þar gekk mér miklu betur og þar var mér hjálpað 

með lesblinduna líka sko og fyndið eitt í framhaldsskóla þá gekk mér ágætlega 
skiluru ég alla vega útskrifaðist og ég útskrifaðist með krakka kennarans sem var 

alltaf að segja að ég væri heimsk og eftir útskrift þá hérna fór ég upp til hennar 

og hérna hló framan í hana, sýndi henni útskriftarvottorðið mitt þarna og sagði 
við hana að ekki vissi hún mikið sjálf þar sem hún sagði alltaf að ég myndi enda 

sem starfsmaður á kassa í Bónus ég er líka núna í háskólanum og gengur bara 

mjög vel er komin á lyf við ADHD og það er eins og nýtt líf. 

Hin neikvæða upplifun Þóreyjar af skólanum er áberandi. Hún hafi misst allt sjálfstraust 

og liðið illa með sjálfa sig, hún hafi á endanum farið að trúa því að hún væri heimsk og að 
hún gæti ekki lært og myndi aldrei verða að neinu. „Ég trúði því að það myndi aldrei verða 
neitt úr mér út af ég trúði bara að ég væri hérna væri bara heimsk.“  
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Rósu gekk ágætlega í skóla, henni leið þó ekkert sérstaklega vel, fannst hún heimsk og 
átti mjög erfitt með einbeitingu og að fylgja jafnöldrum sínum í náminu. 

 

Mér fannst ég alltaf heimskust í bekknum ég skildi ekki neitt og náði aldrei að 
fylgja bekknum í námsefninu ég var einhvern veginn alltaf eftir á ég gafst 

eiginlega bara upp um leið og ég byrjaði ég náði aldrei að halda út einbeitingu í 

að lesa heilan kafla lestur var martröð og eins að læra þessar stærðfræðiformúlur 
eða það var bara ómögulegt ég hélt aldrei út skiluru ég var samt ekkert að trufla 

skiluru aðra neitt þannig samt ADHD mitt er meira svona smá ofvirk vissulega en 

athyglisbresturinn er mikill og það hafði rosaleg áhrif í skólanum sko ég samt á 
einhvern óskiljanlegan hátt komst í gegnum grunnskóla, framhaldsskóla og 

háskóla held ég bara allt á þrjóskunni skiluru ég vildi fylgja vinum mínum skiluru 

en vá ég held það hefði verið allt annað hefði ég byrjað á lyfjunum fyrr sko það 
hefði ekki eða þússt held þá að skólinn hafi ekki verið eins mikil pína fyrir mig sko. 

Reynsla viðmælanda af skólaumhverfinu er þeim þung í skauti. Augljóst var í gegnum viðtölin 

að þau litu skólann ekki jákvæðum augum og mörg þeirra höfðu meira að segja gefist upp, 
þrátt fyrir að þau þráðu að klára. Með seiglu og eiginleikum sem þau lærðu í íþróttum 

komust þó flest þeirra í gegnum skóla og blómstra nú í sínu námi á háskólastigi. Sjálfstraustið 

sem þau fengu í gegnum íþróttir hafi gefið þeim trúna á að þau gætu lært það sem þau vildu 
læra ef þau legðu hart að sér. Það er þó augljóst af viðtölunum að dæma að tími þeirra í 

skólanum, alla vega á yngri árum, var ekki tími sem þau horfðu til baka á með gleði, heldur 

voru það meira reiði og vonbrigði sem einkenndu þennan tíma. 

 

Eftir þemagreiningu á viðtölunum átta er eitt yfirþema sem nær yfir öll viðtölin og það er: 
Íþróttaiðkun sem sjálfsmyndarstyrking fyrir einstaklinga greinda með ADHD. 

 

 



58 

7 Umræður 

Í þessum kafla verða niðurstöður dregnar saman og skoðaðar í samhengi við 

rannsóknarspurningar. Í byrjun rannsóknar voru settar fram tvær rannsóknarspurningar, þær 

voru svohljóðandi: 

Rannsóknarspurning 1: Hver er upplifun einstaklinga með ADHD á íþróttaiðkun? 

Rannsóknarspurning 2: Finnst einstakingum með ADHD íþróttaiðkun hafa áhrif á aðra 

þætti, t.d. velgengni í skóla? 

Rannsókninni var aðallega ætlað að beina athyglinni að reynslu og upplifun einstaklinga 

sem greindir hafa verið með ADHD og hvernig íþróttaiðkun spilar inn í þá upplifun. 

Niðurstöðurnar byggja á viðtölum við átta viðmælendur sem allir áttu það sameiginlegt að 

vera greindir með ADHD og leggja stund á íþróttaiðkun. 

Styrkleikar rannsóknarinnar koma fram í því hversu samvinnuþýðir þátttakendurnir voru 

og hversu viljugir þeir voru að tala og lýsa af einlægni þeirra upplifun og reynslu. Þessi 
rannsókn er sú fyrsta af sínu tagi hér á Íslandi þar sem sjónum er sérstaklega beint að 

upplifun einstaklinganna sjálfra á þátttöku í íþróttum. Erfitt er þó að draga ályktanir út frá 

þessari rannsókn þar sem viðmælendur voru einungis átta talsins. Rannsóknin sýnir 
mikilvægi íþróttastarfsins fyrir einstaklinga með ADHD. Íþróttaiðkun getur hjálpað 

einstaklingum með ADHD að halda einkennum sínum niðri.  

Helstu vankantar rannsóknarinnar eru meðal annars hversu þunnskipað úrtakið var.  

Mögulega hefði verið hægt að hafa úrtakið stærra og rannsóknina umfangsmeiri en alltaf er 
hægt að gera betur. Eins hafa úrtaksaðferðirnar ýmsa annmarka eins og það hvað úrtakið 

getur verið einsleitt þegar snjóboltaúrtak og hentugleikaúrtak er notað. Þrátt fyrir það er það 
mat rannsakanda að þessi rannsókn gæti mögulega verið inngangur að enn stærri rannsókn. 

 

7.1 Þátttakendur 
Viðmælendur voru á aldrinum 22-29 ára. Kynjahlutfall var jafnt eða fjórar stelpur og fjórir 
strákar. Sjö af átta viðmælendum æfa hópíþróttir í skipulögðu íþróttastarfi með íþróttafélagi 
en aðeins einn viðmælendanna æfir einstaklingsíþrótt. Þetta kemur ekki heim og saman við 

rannsókn Johnson og Rosén (2000) þar sem fram kemur að einstaklingar með ADHD, þá 
sérstaklega stráka,r velji frekar að taka þátt í einstaklingsíþróttum en hópíþróttum. Þrátt fyrir 
að rannsóknir á áhrifum íþrótta hjá einstaklingum með ADHD séu af skornum skammti hefur 

þó verið sýnt fram á að almennt hefur hreyfing jákvæð áhrif á vitsmuni og hegðun 

(Leithauser og Beneke, 2013).  
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Samkvæmt Rúnari Vilhjálmssyni (2006) eru stelpur á unglingsaldri líklegri til þess að 
heltast úr lestinni og hætta í íþróttum. Niðurstöður þessarar rannsóknar leiða annað í ljós, en 

það gæti einnig verið vegna þess að úrtakið er lítið og vegna úrtaksaðferðarinnar sem notuð 
var og þess að í rannsókninni voru einungis tekin viðtöl við einstaklinga sem æfa enn íþrótt. 

7.2 Jákvæðar hliðar ADHD  
Allir viðmælendur rannsóknarinnar töldu að ADHD hefði jákvæð áhrif á íþróttaiðkun þeirra. 
Viðmælendur tala um að á yngri árum hafi þeir átt erfiðara með að eiga við ADHD-einkenni 

sín. Þau hafa í gegnum árin áttað sig á því að hægt er að nýta einkennin sem jákvæðan styrk. 

Íþróttaiðkun virðist einnig vera umhverfi þar sem þeir einstaklingar sem eru með ADHD geta 
upplifað jákvæða styrkingu og er það þess vegna sem einstaklingar með ADHD skara oft fram 

úr í íþróttum (Stewman, Liebman, Fink og Sandella, 2018). Þátttakendur í þessari rannsókn 

töluðu margir hverjir um hversu þakklátir þeir væru ADHD-greiningu sinni, ofvirknin hjálpaði 
þeim að verða betri íþróttamenn, þeir notuðu orkuna sína í að bæta sig sem leikmenn. Einnig 

voru þeir einstaklingar sem voru markmenn þakklátir hvatvísinni, því að vera hvatvís í marki 

gerði þá að betri markmönnum. Þátttakendurnir upplifðu að ef þeir væru ekki með ADHD 
væru þeir ekki þeir leikmenn sem þeir eru í dag, ADHD gæfi þeim þetta aukalega til að verða 

betri leikmenn.  

 Íþróttaþátttaka getur verið ákveðin tilfinningaleg og líkamleg útrás fyrir einstaklinga 

með ADHD til þess að ráða við einkennin sem ADHD ber með sér (Stewman, Liebman, Fink 
og Sandella, 2018). Þetta kemur heim og saman við niðurstöður þessarar rannsóknar þar 

sem þátttakendur fá útrás fyrir ofvirknieinkenni sín í íþróttum sem þeim finnst gera þá að 

betri leikmönnum. 

 

7.2.1 Félagsleg tengsl 

Íþróttir hafa ýmis jákvæð áhrif, ekki eingöngu eru þær hagnýtar heilsufarslega heldur líka 
félagslega (Gjerset, Hauken og Holmstad, 1995/1998). Gildi íþrótta felst einnig ekki aðeins í 

hreyfingunni sem einstaklingar fá heldur myndast í íþróttum vinátta við liðsfélaga og/eða 

aðra í íþróttinni og fá þá einstaklingar í íþróttum þennan aukna félagslega stuðning (Shernoff 
og Vandell, 2007).  

Viðmælendur töluðu allir um hversu stór félgaslegi hlutinn væri af íþróttaiðkun 

þeirra. Hann skipti alla þátttakendur miklu máli og eignuðust þeir allir mjög góða vini í 
gegnum íþróttaiðkun sína og lærðu að eiga í samskiptum við aðra. Einstaklingar með ADHD 

eiga oft erfitt félagslega og hafa yfirleitt slakari félagsfærni en aðrir einstaklingar sem ekki 

eru með ADHD (Arjmandi, Akikhavandi og Sayehmiri, 2015). Það er því mikilvægt að 
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einstaklingar sem hafa ADHD finni sér vettvang þar sem þeir geta æft sig í félagslegum 

samskiptum og lært af öðrum sem eru félagslega færari en þeir (Kawabata, Tseng og Gau, 

2012).   

Einstaklingar með ADHD eiga erfiðara með félagslega hluti en aðrir sem ekki eru með 

ADHD og sýna niðurstöður þessarar rannsóknar að íþróttaiðkun getur verið hjálpin sem 

þessir einstaklingar þurfa til þess að læra að pluma sig í félagslegum aðstæðum og eignast 
vini. 

 

7.2.2 Sjálfstraust 

Skipulagt íþróttastarf getur oft og tíðum reynst einstaklingum með ADHD hjálplegt að því 
leytinu til að í íþróttum gefst þeim það tækifæri sem þeir þurfa til þess að efla sjálfstraust sitt 

og vellíðan. Þegar einstaklingar ná að efla þessi svið virðist það styðja við færni þeirra á 

öðrum sviðum eins og skipulag eða félagsfærni (Kawabata, Tseng og Gau, 2012). Einkenni 
ADHD geta oft komið fram í lélegu sjálfsáliti eða sjálfstrausti og er því mikilvægt að finna 
hvað það er sem getur hjálpað þessum einstaklingum að styrkja það (White, Harris og 

Gibson, 2014). 

 Viðmælendur í rannsókninni upplifðu það allir að í íþróttum efldist sjálfstraust þeirra. 
Allir töluðu um að í íþróttum fengju þeir að vera þeir sjálfir og það hafi styrkt þá andlega. Í 

íþróttum fengu viðmælendur hrós fyrir vel unnin störf og við það fengu þeir trú á sjáfum sér 
og sjálfstraustið jókst. Þeim fannst þeir finna sig í íþróttum, það væri staður þar sem þeir 

gætu fengið útrás og ekki verið skammaðir fyrir að vera með of mikla orku og þeim kennt að 
beisla orkuna á góðan hátt og í rétta átt. 

 Samkvæmt þessum niðurstöðum getum við séð að íþróttaiðkun getur haft góð áhrif á 

sjálftraust einstaklinga með ADHD og verið vettvangur þar sem hægt er að efla andlega 

heilsu þeirra. 

 

7.2.3 Uppeldislegt gildi 

Í grein Viðars Halldórssonar (2014) er fjallað um að íþróttafélög eru orðin hluti af 

uppeldisstofnunum samfélagsins. Það er í samræmi við niðurstöður þessarar rannsóknar en 

þar kom í ljós að allir viðmælendur töldu íþróttaiðkun sína hafa uppeldislegt gildi. Í íþróttum 
læra einstaklingar hvernig á að vera góður liðsmaður, hvernig eigi að sýna góða 

íþróttamannslega hegðun og hvernig spila eigi með öðrum (Ulene, 200). Þar læra þeir að fara 

eftir reglum og vinna með öðrum, skipuleggja tíma sinn og leysa vandamál (Shernoff og 
Vandell, 2007). Þetta kemur allt heim og saman við niðurstöður þessarar rannsóknar. 
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Viðmælendur töluðu um að þeir lærðu að vera í samskiptum við aðra og tileinkuðu sér 

umburðarlyndi, lærðu að hrósa öðrum og taka hrósi sjálfir. Þeir lærðu að sýna þolinmæði og 

fara eftir fyrirmælum, að skilja ekki út undan og gefa af sér.  

 

7.3 ADHD sem meðferðarúrræði við ADHD 
Margir þurfa meðferð við ADHD-einkennum sínum (White, Harris, Gibson, 2014). Alltaf er 
verið að reyna að finna nýjar leiðir til þess að hjálpa þessum einstaklingum (Stewman, 

Liebman, Fink og Sandella, 2018). Margar áhrifaríkar meðferðir eru til, svo sem hugræn 

atferlismeðferð og lyfjameðferðir. Ein aðferð hefur mikið verið rædd úti um heim allan en 
það er aðferð sem virðist hafa sýnt fram á góðan árangur og er það þátttaka í íþróttum 

(Lullo, 2006; Stewman, Liebman, Fink og Sandella, 2018). Meirihluti þátttakendanna í þessari 

rannsókn tók lyf við sinni greiningu og hafði bara jákvætt um það að segja. Upplifun þeirra á 
notkun lyfja við ADHD var góð og fannst þeim lyfin hjálpa aðallega í daglegu amstri og í 
skólanum, flestum fannst þeim þau þurfa lyfin minna í íþróttum. 

Í íþróttum læra börn uppeldisleg gildi, þau öðlast sterkari félagsfærni, læra að eiga í 
samskiptum við aðra og hreyfing getur dregið úr ofvirknieinkennum. Skipulagðar íþróttir geta 

því oft og tíðum reynst einstaklingum með ADHD hjálpleg að því leytinu til að þar fá þeir 

tækifæri sem þeir þurfa til að styrkja sjálfstraust sitt og vellíðan (Shernoff og Vendell, 2007; 

Stewman, Liebman, Fink og Sandella, 2018).  

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að einstaklingar með ADHD upplifi 
íþróttaiðkun sína sem ákveðið meðferðarform við ADHD. Nokkrir viðmælendur í 
rannsókninni höfðu valið það sjálfir að nota íþróttaiðkun sem meðferð við ADHD eða 

íþróttirnar hafi verið það sem hélt þeim frá lyfjanotkun. Ef rétt er staðið að þjálfun skilar 

íþróttaiðkun jákvæðum og góðum árangri og getur haft félagsleg og líkamleg áhrif 
(Washington o.fl., 2001). Þetta er nákvæmlega það sem niðurstöður þessarar rannsóknar 

leiða í ljós.  

 Svarið við fyrstu rannsóknarspurningunni, þar sem spurt var um hver upplifun 

einstaklinga með ADHD væri á íþróttaiðkun, er að upplifun þeirra er jákvæð. Einstaklingar 

upplifa íþróttaiðkun sem meðferðarform við ADHD sem hefur uppeldislegt gildi, styrkir 
félagsfærni þeirra og sjálfstraust. 
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7.4 Neikvæðar hliðar ADHD 
ADHD er röskun af langvarandi og skertum hegðunarmynstrum sem lýsir sér í miklum 

athyglisbresti (Hallahan, Kaufman og Pullen, 2014). Það sem dregið getur úr 
athyglisbrestinum er hreyfing og einnig lyfjameðferð (White, Harris og Gibson, 2014).  

 Viðmælendur rannsóknarinnar höfðu ekki mikið að segja um neikvæðar hliðar ADHD, 

en allir nefndu þeir að athyglisbresturinn gæti stundum verið að stríða þeim í íþróttaiðkun 
þeirra. Einnig hafi hvatvísin verið þeim stundum erfið. Samkvæmt rannsókn Johnson og 

Rosén (2000) virðast drengir með ADHD eiga í meiri vandræðum en aðrir með að hafa stjórn 

á skapi sínu og hegðun og líklegri til að upplifa tilfinningalegar sveiflur og meiri árásarhneigð. 
Niðurstöður þeirra gáfu það einnig til kynna að drengir ættu meira heima í einstaklingsíþrótt 

því í hópíþrótt á einstaklingurinn meiri hættu á að missa stjórn á skapi sínu sem getur orðið 

til þess þeir fari í óúthugsaðar aðgerðir eins og slæma tæklingu sem getur meitt aðra 
(Johnson og Rosén, 2000). Þetta kemur ekki heim og saman við niðurstöður þessarar 

rannsóknar þar sem allir viðmælendur nema einn æfa hópíþróttir og plumma sig mjög vel 

þar. Viðmælendur áttu ekki við skapvandamál í íþróttum að stríða heldur var það aðallega 
athyglisbresturinn sem var að stríða þeim. Einn karlkyns viðmælandi sagði þó frá því að 
hvatvísin gæti komið honum í klandur vegna þess að hann ætti það til að fara í óúthugsaðar 

aðgerðir og fara í hættulegar tæklingar sem rímar við niðurstöður rannsóknar Johnson og 
Rosén (2000).  

 

7.5 ADHD og skólaumhverfið 
Af átta viðmælendum voru fimm í eða hafa lokið háskólanámi. Þrír af viðmælendunum 
kláruðu ekki framhaldsskóla og voru það þrír strákar. Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að 

samband er á milli ADHD og brottfalls úr skóla, lélegra einkunna og lélegs starfs- og 

námsárangurs (Fried, Petty, Faraone, Hyder, Day og Biederman, 2016). Í  rannsókn sem Fried 
o.fl. (2016) gerðu kom það bersýnilega í ljós að einstaklingar með ADHD voru mun líklegri til 

þess að ná ekki áfanga/bekk eða til þess að hætta í skóla en einstaklingar sem ekki voru með 

ADHD. Í sömu rannsókn kom fram að sama hlutfall stelpna og stráka hættu í skóla fyrir 
útskrift. Fried o.fl. (2016) taka það fram í sinni rannsókn að þeirra niðurstöður stangist á við 

aðrar rannsóknir sem gerðar hafa verið á sömu málefnum þar sem niðurstöður sýna að 

stákar eru líklegri en stelpur til þess að hætta í skóla eða falla í áfanga/bekk. Af 
viðmælendunum átta voru eins og áður segir þrír sem ekki kláruðu framhaldsskóla, allt 

strákar. Þar sem rannsóknir sýna ekki allar sömu niðurstöður getur þetta verið tilviljun eða 

þá að þetta staðfesti enn frekar þær niðustöður að strákar séu líklegri en stelpur til þess að 
hætta í skóla. 
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 Einkenni ADHD tengjast því að vantar upp á starfsemi í taugaþroska barna en 
einkennin hafa truflandi áhrif á mörgum sviðum eins og heima við, í samskiptum við 

jafnaldra og í skólanum (Hoza o.fl., 2015). Ofvirkni og truflandi hegðun getur hindrað 
tækifæri barna með ADHD til þess að taka þátt í bekknum til fulls og dregið úr möguleikum 

þeirra á að læra af kennurum og jafningjum. Barn sem truflar t.d. í bekknum er oft fjarlægt úr 

skólastofunni og missir þannig tækifærið til að læra og taka þátt í þeim lærdómi sem fram fer 

í skólastofunni (Kawabata, Tseng og Gau, 2012). Þetta kemur heim og saman við niðurstöður 

þessarar rannsóknar þar sem allir viðmælendur höfðu orð á því hvað þeim leið illa í 

grunnskólanum. Þeim fannst þau heimsk og var ítrekað vísað úr tíma fyrir að trufla í 

bekknum. Upplifun þeirra af skólastarfinu var neikvæð og styðja niðurstöður 
rannsóknarinnar að eitthvað þarf að gera í kennslunni svo ADHD-börn hafi ekki bara 

neikvæða upplifun af starfinu.  

 Mikilvægt er að skólinn hafi þekkingu og skilning á ADHD og birtingarformi þess 
(ADHD-samtökin, e.d.). Félags- og tryggingamálaráðuneytið gaf árið 2008 út skýrslu þar sem 

fram kom að þörfum barna og unglinga með ADHD væri ekki fullnægt í skólanum. Þekkingu 

kennara á ADHD sé ábótavant, bekkir séu oft og tíðum of stórir og efla þurfi menntun 
kennara þegarkemur að þekkingu þeirra á ADHD og öðrum röskunum (Félags- og 

tryggingamálaráðuneyti, 2008). Samkvæmt viðmælendum rannsóknarinnar sjáum við að 

þetta er alveg rétt. Þörfum barna og unglinga með ADHD er ekki fullnægt í skólanum og 
bekkir eru of stórir, þekking kennara einnig ekki næg. Einn viðmælandi rannsóknarinnar gekk 

í lítinn sveitaskóla fyrstu árin sín í grunnskóla og upplifun hans af skólanum þar var jákvæð, 

hún breyttist yfir í neikvæða þegar hann fór í mun stærri skóla þar sem bekkirnir voru stærri 

og kennarinn hafði minni tíma til að sinna þörfum hvers og eins.  

 Það er því ljóst samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar að mörgu er ábótavant í 
skólakefinu okkar og margt þarf að breytast svo einstaklingar með ADHD hætti ekki 
skólagöngu sinni eða beri kala til skólaumhverfisins og neikvæða upplifun. 

 

7.4 Áhrif íþróttaiðkunar á velgengni í skóla 
Íþróttaiðkun er skemmtileg en hún krefst aga og þarf einstaklingur að skuldbinda sig þeirri 

íþrótt sem hann stundar. Í íþróttum læra einstaklingar marga uppeldislega þætti eins og 
hvernig eigi að spila með öðrum, vera góður við aðra og bera virðingu fyrir reglum (Shernoff 

og Vandell, 2007). Í skipulögðu íþróttastarfi læra iðkendur líka að setja sér markmið, sýna 

frumkvæði, stjórna tilfinningum sínum í ólíkum aðstæðum, leysa vandamál og skipuleggja 

tímann sinn. Skólaumhverfið getur oft verið krefjandi fyrir einstakling með ADHD. Einkenni 

ADHD eru mjög mörg, til dæmis erfiðleikar með að bíða í röð, vera á réttum tíma, skipuleggja 



64 

sig og klára sett verkefni (Hallahan, Kaufman og Pullen 2014). Það sem einstaklingar læra í 

íþróttaiðkun sinni eru allt þættir sem einstaklingar með ADHD eiga erfitt með í 

skólaumhverfinu. Áhrif íþróttaiðkunar á velgengni í skóla ættu því að vera jákvæð og til 
staðar. 

 Ekki fundust neinar rannsóknir um áhrif íþróttaiðkunar á velgengni í skóla. Samkvæmt 

niðurstöðum þessarar rannsóknar lærðu viðmælendur margt í íþróttaiðkun sinni sem þeir 

tóku með sér í skólaumhverfið. Viðmælendur nefndu að sú styrking á sjálfstrausti sem þeir 
öðluðust í íþrótt sinni fylgdi þeim í skólann. Félagsfærnina sem þeir lærðu í íþróttunum gátu 

þeir tekið með yfir í skólann og kynnst þannig bekkjarfélögum. Sumir lærðu að stjórna 

einbeitingu sinni í íþróttunum og notuðu hana í skólanum eins og einn viðmælandi sagðist 
hafa gert. Það eru því vísbendingar um í niðurstöðum þessarar rannsóknar að einstaklingar 

með ADHD noti færni sem þeir læra í íþróttum til þess að ganga betur í skólanum. 

Svarið við seinni rannsóknarspurningunni þar sem spurt var hvort einstaklingum með 
ADHD finnist íþróttaiðkunin hafa áhrif á aðra þætti, t.d. velgengni í skóla, er að einstaklingum 
með ADHD sem leggja stund á íþróttaiðkun finnst þeir læra marga styrkjandi þætti sem 

hjálpa þeim í skólaumhverfinu. Þeir upplifa styrkingu á sjálfstrausti, aukna einbeitingu og 
félagslega færni sem hjálpar þeim að passa betur inn í skólaumhverfið. 
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8 Lokaorð 

Með þessari rannsókn var leitast við að skoða upplifun einstaklinga með ADHD á 

íþróttaiðkun. Leitað var til átta einstaklinga sem greindir voru með ADHD og æfðu einhverja 

íþrótt. Kynjahlutfall í rannsókninni var jafnt svo hægt væri að sjá hvort upplifun væri öðruvísi 
eftir kyni. Það sem þarf þó að hafa í huga er að hér var einungis stuðst við upplifun og 

reynslu átta einstaklinga og því erfitt að draga ályktun af svo litlu úrtaki. Rannsóknin gefur þó 

skýra og góða sýn á upplifun einstaklinga með ADHD á íþróttaiðkun. Niðurstöður 
rannsóknarinnar ættu fyrst og fremst að nýtast einstaklingum sem greindir eru með ADHD til 

að átta sig á því að hægt er að reyna meðferðarúrræði við ADHD sem er ekki lyfjatengt eða 

sálfræðitengt. Niðurstöðurnar nýtast jafnframt foreldrum/forráðamönnum sem eiga börn 
með ADHD og einnig öllum þeim sem láta sig málefni einstaklinga með ADHD varða. 

 Vinna við þessa rannsókn var mjög lærdómsrík, skemmtileg en á sama tíma ákaflega 
krefjandi. Áhugavert var að heyra upplifun allra viðmælenda af íþróttaiðkun þeirra og heyra 

reynslusögur þeirra. Mér hafa alltaf þótt einstaklingar með ADHD mjög áhugaverðir. Ég hef 
sjálf þjálfað nokkur börn með ADHD í handbolta og sé ég það greinilega þar, sem þjálfari, 

hvað þessi börn njóta sín í íþróttinni sinni. Það sem kom mér þó á óvart í frásögn þátttakenda 

var hversu jákvæð upplifun þeirra var af íþróttaiðkun. Í undirbúningi fyrir rannsóknina hafði 
ég gert mér í hugarlund að upplifun einstaklinga með ADHD væri jákvæð en datt ekki í hug 

að upplifunin væri svo jákvæð sem raun er vitni og ávinningurinn af íþóttaiðkun svo mikill.  

 Mikill skortur er á rannsóknum af þessu tagi hér á Íslandi. Þessi rannsókn býður því 
upp á að frekari og mögulega stærri rannsóknir verði gerðar á þessum vettvangi. Áhugavert 

væri að gera rannsókn þar sem mun fleiri þátttakendur tækju þátt og þá líka að athuga hvort 
íþróttir gætu haft áhrif á fleiri þætti í lífi einstaklinga með ADHD, eins og t.d. samband við 

fjölskyldu á seinni árum, framkvæma sömu rannsókn á yngri viðmælendum o.fl. 

 Er það von mín að þessi rannsókn hafi gefið lesendum einhverja sýn inn í hvernig 
einstaklingar með ADHD upplifa að æfa íþrótt. Íþróttaiðkun er holl og góð fyrir alla og 

hreyfing skiptir miklu fyrir heilsu okkar. Það er því mjög til bóta að eitthvað jafn skemtilegt og 
íþróttir geti haft jákvæð áhrif á einkenni einstaklinga með ADHD. Fróðlegt væri að að skoða 

hvort íþróttaiðkun hafi jafn góð áhrif á einstaklinga með aðrar greiningar.  
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Viðauki A: Spurningar fyrir eigindleg viðtöl 

Hvað heitir þú? 

Hvað ertu gamall/gömul? 

Hvaða greiningu ert þú með? 

Hvernig hefur þú unnið í þinni greiningu? 

Hvernig finnst þér að taka lyf við þinni greiningu?  

Hefur þú hugsað þér að taka lyf við þinni greiningu? 

Stundar þú íþrótt í dag? 

Hvers vegna stundar þú íþrótt/hvers vegna stundar þú ekki íþrótt? 

Æfðir þú einhverja íþrótt þegar þú varst yngri? 

Af hverju æfðirðu íþrótt/af hverju ekki? 

Hvernig líður þér þegar þú ert í íþróttum? 

Hvernig leið þér þér þegar þú varst í íþróttum á yngri árum? 

Hvernig líður þér þegar þú ert búin(n) að hreyfa þig? 

Hefur þú áhuga á að byrja að stunda einhverjar íþróttir núna? 

Finnst þér skemmtilegra að hreyfa þig eða leika þér í íþróttum en áður? 

Hvernig gengur/gekk þér í skóla? 

Áttir þú við einhver hegðunarvandamál að stríða í skóla? 

Hvernig þá? 

Hvernig leið þér í skóla? 

Hvernig gekk þér að fylgja reglum í skólanum? 

Áttir þú við einhver hegðunarvandamál að stríða í íþróttum? 

Hvernig þá? 

Hvernig gekk þér að fylgja reglum í íþróttum? 

Finnst þér ADHD hafa haft einhver áhrif á íþróttaiðkun þína?  

 

Spurningar til að hafa til vara – ef viðtalið er stutt eða til þess að halda áfram með samtalið. 

 

Hvernig líður þér þegar þú ert búin(n) að hreyfa þig? 

Hvort myndir þú segja að þér þætti skemmtilegra, einstaklingsíþróttir eða hópíþróttir? 

Hvers vegna þá? 
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Átt þú við einhverja fylgikvilla ADHD að stríða, námsörðugleika, tourette, kvíða, 
hegðunarröskun? 

Ertu opin(n) með greiningu þína? 

Vita liðsfélagar þínir af greiningu þinni? Af hverju ekki? 

Finnst þér þú vera öðruvísi en aðrir, haga þér öðruvísi? 

En þegar þú varst yngri? 
Hefur þú óskað þess að vera ekki með ADHD? 

Hefur þér einhvern tímann fundist fólk ekki skilja þig eða hegðun þína, af hverju þú hagir þér 

eins og þú átt til að gera? 

Heldurðu að þú haldir áfram að vera á lyfjum fram á fullorðinsár? 
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Viðauki Á: Samþykki til þátttöku í rannsókn 

Háskóli Íslands 
Menntavísindasvið 
Áhættuhegðun og velferð ungmenna,  
verkefni til meistaragráðu, MA 

 

 

 

 

 

Ég undirrituð/ritaður samþykki þátttöku mína í rannsóknarverkefni til meistaragráðu. 
Rannsakandi er Hildur Öder Einarsdóttir og er rannsóknin upplifun einstaklinga með ADHD á 

íþróttaiðkun. Ég treysti þess að fullum trúnaði sé fylgt í þessari rannsókn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nafn og dagsetning:__________________________________________________  ___/___ 
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