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Útdráttur 

Markmið ritgerðarinnar var að varpa ljósi á reynslu tveggja ungmenna, sem greind eru 

með ADHD, af grunnskólagöngu þeirra ásamt því að kanna hvernig skólaumhverfinu 

gengur að koma á móts við þarfir þeirra. Rannsóknin er byggð á eigindlegum 

rannsóknarhefðum og unnin samkvæmt sniði tilviksrannsókna en stuðst við vinnuaðferðir 

grundaðrar kenningar við úrvinnslu gagna. Gögnin voru byggð á níu viðtölum og þrem 

vettvangsathugunum. Lykilþátttakendur voru tvö ungmenni og aðrir þátttakendur voru 

mæður þeirra og umsjónarkennarar og deildarstjóri frá öðrum skólanum ásamt þremur 

fulltrúum frá tveimur þjónustumiðstöðvum sem koma að málefnum barna með ADHD. 

Fram kom hjá ungmennunum að reynsla þeirra af grunnskólagöngunni var blendin. Þau 

voru nokkuð sátt framan af skólagöngunni eða á yngri skólastigum en áttu í meiri 

erfiðleikum á efsta stigi. Þau gerðu sér grein fyrir erfiðri stöðu sinni og tengdu það ýmist 

við sjálfa sig eða námsumhverfið. Mæðurnar tvær höfðu áhyggjur af skorti á skilningi og 

aðlögun í skólunum gagnvart börnum þeirra með ADHD. Niðurstöður í heild benda til að 

þjónusta skóla beinist frekar að hegðun barna með ADHD í stað þess að laga 

skólaumhverfinu að þörfum þeirra. Athygli ætti að beinast að því hvernig skerðingar sem 

fylgja ADHD skarast við þætti í umhverfinu. Megin niðurstöður rannsóknarinnar benda á 

mikilvægi þess að samspil milli skerðingar og umhverfisþátta eigi sér stað. Sá skilningur er 

einmitt leiðandi í ýmsum lagaákvæðum sem snúa að börnum og menntun. 

  



 

 4 

Abstract 

The aim of the thesis was to highlight the experiences of two young people diagnosed 

with ADHD in their elementary school, as well as to explore how the school environment 

responded to their needs. This is a qualitative study, following a case study format and 

was based on the working methods of grounded theories in data analysis. The data was 

based on nine interviews and three observations. Key participants were two young 

people and other participants were their mothers and their supervisory teacher along 

with the Head of department from one of the schools, as well as three representatives 

from two consultation centers dealing with the issues of children with ADHD. The youths 

stated that their experience of the elementary school was mixed. They were somewhat 

comfortable at the start of their primary school education or at younger levels but had 

more difficulties at later levels. They voiced their difficult position and linked it either to 

factors within themselves or the learning environment. The two mothers were concerned 

over lack of understandings and adaptations in schools towards their children with ADHD. 

Overall findings indicate that school services seem to be more focused on the behavior 

of students with ADHD rather than adjusting the school environments in line with these 

student’s needs Attention should be paid to how ADHD impairment factors intersect with 

environmental factors within schools. The findings of the study point to the importance 

of focusing on the relation between impairment and the environment in relation to 

disabled students, including students with ADHD. Such relational understanding is in fact 

dominant in various legal provisions relating to children and education. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er 60 eininga lokaverkefni í meistaranámi í fötlunarfræði við 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands. Vinnan við rannsóknina hófst með vali á rannsóknarefni 

„Skólaganga ungmenna með ADHD” sem borið var upp við leiðbeinanda rannsóknarinnar 

Snæfríði Þóru Egilson prófessor í fötlunarfræðum við Háskóla Íslands. Snæfríði þakka ég 

fyrir liðlegt og ánægjulegt samstarf. Frá upphafi að lokum verkefnis var einstaklega gott 

að hafa Snæfríði sér við hlið hún sinnti verkefninu með alúð og kostgæfni sem kenndi mér 

mikið og á ég eftir að búa að hennar leiðsögn til frambúðar. 

Þátttakendum rannsóknarinnar þakka ég óeigingjarna tíma, sýndan áhuga og gott 

samstarf. Skólafólki þakka ég fyrir aðgengi að skólunum og velvild. Dóttur minni Söndru 

Dögg Björgvinsdóttur og vinum þakka ég fyrir ómælda hjálp við yfirlestur. Einnig þakka ég 

Lindu Björk Ólafsdóttur fyrir yfirlestur á lokasprettinum, sem ég met mikils. 

Fjölskyldunni, dætrum, sonum, tengdadætrum, tengdasonum og föður mínum 

þakka ég fyrir endalausa hvatningu og skilning vegna tímaleysis míns á meðan verkefnið 

stóð yfir. Síðast en ekki síst þekka ég eiginmanni mínum Björgvin I. Ormarssyni fyrir 

ómælda þolinmæði og hvatningu sem hann hefur sýnt mér á krefjandi tímum. Með 

velvilja og aðstoð allra tókst mér að klára sett markmið. 

 

  



 

 6 

Efnisyfirlit 

	

Útdráttur ............................................................................................................................ 3 
Abstract .............................................................................................................................. 4 
Formáli ............................................................................................................................... 5 
Efnisyfirlit .......................................................................................................................... 6 
1 Inngangur ........................................................................................................................ 9 

1.2 Val á viðfangsefni ................................................................................................ 9 
1.3 Markmið rannsóknar ......................................................................................... 10 
1.4 Mikilvægi rannsóknar ........................................................................................ 10 
1.5 Fræðilegur bakgrunnur ...................................................................................... 11 
1.6 Uppsetning ritgerðar .......................................................................................... 12 

2 Fötlun og mannréttindi ................................................................................................ 14 

2.1 Fötlunarfræði, ólík sýn á fötlun ......................................................................... 14 

2.1.1 Læknisfræðilegt sjónarhorn ....................................................................... 15 
2.1.2 Upphaf félagslegra sjónarhorna á fötlun .................................................. 16 

2.2 Norræni tengslaskilningur á fötlun .................................................................... 17 

2.2.1 ADHD og tengslasjónarhornið .................................................................. 18 

2.3 Mannréttindi og lagaumhverfi fatlaðs fólks ...................................................... 19 

2.3.1 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks ........................ 19 
2.3.2 Barnasáttmálinn ......................................................................................... 21 

2.4 Jafnrétti til menntunar ........................................................................................ 22 
2.5 Samantekt .......................................................................................................... 23 

3 Skólaumhverfi fatlaðra barna ..................................................................................... 25 

3.1 Skólaþróun í átt að margbreytileikanum ........................................................... 25 
3.2 Skóli án aðgreiningar ......................................................................................... 27 
3.3 Skólaumhverfi ADHD barna ............................................................................. 28 
3.4 Staðan á Íslandi .................................................................................................. 31 
3.5 Stuðningur við foreldra og börn ........................................................................ 33 
3.6 Samantekt .......................................................................................................... 34 

4 Aðferðafræði og framkvæmd ...................................................................................... 35 

4.1 Markmið rannsóknar ......................................................................................... 35 
4.2 Rannsóknarsnið ................................................................................................. 35 
4.3 Tilviksrannsókn ................................................................................................. 36 
4.4 Þátttakendur ....................................................................................................... 36 



 

 7 

4.5 Framkvæmd rannsóknar .................................................................................... 38 

4.4.1 Gagnaöflun ................................................................................................ 39 
4.4.2 Úrvinnsla gagna ........................................................................................ 39 

4.6 Siðferðisleg álitamál og áskoranir ..................................................................... 40 

5 Reynsla Sigmars og Ragnhildar .................................................................................. 42 

5.1 Vinir, áhugamál og staðan ................................................................................. 42 
5.2 Námið og viðhorf til náms ................................................................................. 44 
5.3 Viðmót kennara ................................................................................................. 46 
5.4 Viðeigandi aðstoð og aðlögun ........................................................................... 47 
5.6 Samantekt .......................................................................................................... 49 

6. Sýn mæðra og kennara ............................................................................................... 50 

6.1 Skólinn og framvinda ........................................................................................ 50 
6.2 Greiningarferli, lyf og þekking .......................................................................... 53 
6.3 Mikilvæg tengsl og samskipti ............................................................................ 55 
6.4 Þjónusta og þarfir .............................................................................................. 56 
6.5 Samantekt .......................................................................................................... 58 

7. Sýn Sjónarhóls og ADHD samtakanna á stöðu barna með ADHD ........................ 59 

7.1 Áherslur og verkefni .......................................................................................... 59 
7.2 Bætt skólaumhverfi ........................................................................................... 60 
7.3 Þjónusta án skilyrða ........................................................................................... 62 
7.4 Í þágu allra barna ............................................................................................... 64 
7.5 Samantekt .......................................................................................................... 66 

8 Niðurlag ......................................................................................................................... 67 

8.1 Nemendur með ADHD og skólinn .................................................................... 67 
8.2 Aðkoma fjölskyldu, skóla og sérfræðinga að nemendum með ADHD ............. 69 
8.4 Lokaorð .............................................................................................................. 70 

Heimildir .......................................................................................................................... 72 
Viðauki A – Leyfi frá Vísindasiðanefnd ........................................................................ 81 
Viðauki B – Kynningarbréf mæðra ............................................................................... 82 
Viðauki C – Kynningarbréf ungmenna ......................................................................... 84 
Viðauki D – Kynningarbréf kennara og deildarstjóra ................................................ 85 
Viðauki E – Kynningarbréf vettvangsathuguna .......................................................... 87 
Viðauki F – Kynningarbréf Þjónustumiðstöðva .......................................................... 88 
Viðauki G – Viðtalsvísir ungmenna ............................................................................... 89 
Viðauki H – Viðtalsvísir mæðra ..................................................................................... 91 
Viðauki I – Viðtalsvísir kennara og deildarstjóra ........................................................ 93 
Viðauki Í – Viðtalsvísir þjónustumiðstöðva .................................................................. 94 



 

 8 

Viðauki J – Samþykkisyfirlýsing ungmenna ................................................................ 95 
Viðauki K – Samþykkisyfirlýsing mæðra ..................................................................... 96 
Viðauki L – Samþykkisyfirlýsing kennara og deildarstjóra ....................................... 97 
Viðauki M – Samþykkisyfirlýsing Þjónustumiðstöðva ................................................ 98 
Viðauki N – Samþykkisyfirlýsing vettvangsathugana ................................................. 99 
Viðauki O – Samstarfsyfirlýsing .................................................................................. 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 9 

1 Inngangur 

Skólamál fatlaðra barna á Íslandi hafa tekið miklum breytingum í kjölfar undirritunar 

Íslands og annarra ríkja árið 1994 á Salamanca rammaáætlunum „skóla án aðgreiningar“. 

Þar með var fötluðunum nemendum gert kleift að sækja almenna skóla til jafns við aðra 

og gert ráð fyrir að „sérþörfum“ þeirra væri mætt  (Menntamálaráðuneytið, 1995). Þótt 

mikið hafi áunnist í skólamálum í kjölfar þessa bendir margt til að skólum gangi misvel að 

mæta þörfum barna með skerðingar af ýmsum toga, þar með talið barna með ADHD (i. 

athyglisbrestur með ofvirkni, AMO) (Ásdís Ýr Arnardóttir, 2011; Egilson og Hemmingsson, 

2009; Grétar L. Marínósson og Dóra S. Bjarnadóttir, 2016; Snæfríður Þóra Egilson, 2016). 

Þrátt fyrir aukinn skilning á einkennum ADHD virðist enn skorta þekkingu á því hvernig 

best er að haga málum innan skólans til að koma til móts við þarfir barnanna. 

Samkvæmt tengslaskilningi fötlunarfræðinnar er fötlun til komin vegna misræmis 

milli skerðingar einstaklings og umhverfis. Ekki er litið á skerðingu sem ástand sem þarf 

að „lækna eða breyta“, líkt og læknisfræðileg sýn hallast að, heldur er áhersla lögð á 

samspilið við aðstæður hverju sinni (Goodley, 2011). Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 

er skýrt kveðið á um einstaklingsmiðun við gerð aðalnámskrár varðandi skipulag á námi, 

kennslu og gerð námsgagna sem samræmist vel tengslasjónarmiði fötlunarfræðinnar 

(Tøssebro, 2004). Hins vegar hefur læknisfræðileg sýn og greining legið til grundvallar 

þjónustu skólanna fyrir fötluð börn, þar með talið börn með ADHD (Grétar L. Marinósson 

og Kristín Þ. Magnúsdóttir, 2016). Í þessari rannsókn er rýnt í skólaumhverfi ungmenna 

sem greind eru með ADHD og sjónarmið fötlunarfræðinnar höfð til hliðsjónar, sér í lagi 

tenglsasjónarhornin.  

1.2 Val á viðfangsefni 

Grunnskólaganga sonar míns sem er greindur með ADHD er kveikjan að þessu 

rannsóknarefni ásamt kynnum mínum af meistaranámi í fötlunarfræðum. Allt frá upphafi 

skólagöngu hans komu fram erfiðleikar, hegðun hans þótti óæskileg og litið var svo á að 

við foreldrarnir værum ekki að standa okkur í uppeldinu eða okkur var vorkennt að þurfa 

að standa í þessum „erfiðleikum“. Aðstoð og aðlögun var lítil sem engin og skilaboðin skýr 

frá skólanum, hann átti ekki rétt á þjónustu fram yfir önnur börn, hann þurfti að breytast 

en var jafnframt vorkennt fyrir hvatvísina og „óþekktina“. Þegar rannsóknin var unnin 
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voru tæplega þrír áratugir liðnir frá því þetta var. Ég gerði ráð fyrir að viðhorf í skólum 

hefðu breyst gagnvart umræddum nemendahópi samhliða auknum skilningi og þekkingu 

á einkennum ADHD. Því þótti mér áhugavert að skoða hvernig skólaganga blasir við 

ungmennum sem greind eru með ADHD í dag og þeim sem koma að málefnum þeirra. 

Kynni mín af sögu fatlaðs fólks í gegnum tíðina og áherslur fötlunarfræðinnar fengu mig 

til að horfa til baka í mína reynslu og huga að því hvernig skólaumhverfið kemur á móts 

við þarfir barna með ADHD og þá hvort sjónarmið fötlunarfræðinnar séu leiðandi í þeirri 

þjónustu. 

1.3 Markmið rannsóknar 

Rannsóknin er eigindleg tilviksathugun (e. case study) og fjallar um reynslu tveggja 14 og 

16 ára ungmenna með ADHD af grunnskólagöngu þeirra. Áhersla var lögð á félagslegar 

aðstæður þátttakenda og unnið að því að skilja og túlka ólíka reynslu þeirra og upplifun á 

ýmsum atvikum innan skólans.  

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hvernig ungmennin túlka þátttöku 

sína í skólaumhverfinu og hvaða mat þau leggja á þá þjónustu sem þar er í boði. Einnig er 

markmiðið að kanna hvort þörfum nemenda með ADHD sé mætt og hvort og þá hvernig 

væri hægt að koma betur á móts við þarfir þeirra í skólaumhverfinu. 

Með markmið rannsóknar að leiðarljósi var leitað svara við eftirfarandi 

spurningum: 

1. Hver er reynsla tveggja ungmenna með ADHD af grunnskólagöngunni? 

2. Hver er sýn mæðra og kennara ungmennanna tveggja á grunnskólagöngu 

þeirra? 

3. Hvernig gengur grunnskólum að koma til móts við þarfir nemenda með 

ADHD? 

1.4 Mikilvægi rannsóknar 

Ýmsar rannsóknir hafa beinst að skólagöngu barna með ADHD en oftast er um að ræða 

viðtalsrannsóknir sem endurspegla gögn úr einni átt og þá sérstaklega sjónarmið foreldra 

eða kennara (Gwernan-Jones o.fl., 2015; Langberg, Becker og Dvorsky, 2014). Í þessari 

rannsókn er reynsla ungmennanna í brennidepli en viðtalsgögn frá foreldrum, kennurum 
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og starfsfólki þjónustumiðstöðva nýtt til að ná meiri dýpt í rannsóknina, ásamt 

vettvangsathugunum í skólum ungmennanna. 

Börn með ADHD eiga gjarnan erfitt uppdráttar í skólum. Þau eiga í erfileikum með 

að uppfylla bæði náms- og félagslegar kröfur menntakerfisins. Því er mikilvægt að gefa 

málefnum þeirra gaum og miða að því að bæta enn frekar við þá þekkingu sem fyrir er 

(Barkley, 2006; Batshaw, Roizen og Lotrecchiano, 2013; Loe og Feldman, 2007). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi þess að gefa nemendum færi á að tjá sig um eigin 

aðstæður því þau séu vel meðvituð um stöðu sína og með ákveðnar skoðanir á umhverfi 

sínu, þar á meðal skólaumhverfinu (Egilson og Hemmingsson, 2009; Wiener og Daniels, 

2016). Upplýsingar þeirra geta verið mikilvægar til að móta heildarsýn á þarfir þeirra en 

samþætta þarf víxlverkandi þætti milli skerðingar og umhverfis (Egilson og Traustadóttir, 

2009-a; Goodley, 2011). Þótt börn með ADHD eigi það sameiginlegt að vera með ákveðna 

greiningu hafa þau misjafna persónuleika og búa við ólíkar aðstæður og tækifæri. Því er 

mikilvægt að skoða þarfir þeirra út frá þeim sjálfum í stað þess að horfa eingöngu til 

skerðingarinnar (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013; Barkley, 2006). Von mín er að rannsóknin eigi 

eftir að auka þekkingu á stöðu barna með ADHD í skólum hér á landi og að hún geti orðið 

vísir að bættri þjónustu þeim til handa. 

1.5 Fræðilegur bakgrunnur 

Athyglisbrestur með ofvirkni (e. Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, ADHD) er 

líffræðileg röskun í taugaboðum heilans sem hefur meðal annars áhrif á stýrifærni (e. 

executive function) eða sjálfstjórn sem hægir á vitsmunalegri úrvinnslu og veldur hvatvísi 

og skertri athygli í daglegu lífi (Brown, 2013). Börn með ADHD lenda gjarnan í erfiðleikum 

í skólum eins og með að halda utan um námsgögn og námsefni, sem og í ýmsum 

félagslegum athöfnum (Sesselja Árnadóttir og Anna-Lind Pétursdóttir, 2013; Erla 

Skaftadóttir, 2010; Schipper o.fl., 2015). Bæði eldri og yngri rannsóknir hafa sýnt fram á 

að áherslur í skólum varðandi fatlaða nemendur og nemendur með ADHD hafi beinst of 

mikið að því að skerðingar einstaklinga valdi fötlun sem þurfi að ,,lækna eða bæta ” í stað 

þess að huga að þeirri víxlverkun einstaklings og umhverfis sem er bent á hér að framan. 

Þessi einstaklingsbundna sýn á skerðingunni getur ýtt undir að barnið upplifi fötlun í 

ákveðnum aðstæðum (Ásdís Ýr Arnardóttir, 2011; Moor, Russell, Arnell og Ford, 2017).  
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Samkvæmt greiningarviðmiðum eru börn með ADHD ekki skilgreind sem fötluð á 

Íslandi og því fylgir þeim ekki aukið fjármagn sem gefur rétt á „sérþjónustu“ í skólum 

(Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2008). Hins vegar stendur skýrt í lögum um 

grunnskóla, 17. grein, að öllum nemendum skuli mætt eftir þörfum hvers og eins. 

Samkvæmt því ætti ekkert að liggja í vegi fyrir skólum að mæta þörfum allra nemenda 

burtséð frá greiningarheitum eða auka fjármagni. Grétar L. Marinósson og Kristín Þ. 

Magnúsdóttir (2016) veltu því til að mynda upp hvað greiningarheiti hafa yfirleitt að gera 

með framvindu í námi. 

Í þessu samhengi skiptir verulegu máli að samþætta reynslu og þekkingu þeirra 

sem eiga í hlut við uppbyggingu og aðlögun umhverfis (Traustadóttir, Ytterhus, Egilson og 

Berg, 2015). Mikilvægt er að taka tillit til þess hvernig fötluð börn upplifa umhverfi sitt og 

bregðast við því, þannig er enn frekar hægt að aðlaga skólaumhverfið að þeirra þörfum. 

Þetta á ekki síður við börn með sálfélagslegar skerðingar, til að mynda börn með ADHD, 

því í þeim tilvikum blasir ekki endilega við hvernig þjónustu er þörf (Traustadóttir o.fl., 

2015). Aðildarríki sem samþykkt hafa Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks (SRFF), þar á meðal Ísland, gangast að því að hugtakið fötlun er breytingum háð og 

veltur á aðstæðum hverju sinni (Sameinuðu þjóðirnar, 2007). Til þess að þátttaka fatlaðs 

fólks í samfélögum verði á jafnréttisgrundvelli þarf skilningur og jákvætt viðhorf að ríkja 

gagnvart margbreytileika og  fötlun í samfélögum (Stjórnarráð Íslands, 2013). Formálsorð 

SRFF endurspegla sjónarmið norræna tengslaskilnings fötlunarfræðinnar sem ríki og 

bæjarfélög ættu að leggja áherslu á varðandi þjónustu við fatlað fólk, í samráði við þá sem 

þjónustuna þiggja (Tøssebro, 2004).  

1.6 Uppsetning ritgerðar 

Hér í inngangi ritgerðar var stiklað á stóru um hvað rannsóknin snýst, markmið hennar og 

mikilvægi, hvaða ástæða liggur að baki vali viðfangsefnis og komið inn á fræðilegan 

bakgrunn rannsóknar. Í næstu tveimur köflum er farið yfir fræðilegan bakgrunn, 

hugmyndafræði rannsóknarinnar, mannréttindi og lagaleg ákvæði sem tengjast 

rannsókninni. Síðan er fjallað um skólagöngu fatlaðra barna og barna með ADHD í átt að 

skóla margbreytileikans og niðurstöður fyrri rannsókna sem snúa að viðkomandi 

nemendahópi dregnar saman. Í fjórða kafla er fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar 

og þátttakendur hennar kynntir. Á eftir þeim kafla koma þrír niðurstöðukaflar eða kaflar 
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fimm, sex og sjö. Í fyrsta niðurstöðukaflanum er reynsla lykilþátttakenda af 

grunnskólagöngunni kynnt. Næsti kafli á eftir fjallar um viðhorf mæðra og kennara 

ungmennanna til skólagöngu þeirra. Í þriðja og síðasta niðurstöðukaflanum koma fram 

viðhorf frá fulltrúum Sjónarhóls og ADHD samtakanna af því hvernig grunnskólum gengur 

að koma til móts við þarfir nemenda með ADHD. Í niðurlagi, áttunda kafla, fer fram 

umfjöllun um niðurstöður rannsóknar og þær skoðaðar í ljósi fyrri rannsókna um efnið. 
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2 Fötlun og mannréttindi 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir sjónarmiðum fötlunarfræðinnar og þá sér í lagi 

tengslasjónarhornunum og hvernig þau tengjast þörfum einstaklinga með ADHD. Þá 

verður fjallað almennt um mannréttindi með áherslu á Samning Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks og Barnasáttmálann. Í síðasta hluta verður síðan fjallað um lýðræði 

til menntunar og komið inn á grunnskólalögin.  

2.1 Fötlunarfræði, ólík sýn á fötlun 

Fötlunarfræði er fremur ung fræðigrein sem hefur vaxið mikið undanfarna áratugi og í 

kjölfarið hafa orðið viðhorfsbreytingar meðal almennings gagnvart fötlun og í lífi fatlaðs 

fólks. Áður en fötlunarfræðin varð sjálfstæð fræðigrein höfðu ýmis fræðasvið sinnt (og 

sinna enn) rannsóknum um fötlun og því er um þverfaglega grein að ræða. Upphaf 

fötlunarfræðinnar er rakin til forsvarsmanna baráttusamtaka fatlaðs fólks í Bretlandi; 

UPIAS (e. Union of the Physically Impaired Against Segregation 1976) (Barnes, 2012). 

Barátta samtaka fatlaðs fólks víða um heiminn og fötlunarfæðinnar, ekki síst í Bretlandi 

og Bandaríkjunum, varð síðan skref í átt að réttlæti og sjálfstæðu lífi fyrir umræddan 

minnihlutahóp (Ferguson og Nusbaum, 2012; Goodley, 2011; Rannveig Traustadóttir, 

2003). 

Sjónarmið innan fötlunarfræðinnar eru nokkur og hafa mótast í misjöfnum 

menningarheimum. Þau eiga þó öll sameiginlegt að byggjast á félagslegri sýn á fötlun sem 

snýst um pólitískt, félagslegt og menningarlegt samhengi. Rótækast er breska félagslega 

líkanið sem skilgreint var af UPIAS. Önnur megin sjónarhorn fötlunarfræðinnar  eru 

minnihlutalíkanið sem á rætur að rekja til Bandaríkjanna og norræna tengslasjónarhornið, 

sem vísar til sameiginlegs skilnings Norðurlanda á fötlun (Goodley 2011; Rannveig 

Traustadóttir 2006; Shakespeare, 2014).  

Fyrrverandi forsvarsmaður UPIAS, Paul Hunt (1966) benti á í grein sinni „A Critical 

Condition” hvernig ófatlað fólk hefur áhrif á að móta daglegt líf sem þykir „eðlilegt” og 

sem ýtir undir fordóma gagnvart minnihlutahópum sem ekki falla að því „normi“ sem 

ófatlað fólk setur fram í samfélögum. Í þessu samhengi bendir fræðimaðurinn 

Wolfensberger (1972) einnig á hvað samfélög eru upptekin af því að leita eftir því sem 

þykir „eðlilegt“ og hvernig félagslegt vald liggur í þeim gildum, ýmist neikvæðum eða 



 

 15 

jákvæðum og setur fólk þar með í þá stöðu að vera frávik eða ekki. Þessi áhersla á hið 

eðlilega eða „normið“ er ríkjandi í hinni læknisfræðilegu sýn sem fötlunarfræðin hefur 

gagnrýnt. Læknisfræðileg sýn hefur verið ríkjandi  í gegnum tíðina og hefur haft mikil áhrif 

á stöðu fatlaðs fólks víða um heim. Þessi sýn hefur sett fatlað fólk í sérstöðu með þeim 

formerkjum að skerðing sé heilsufarslegt vandamál sem þurfi að laga eða breyta að því 

„normi“ sem ófatlað fólk hefur sett fram (Linton, 1998). 

2.1.1 Læknisfræðilegt sjónarhorn 

Þróun í læknavísindum á 17– 19. öld voru upphaf læknisfræðilegrar sýnar á fötlun 

(Barnes, 2012; Rannveig Traustadóttir, 2006; Tøssebro, 2004;). Samkvæmt þeim skilningi 

er fötlun fyrst og fremst tengd við líkamlegt og andlegt ástand og gert ráð fyrir að það sé 

eingöngu skerðing fatlaðs fólks sem hafi áhrif á hvernig því farnast í daglegu lífi (Snæfríður 

Þóra Egilson og Guðrún Pálmadóttir, 2006; World Health Organization, 1980; 2011). Þetta 

hefur valdið neikvæðri ímynd almennings á fötluðu fólki og haft neikvæð áhrif á 

sjálfskilning fatlaðs fólks, rænt það sjálfstæði og valdi á eigin lífi og ýtt undir 

stofnanavæðingu (Linton, 1998). Á 20. öld var læknisfræðilegt sjónarmið ríkjandi og eins 

við iðnbyltingu vestrænna ríkja. Á þeim tíma urðu miklar efnahags- og félagslegar 

sviptingar sem ólu á ótta og fordómum til að mynda gagnvart fötluðu fólki. Fatlað fólk var 

ekki talið hæft til þess að taka þátt í vaxandi hagkerfi og var því lausnin m.a. að útiloka 

fatlað fólk frá öðrum með vistun þess á sólarhringsstofnunum, sem ýtti enn frekar á 

útskúfun og fordóma í þeirra garð (Barnes, 2012). 

Læknisfræðilega sjónarmiðið er enn töluvert ríkjandi þótt margt hafi áunnist frá 

þessum tíma. Ein af birtingarmyndum þess í dag eru greiningarviðmið á fötlun sem gefa 

niðurstöður varðandi skerðingu, hvers eðlis hún er og þá hvort líkamlegt ástand flokkist 

undir fötlun. Samkvæmt því er ákveðið hvort skerðingin sé þess eðlis að þörf sé á aðstoð 

og þá hvernig aðstoð. Viðmið sem þessi viðhalda þeirri sýn að fötlun liggi alfarið í 

skerðingunni og aðrir áhrifaþættir á fötlun ekki teknir inn í heildarmyndina. Þeirri sýn er 

því viðhaldið að fatlað fólk sé veikt eða „öðruvísi“ og þurfi heilsufars- og læknisfræðilega 

umönnun innan hinna ýmsu stofnanna samfélags (Hanna Björk Sigurjónsdóttir, Ármann 

Jakobsson og Kristín Björnsdóttir, 2013; Rannveig Traustadóttir, 2003). 

Hjá Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni (e. World Health Organization, WHO) mátti 

lengi vel merkja læknisfræðilegar skilgreiningar á fötlun sem lagðist ekki vel í talsmenn 
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fatlaðs fólks. Gagnrýni þeirra varð til þess að skilgreiningar á fötlun tóku breytingum í 

anda fötlunarfræðilegra sjónarmiða sem verður lýst hér á eftir (Hanna Björk 

Sigurjónsdóttir o.fl., 2013). Alþjóðlega flokkunarkerfið um færni, fötlun og heilsu (e. 

International Classification of Functioning, Disability and Health - ICF) er gott dæmi um 

þetta en í ICF-líkaninu er lögð áhersla á samspil einstaklings (með heilsufarsvanda) og 

aðstæðna (World Health Organization, 2001), sem endurspeglar eins konar 

tengslasjónarhornið.   

Með aukinni þekkingu og auknum skilningi á fötlun hefur fötluðu fólki veist meira 

frelsi og vald til þess að sækja fram og krefjast enn frekari réttar sem fullgildir borgarar 

(Goodley, 2011). Sem byggir á því að samfélög taki pólitíska, félagslega og menningarlega 

ábyrgð (Barnes, 2012; Danermark, 2002; Fergusson og Nusbaum, 2012; Goodley, 2011; 

Meekosha og Shuttleworth, 2009; Shakespeare, 2014).  

2.1.2 Upphaf félagslegra sjónarhorna á fötlun 

Eitt af þeim sjónarhornum sem leiddi til umbyltingar í lífi fatlaðs fólks var breska félagslega 

líkanið. Forsvarsmennirnir gerðu greinarmun á skerðingu sem líkamlegu ástandi og síðan 

fötlun sem samfélagslegu fyrirbæri tengt félagslegum og pólitískum þáttum (Barnes, 

2012; Goodley, 2011). Út frá félagslega líkaninu er lögð áhersla á að fötlun sé ekki 

afleiðing skerðingar heldur liggi vandinn í samfélögum eða ytri hindrunum eins og 

óaðgengilegum byggingum, samgöngum og neikvæðum viðhorfum (Campell og Oliver, 

1996; Shakespeare, 2014) sem meðal annars hindra fatlað fólk í að taka fullan þátt í 

samfélögum eins og hvað varðar menntun, atvinnu og aðra félags- og menningarlega 

atburði (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Bandaríska fræðikonan Garland-Thomson (2016, 19. ágúst) benti hins vegar á 

mikilvægi þess að fatlað fólk sé einnig metið út frá því sjálfu. Skerðing er hluti af 

heildarmynd manneskjunnar og því er óraunhæft að horfa einungis á hindranir í 

samfélaginu án þess að taka tillit til skerðingar, lífsviðhorfa og væntinga fatlaðs fólks. Þrátt 

fyrir róttæk áhrif breska sjónarhornsins þá gagnrýndi hún og aðrir það fyrir að byggja 

aðallega á efnishyggju í stað þess að skoða veruleika og þarfir einstaklinga í samhengi við 

skerðingarnar sem tengjast ekki endilega hlutlægum þáttum. Helsta gagnrýni á breska 

líkanið vegna þessa var að það skilaði sér ekki til vissra hópa með ósýnilegri skerðingar 

eins og til að mynda fólks með þroskahömlun og geðræna erfiðleika (Goodley, 2011). 
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Það sjónarhorn sem þessi rannsókn byggir á er tengslaskilningur sem lítur á fötlun 

út frá flóknu samspili milli einstaklings og umhverfis (Meekosha og Shuttleworth, 2009; 

Shakespeare, 2014; Tøssebro, 2004). 

2.2 Norræni tengslaskilningur á fötlun 

Norræni tengslaskilningurinn þróaðist út frá hugmyndafræðinni um eðlilegt líf samhliða 

norræna velferðarkerfinu í upphaf 7. áratugs 20. aldar sem gagnrýndi valdleysi fatlaðs 

fólks á eigin lífi í formi kúgunar og einangrunar (Traustadóttir o.fl., 2015). Sameiginleg sýn 

Norðurlanda var að fatlað fólk hefði tök á að lifa eðlilegu lífi jafnt á við aðra, þótt áherslur 

velferðarkerfa landanna væru nokkuð mismunandi enda þróuðust þær út frá menningu 

hvers lands. Hugmyndir sænska félagsfræðingsins Nirje (1969) um eðlilegt líf (e. 

normalization) var sú að til þess að fatlað fólk öðlist eðlilegt líf þurfa samfélög að gera 

einstaklingum kleift að lifa daglegu lífi án þess að breyta einstaklingunum sjálfum. 

Norræni tengslaskilningurinn á fötlun beinir sjónum að því hvernig flókið samspil milli 

fatlaðs fólks og ýmissa þátta í samfélaginu veldur fötlun. Ekki sé því hægt að einskorða 

fötlun við skerðingar eða félagslega þætti (Tøssebro, 2004). Til þess að fatlað fólk hafi tök 

á að njóta búsetu, menntunar og atvinnu jafnt á við aðra þurfa samfélög að koma á móts 

við þarfir þeirra (Margrét Margeirsdóttir, 2001).  

Norræni tengslaskilningurinn tekur mið af þremur meginþáttum varðandi fötlun: 

Í fyrsta lagi að fötlun sé aðstæðubundin og í öðru lagi misgengi í aðlögun milli einstaklings 

og samfélags (Tøssebro, 2004). Sem dæmi má nefna að nemendum með ADHD farnast 

mun betur ef þeir mæta skilningi og fá aðlögun við hæfi heldur en ef kennsla er fastmótuð 

eða lítill sveigjanleiki til staðar (Ásdís Ýr Arnarsdóttir, 2011). Í þriðja lagi er litið svo á að 

fötlun sé afstæð í tíma og rúmi (Goodley, 2011; Tøssebro, 2004). Gott dæmi um að fötlun 

sé afstæð eru greiningarviðmið sem hafa tekið ýmsum breytingum gegnum árin. Við 

síðustu breytingar á DSM-5 greiningarkerfi fyrir geðraskanir, þar á meðal fyrir ADHD, 

bættust til að mynda við tvær hugtakaskýringar á ADHD (American Psychiatric 

Association, 2013). Félagsleg sjónarhorn á fötlun hafa haft mikil áhrif á þróun stefnumála 

WHO varðandi fatlað fólk. Í dag er hugmyndafræði tengslaskilningsins leiðandi í 

Alþjóðlega flokkunarkerfinu um færni, fötlun og heilsu (ICF) eins og fram hefur komið og 

í barna og unglinga útgáfunni ICF-CY (e. The International Classification of Function , 

disability and Health for Children and Youth). Sú útgáfa er nokkuð frábrugðin ICF þar sem 
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tekið er tillit til munar á heilsufari og einkennum til dæmis varðandi líkamlegan styrk 

barna og fullorðinna (World Health Organization, 2007).  

Þeir sem aðhyllast tengslasjónarhorn á fötlun telja að tegund og alvarleiki 

skerðinga skipti vissulega máli en ráði ekki öllu um hvernig fólki farnast, en þar koma mun 

fleiri þættir til. Taka þarf  tillit til víxlverkunar innri og ytri þátta í lífi fatlaðs fólks til þess 

að mæta þörfum þeirra sem best, eins og: alvarleika skerðingar, persónuleika 

einstaklings, félags- og menningarlegra þátta, annarra umhverfisþátta, umönnunarkerfis 

og hvort og hvernig fatlað fólk upplifir kúgun. Auk þess þarf að hafa í huga að fötlun er 

hugarfarslega mótuð af mismunandi menningarheimum og straumum (Shakespeare, 

2014). 

Taka þarf mið af þekkingu og reynslu fatlaðs fólks varðandi þær áskoranir sem 

mæta þeim í daglegu lífi þannig að hægt sé að gera raunhæfar umbætur eða áætlanir um 

uppbyggingu og aðlögun umhverfis. Reynsla fatlaðs fólks með áþekkar skerðingar getur 

nefnilega verið mismunandi varðandi hvað hver og einn upplifir að ýti undir fötlun 

(Goodley, 2011; Tøssebro, 2004). Þetta á einnig við þegar börn eru annars vegar og í því 

sambandi hafa ýmsar rannsóknir sýnt fram á mikilvægi þess að gefa börnum færi á að 

koma með sínar skoðanir og framlag varðandi eigið líf (Egilson og Hemmingsson, 2009; 

Klimkeit o.fl., 2006; Nowak, Broberg, og Starke, 2020; Snæfríður Þóra Egilson, 2016). 

2.2.1 ADHD og tengslasjónarhornið 

Í gegnum tíðina hefur verið tilhneiging til að líta á ADHD einkenni sem hegðunarvanda 

sem þarf að breyta eða laga, í takt við ríkjandi læknisfræðileg viðhorf. Í meistararannsókn 

Ásdísar Ýrar Arnardóttur (2011) kemur fram að áherslur varðandi nemendur með 

skerðingar hafi beinst of mikið að því að „lækna eða laga” skerðinguna sem er til staðar, í 

stað þess að aðlaga skólaumhverfið að þörfum þeirra. Út frá sjónarmiðum 

fötlunarfræðinnar skýtur skökku við að ætla að reyna að breyta skerðingunni til að mynda 

með hugarfarslegri mótun sem setur kröfur um um sjálfstjórn eða sjálfstætt eftirlit sem 

reynist börnum með ADHD erfitt og því ólíklegt að það skili árangri (Schipper o.fl., 2015; 

Schultz, Storer, Watabe, Sadler og Evans, 2011). Samkvæmt áherslum tengslaskilningsins 

þurfa samhangandi umhverfisþættir að taka mið af þörfum fatlaðra barna (Tøssebro, 

2004). 
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Shakespeare (2014) bendir á að skoða þurfi stöðu fatlaðs fólks út frá 

jafnréttisgrundvelli sem miðar að því að allt fatlað fólk sé þess verðugt að taka þátt í 

samfélögum sem fullgildir borgarar eins og aðrir. Þetta felur í sér pólitíska áskorun 

(Tøssebro, 2004), þar sem málið snýst meðal annars um aðgengi að opinberu húsnæði, 

ferðaþjónustu á milli staða, fjölbreyttu aðgengi að upplýsingum og samvinnu (World 

Health Organisation og World Bank, 2011). Næst verður fjallað um mannréttindi, lög sem 

snúa að fötluðu fólki og börnum og jafnrétti til menntunar. 

2.3 Mannréttindi og lagaumhverfi fatlaðs fólks 

Lýðræði og sjálfsefling skapar frelsi og virðingu einstaklings, á því byggir meðal annars 

mannréttindasáttmáli Sameinuðu þjóðanna (S.þ.). Sáttmálinn leggur grunn að því öryggi 

sem einstaklingar ættu að njóta að öllu jöfnu og þeim rétti til mannsæmandi afkomu og 

tjáningarfrelsis samkvæmt lögum og reglum (Stjórnaráð íslands, e.d.-b). Árið 1948, 10. 

desember, var mannréttindayfirlýsing S.þ. undirrituð af 48 ríkjum. Mannréttindi ná yfir 

lög, pólitík og siðferði og miða að því að einstaklingar rækti þau gildi sem tilheyra 

menningu þeirra og njóti jafnréttis og verndar fyrir hvers konar misbeitingu 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, 1994). Í 2. grein sáttmálans kemur fram að ekki skuli gera 

greinarmun á réttindum tiltekinna hópa þegar kemur að frelsi og mannréttindum. Það 

vekur hins vegar athygli að fatlað fólk er ekki tekið þar sérstaklega fram eins og aðrir 

minnihlutahópar (Stjórnarráð Íslands, 2013; Quinn, 2009).  

Vegna þessa og annarra áhersluþátta sem snúa að frelsi og sjálfstæði fatlaðs fólks 

var undirritun Samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks mikilvægt skref í 

átt að eðlilegu lífi þessa minnihlutahóps. Tengslaskilningur á fötlun einkennir inntak 

samningsins sem fjallað verður um næst. 

2.3.1 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

Ísland undirritaði Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (SRFF) 30. mars 

2007 og samningurinn var síðar fullgildur 23. september 2016. Við undirritun skuldbundu 

aðildarríkin sig til að tryggja mannréttindi fatlaðs fólks. Við fullgildingu skal ríkið aðlaga 

áður sett lög að samningnum en slíkt tekur tíma og kemur ekki til með að veita fötluðu 

fólki fullt réttaröryggi. Mikilvægt skref var hins vegar tekið þegar löggjafinn samþykkti 3. 

júní 2019 að ríkisstjórn skyldi vinna að frumvarpi fyrir 13. desember 2020 sem miði að því 
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að lögfesta samninginn sem veitir fötluðu fólki réttaröryggi. Þannig binda ríki og 

bæjarfélög sig að því að aðhafast ekkert sem vinnur gegn ákvæðum samningsins 

(Öryrkjabandalag Íslands, e.d.). 

Megin markmið SRFF er jafnrétti og að: „stuðla að því að fatlað fólk njóti allra 

mannréttinda og mannfrelsis til fulls við aðra, jafnframt því að vernda og tryggja slík 

réttindi og frelsi og að auka virðingu fyrir meðfæddri göfgi þess” (Sameinuðu þjóðirnar, 

1. grein/2007). Líkt og fram hefur komið endurspeglar samningurinn tengslaskilning á 

fötlun. Með það að leiðarljósi viðurkenna aðildarríki sundurleitan hóp fatlaðs fólks og að 

samspil ýmissa þátta valdi fötlun. Með það að leiðarljósi er mikilvægt að aðildarríki séu í 

samráði við fatlað fólk, fræðimenn og aðra sem láta réttindi og hagsmuni fatlaðs fólks sig 

varða (Sameinuðu þjóðirnar, 2007). Viðurkenna þarf sérstakar þarfir fatlaðs fólks þannig 

að þeim sé gert kleift að lifa eðlilegu lífi án þess að litið sé á það sem mismunun við aðra 

(Stjórnarráð Íslands, 2013). 

Samningur SRFF er yfirgripsmikill og nær yfir efnahags-, félags- og menningarlega 

þætti. Í 7. grein um réttindi fatlaðra barna er lögð áhersla á að þau fái notið fullra 

mannréttinda og mannfrelsis á við önnur börn og að það sem þeim er fyrir bestu sé haft 

í fyrirrúmi. Í 3. málsgrein sömu greinar stendur: 

Aðildarríki skulu tryggja fötluðum börnum rétt til þess að láta skoðanir sinar í ljós um 

öll málefni er þau varða, jafnframt því að sjónarmiðum þeirra sé gefinn gaumur eins 

og eðlilegt má telja miða við aldur þeirra og þroska, til jafns við önnur börn og veita 

þeim aðstoð, þar sem tekið er eðlilegt tillit til fötlunar þeirra og aldurs, til þess að sá 

réttur megi verða að veruleika. 

Menntamál koma fyrir í 24. grein og þar er meðal annars kveðið á um rétt fatlaðs 

fólks til menntunar án mismununar þar sem tekið er tillit til andlegs og líkamlegs þroska, 

hæfileika og sköpunargáfu. Einnig er kveðið á um viðeigandi aðlögun sem mætir þörfum 

hvers og eins. Í e-hluta sömu greinar segir: 

að árangursríkar, einstaklingsbundnar stuðningsaðgerðir séu boðnar fram í umhverfi 

sem ýtir hvað mest undir framvindu í námi og félagslega þróun sem aftur samræmist 

því markmiði að fatlað fólk geti lifað í samfélaginu án nokkurrar aðgreiningar. 
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Þótt samningur SRFF sé ekki enn lögfestur eru fötluð börn undir lagalegri vernd og 

réttaröryggi Barnasáttmálans sem var lögfestur hér á landi 2013, en hann nær jafnt til 

fatlaðra barna og ófatlaðra barna (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins nr. 19/2013).  

2.3.2 Barnasáttmálinn 

Barnasáttmáli S.þ., UNCRC (e. United Convention on the Rights of the Child) er frá árinu 

1989 og var undirritaður á Íslandi árið 1990. Fullgilding sáttmálans kom svo til árið 1992 

og lögfesting 2013. Með undirritun samþykktu viðkomandi þjóðir meðal annars að börn 

eigi rétt á vernd og aðstoð, þeim skuli ekki mismunað og það sem þeim er fyrir bestu beri 

að hafa í forgangi. Í 2. grein Barnasáttmálans er meðal annars kveðið á um að aðildarríki 

skulu tryggja öllum börnum réttindi þau sem koma fram í samningnum. Einnig er 

sérstaklega tekið fram bann við allri mismunun í garð fatlaðra barna sem og annarra 

minnihlutahópa. Efla skal sjálfstæði, sérstaklega í anda friðar, virðingar, umburðarlyndis, 

frelsis, samstöðu og ávallt skal haft í huga það sem barninu er fyrir bestu (Lög um samning 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, 2013; Umboðsmaður barna, 1995). Að því 

vinna aðildarríki meðal annars innan félags- og menntmála (Stjórnarráð Íslands, 2019).  

Í 23. grein sáttmálans 1. málsgrein segir: „Aðildarríki viðurkenna að andlega eða 

líkamlega fatlað barn skuli njóta fulls og sómasamlegs lífs, við aðstæður sem tryggja 

virðingu þess og stuðlar að sjálfsbjörg þess og virkri þátttöku í samfélaginu“. Til þess að 

svo megi vera skal til að mynda stuðla að því að barn hafi tækifæri til að tjá skoðanir sínar 

og að tillit sé tekið til þeirra í samræmi við aldur og þroska. Réttur barna til lífsafkomu 

sem færir þeim líkamlegan, sálrænan, andlegan, siðferðislegan og félagslegan þroska eru 

skýr í 1. hluta 27. greinar (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, 

2013).  

Skilgreining menntunar samkvæmt sáttmálanum er að efla persónuleika og 

andlega- og líkamlega hæfni hvers barns. Með því að sýna börnum skilning, gefa þeim 

tíma og sýna þeim umburðarlyndi sem snýr að hæfileikum þeirra eru þau undirbúin og 

gefið tækifæri til að efla þjóðfélagslega ábyrgð (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins). Í 28. grein er kveðið á um að tryggja öllum sömu tækifæri til menntunar 

og í því samhengi er kveðið á um 1. málsgrein c- og e-lið að: 
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c) Veita öllum kost á æðri menntun eftir hæfileikum, með hverjum þeim ráðum sem 

við eiga. 

e) Gera ráðstafanir sem stuðla að skólasókn og draga úr því að nemendur hverfi frá 

námi. 

Þetta ákvæði á vel við nemendahópinn sem þessi rannsókn snýr að vegna þess að 

börn með ADHD eru talin í hlutfallslega meiri hættu á að detta út úr námi miðað við 

jafnaldra. Í beinu framhaldi af 2. málsgrein sömu greinar stendur: „Aðildarríki skulu gera 

allt það sem við á til að tryggja að námsaga sé haldið uppi með þeim hætti sem samrýmist 

mannlegri reisn barnsins“ hvort sem um ræðir fötluð börn eða ófötluð börn því eins og 

áður hefur komið fram nær Barnasáttmálinn til allra barna (Lög um samning Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins, 2013).   

2.4 Jafnrétti til menntunar 

Í gegnum tíðina hefur tilgangur menntunar verið að auka vitsmunalega þekkingu 

einstaklinga til þess að þeir geti þjónað pólitískum, efnahagslegum og félagslegum 

ávinningi samfélaga. Ef lýðræðislegt gildi skóla er skoðað snýr menntun einnig að því að 

veita einstaklingum jafna möguleika á virkri þátttöku í samfélögum og jöfn tækifæri til að 

efla hæfileika sína, sköpunargáfu og sjálfsskilning (Sadovnik, Cookson og Semel, 2006). 

Lýðræðisleg viðhorf fela í sér viðurkenningu á hæfileikum og þroska hvers og eins og eru 

mótuð og þeim framfylgt með því að vekja áhuga og ábyrgð nemenda í gegnum 

skólastarfið (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012). Sjónarmið sem þetta 

er ríkjandi í skólastefnunni í dag og miðar að því að efla sjálfstæði einstaklinga með 

aukinni færni og getu (Hermína Gunnþórsdóttir, 2016). Til þess að lýðræði nái fram að 

ganga í almennri menntun fyrir alla ber að einstaklingsmiða nám út frá þörfum og stöðu 

hvers og eins nemanda (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Í 24. grein 

grunnskólalaga nr. 91/2008 er skýrt kveðið á um einstaklingsmiðun við gerð aðalnámskrá 

varðandi skipulag á námi, kennslu og gerð námsgagna: 

Í aðalnámskrá og við skipulagningu náms og kennslu við gerð og val námsgagna skal 

þess sérstaklega gætt að allir nemendur fái jöfn tækifæri til náms og eigi þess kost að 

velja sér námsefni og nálgun í eigin námi. Markmið náms og kennslu og starfshættir 

grunnskóla skulu vera þannig að komið sé í veg fyrir mismunun vegna uppruna, kyns, 
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kynhneigðar, búsetu, stéttar, trúarbragða, heilsufars, fötlunar eða stöðu að öðru 

leyti. Í öllu skólastarfi skal stuðla að heilbrigðum lífsháttum og taka mið af 

persónugerð, þroska, hæfileikum, getu og áhugasviðum hvers og eins. 

Þar stendur einnig: „Nemendur skulu eiga þess kost að uppfylla námsmarkmið einstakra 

námsgreina og námssviða með mismunandi hætti“. Til þess að svo megi vera ber 

grunnskólum að leitast við að meta stöðu nemenda og þarfir þannig að hægt sé að stuðla 

að velferð með alhliða þroska og menntun í huga (Lög um grunnskóla, 2008). Ef horft er 

til menntakerfisins er gert ráð fyrir að ríki og bæjarfélög vinni að jöfnum tækifærum fyrir 

öll börn með því að mæta þörfum nemenda með viðeigandi þjónustu sem er í beinu 

samræmi við stefnu SRFF (Lög um grunnskóla, 2; Sameinuðu þjóðirnar, 2007). Gert er ráð 

fyrir að menntun fatlaðra barna fari fram af þekkingu fagfólks á fötlun og haldbærum 

kennsluaðferðum sem stuðla að velferð þeirra (Birna Sveinbjörnsdóttir o.fl., 2019). Í 26. 

gr. mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna er komið inn á rétt til menntunar, þar 

segir: 

1. Allir hafa rétt til menntunar. Skal hún veitt ókeypis, að minnsta kosti á grunnskóla- 

og undirstöðustigum. Grunnskólamenntun skal vera skylda. Starfsmenntun og 

sérmenntun skal standa öllum til boða og háskólamenntun vera öllum jafnfrjáls á 

hæfnisgrundvelli. 

2. Menntun skal beina í þá átt að þroska persónuleika einstaklinganna og auka 

virðingu fyrir mannréttindum og grundvallarfrelsi. Hún skal miða að því að efla 

skilning, umburðarlyndi og vináttu meðal allra þjóða, kynþátta og trúarhópa og að 

styrkja starf Sameinuðu þjóðanna í þágu friðar. 

Í dag eru ákvæði skýr varðandi jafnrétti allra til náms og hefur verið í þó nokkurn tíma. En 

í gegnum áratugi hafa börn sem ekki hafa fallið undir það „norm“ sem samfélög hafa sett 

upp þurft að sæta ýmsum fordómum og verið meinaður aðgangur að námi 

(Umboðsmaður barna, 1995). Í næsta kafla verður skólaganga fatlaðra barna rakin í stuttu 

máli og staða þeirra skoðuð í nútíma samfélagi.  

2.5 Samantekt  
Áherslur sjónarmiða fötlunarfræðinnar samhliða baráttu fatlaðs fólks fyrir bættum 

lífskjörum hefur leitt til mikilla umbóta í lífi fatlaðs fólks og veitt því aukið vald til að sækja 
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réttindi sín. Aukin áhersla á mannréttindi var síðan hvati fyrir fatlað fólk að sækja enn 

frekar fram með lagaákvæðum til jafnréttis og lýðræðis. Þar koma sjónarmið 

tengslaskilningsins sterklega inn sem viðmið í stefnumálum og lagalegum rétti sem miða 

að því að fatlað fólk geti lifað eðlilegu lífi án aðgreiningar. Hins vegar eru læknisfræðileg 

viðmið á fötlun lífseig. Þótt þau þjóna vel þeim tilgangi að varpa ljósi á líffræðilegan 

skilning skerðinga geta þau hindrað framþróun, til að mynda varðandi menntaumhverfi 

fatlaðra barna. Enn virðist það viðhorf ríkjandi að „lagfæra“ þurfi einkenni barna með 

ADHD fremur en að veita þeim þjónustu sem brúar bilið á milli skerðingar og umhverfis, 

eins og áherslur tengslaskilnings og lagalegur réttur segir til um. 
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3 Skólaumhverfi fatlaðra barna  

Skólaganga fatlaðra barna á að byggja á jafningjagrundvelli, samanborið við aðra 

nemendur. Það þýðir þó ekki að allir eigi að fá „allt eins“ heldur á að huga að því hvernig 

þarf að koma á til móts við hvern og einn (World Health Organisation og World Bank, 

2011). Þegar nám fatlaðra barna er skoðað er mikilvægt að horfa bæði til félags- og 

menningarlegs samhengis. Í grein frá árinu 2009 bera þær Snæfríður Þóra Egilson og 

Rannveig Traustadóttir saman fræðileg sjónarmið innan fötlunarfræða og ICF út frá  

niðurstöðum doktorsrannsóknar Snæfríðar um skólaþátttöku nemenda með 

hreyfihömlun. Þar kemur fram að mikilvægt sé að horfa til ýmissa samhangandi þátta sem 

hafa áhrif á þátttöku fatlaðra barna. Í því samhengi benda þær á ávinning þátttöku 

fatlaðra barna í skólastarfi, líkt og annarra barna og mikilvægis þessað þeim sé gert kleift 

að athafna sig og öðlast tækifæri til að spreyta sig í ýmsum aðstæðum innan 

skólaumhverfisins (Egilson og Traustadóttir, 2009-b).  

Í þessum kafla verður fjallað um skólagöngu fatlaðra barna, farið í stuttu máli yfir 

skólaþróun í átt að margbreytileikanum og komið inn á skóla án aðgreiningar. 

Skólaumhverfi barna með ADHD verður skoðað í víðu samhengi og hvernig það snýr að 

umræddum nemendahópi á Íslandi í dag. Að lokum verður fjallað um þjónustumiðstöðina 

Sjónarhól sem kemur að málefnum fatlaðra barna og foreldrum þeirra og ADHD samtökin 

fræðslumiðstöð fyrir fólk með ADHD.  

3.1 Skólaþróun í átt að margbreytileikanum 
Í gegnum tíðina hafa áherslur varðandi þroska barna legið í því að tryggja örugga stöðu 

þeirra á fullorðinsárum með tilliti til hefðbundinna fullorðinshlutverka. (Ferguson og 

Nusbaum, 2012). Þau börn sem ekki þóttu uppfylla „normið“ voru lengi vel aðskilin frá 

öðrum börnum og skilgreind sem fötluð eða sem einstaklingar sem ekki kæmu til með að 

uppfylla ríkjandi kröfur um sjálfstæðan fullorðinn þjóðfélagsþegn (Priestley, 2003). 

Fyrstu lög um kennsluskyldu barna hér á landi voru sett 22. nóvember 1907. Þar 

með var skyldufræðslu komið á fyrir 10 til 14 ára börn. Ekki voru öll börn þar með talin 

því sérstaklega var tekið fram í kennslulögunum að þau börn sem ekki uppfylltu kröfur til 

náms væru brottræk eða þeim meinaður aðgangur að skólum, þess í stað skyldi þeim 

komið fyrir á stofnunum (Grétar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnadóttir, 2016; Loftur 
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Guttormsson, 2008). Meðal þessara barna voru „vangæf“ börn eins og þau voru kölluð og 

var átt við börn með hegðunarerfiðleika, fátæk eða sem þóttu illa uppalin (Ólöf 

Garðarsdóttir, 2008). 

Ný skólastefna, „fræðslulögin“, tóku gildi árið 1946. Með lögum þessum var fyrsta 

skrefið tekið í þá átt í að veita öllum börnum rétt til menntunar en þrátt fyrir það var ekki 

gert ráð fyrir sérúrræðum börnum til handa sem á því þurftu að halda. Hvert skólastig var 

samræmt, inntak náms, kennsluhættir og námsefni, þannig að allir tóku samskonar próf 

til þess að komast á næsta skólastig. Gert var ráð fyrir að sama snið hentaði öllum og horft 

fram hjá „sérþörfum“ nemenda (Hlynur Ómar Björnsson, 2008). Á þessum tíma hafði 

yfirlýsing verið lögð til af Sameinuðu þjóðunum um rétt á viðeigandi menntun með tilliti 

til „sérþarfa“ nemenda (Menntamálaráðuneytið, 1995). 

Samhliða grunnskólalögum 1974 tók skólafólk við sér varðandi nám þeirra sem 

áttu undir högg að sækja vegna „óæskilegrar hegðunar“ og stefnt var að því að koma á 

sérúrræði innan almennra skóla (Hlynur Ómar Björnsson, 2008). Jafnframt var með 

grunnskólalögunum kveðið á um lýðræði í fyrsta skiptið þó svo að áður hafi ýmsar 

breytingar átt sér stað í lýðræðislega átt (Ólafur Páll Jónsson, 2014). Með tilkomu 

grunnskóla var barnaskólastigið og gagnfræðastigið sameinað í deildir innan 

grunnskólanna. Grunnskólinn gerði ráð fyrir að tillit yrði tekið til hæfni og áhuga nemenda 

með því að veita fjölbreyttar kennsluaðferðir og auka námsframboð. Gerðar voru 

umbætur á innra starfi skólanna með bættri sérfræðiþjónustu og einstaklingsmiðuðu 

námi þar sem ganga átti út frá því að ekki væru allir eins. Þrátt fyrir vakningu skólafólks 

varðandi nemendur sem sýndu „óæskilega hegðun“ gleymdist sá hópur í umræðunni, 

ungmenni sem talin voru til vandræða, lesblind börn eða börn með athyglisbrest sem 

jafnvel þörfnuðust „sérkennslu“ (Jón Torfi Jónsson, 2008). 

Þó nokkuð fyrir grunnskólalögin eða um 1970 höfðu myndast umræður um „skóla 

án aðgreiningar“ (Jón Torfi Jónsson, 2008). En ekki dróg almennilega til tíðinda í þeim 

málum fyrr en með tilkomu Salamanca yfirlýsingarinnar 1994 þar sem hin ýmsu ríki 

skuldbundu sig til að tryggja öllum börnum, þar með fötluðum börnum, aðgang að 

almennum skólum án mismununar.  
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3.2 Skóli án aðgreiningar 

Salamanca rammaáætlunin er yfirlýsing ríkja frá 1994, þar á meðal Íslands, um að setja 

sér markmið og stefnu varðandi sérþarfir nemenda innan almenna skólakerfisins. Við 

undirritun áréttuðu ríkin fötluðum börnum jafnan rétt til menntunar á við aðra í þeim 

hverfisskólum sem þau tilheyrðu. Rammaáætlunin sem nefnd er „skóli án aðgreiningar“ 

var síðan lögfest á Íslandi árið 2008 en þá eingöngu í lögum um grunnskóla en ekki í 

framhalds- eða háskólum (Grétar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnadóttir, 2016; Lög um 

grunnskóla). Í aðalnámskrá grunnskóla kemur stefna „skóla án aðgreiningar” greinilega 

fram: 

Í skóla án aðgreiningar ríkir ákveðið viðhorf sem einkennist af virðingu fyrir rétti allra 

nemenda til virkrar þátttöku í námssamfélagi heimaskóla óháð atgervi þeirra og 

stöðu. Þessi grundvallarhugmyndafræði í skólastarfi hér á landi felur í sér alhliða 

hlutdeild, aðgengi og þátttöku allra nemenda í skólastarfinu. Menntun án 

aðgreiningar er samfellt ferli sem hefur það að markmiði að bjóða upp á góða 

menntun fyrir alla. Borin er virðing fyrir fjölbreytileika og mismunandi þörfum, 

hæfileikum og einkennum nemenda og leggja skal áherslu á að útrýma öllum gerðum 

mismununar og aðgreiningar í skólum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 

(2013). 

Í yfirlýsingunni er þess einnig krafist að unnið sé að réttindum fatlaðra barna og gert ráð 

fyrir að aðildarríki vinni að „skóla án aðgreiningar“ (e. inclusive education). Það er að segja 

að fötluð börn fái aðgang að almennum skólum jafnt á við ófötluð börn og að „sérþörfum“ 

þeirra verði mætt (Grétar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnadóttir, 2016; 

Menntamálaráðuneytið, 1995). En til þess að fylgja því betur eftir þurftu skólar að ryðja 

enn frekar úr vegi þeim hindrunum í innra og ytra starfi skólanna sem drógu úr virkri 

þátttöku fatlaðra einstaklinga (World Health Organisation og World Bank, 2011). 

Grétar L. Marínósson og Dóra S. Bjarnadóttir (2016) benda á að þrátt fyrir 

einbeittan vilja fyrir því að móta stefnu „skóla án aðgreiningar” hefur gengið erfiðlega að 

koma henni í framkvæmd. Margt bendir til þess að hugtakið sé mistúlkað og að ekki liggi 

fyrir skýrar línur um hvernig stefnan skuli útfærð eða framkvæmd (Hermína 

Gunnþórsdóttir, 2010). Þetta endurspeglast meðal annars í viðhorfi kennaranema í 

rannsókn Hermínu Gunnþórsdóttur (2016). Þeir álitu að skóli án aðgreiningar snúist fyrst 
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og fremst um aðgengi fatlaðra nemenda að almennum skólum en það væri í verkahring 

annarra starfsmanna að aðstoða fatlaða nemendur í náminu sjálfu. Helgi Gíslason og 

Anna Kristín Sigurðardóttir (2016) telja að hugtakið „skóli margbreytileikans“, annað 

hugtak yfir „skóla án aðgreiningar”, sé betur til þess fallið að nemendur séu ekki 

aðgreindir undir formerkjum „sérþjónustu”. Ólafur Páll Jónsson (2016) tekur undir þetta 

sjónarmið með því að benda á að margbreytileikinn er meðal okkar allra. 

Bent hefur verið á mikilvægi þess að grunnskólar skilgreini betur hvað felst í 

stefnunni sem snýr að daglegu starfi skólanna (Helgi Gíslason og Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2016). En sú þróun veltur á samverkandi gildum sem sveitafélög og ríki 

leggja til grunnskólanna (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016; Helgi Gíslason og Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2016). Skóli án aðgreiningar kallar á breytingar varðandi hvernig nám og 

kennsla fer fram. Þar þarf að vera sveigjanlegt og í leiðinni hvetjandi umhverfi sem miðar 

að því að öllum nemendum eða „margbreytileikanum“ sé mætt út frá hæfni og þörfum 

hvers og eins (Helgi Gíslason og Anna Kristín Sigurðardóttir, 2016).  

3.3 Skólaumhverfi ADHD barna 

Talið er að um 5-10% skólabarna séu með ADHD greiningu (ADHD samtökin, 2016). 

Rannsóknir sýna að vegna skerðinga þeirra mæta þeim ýmsar hindranir í skólaumhverfinu 

sem valda því að þau ná oft illa að uppfylla kröfur grunnskólanna eins og þær koma fyrir 

(Barkley, 2006; Batshaw o.fl., 2013; Holmberg og Bölte, 2014; Kuriyan o.fl., 2013; Loe og 

Feldman, 2007). Eins og hefur komið fram liggja erfiðleikar þessara barna meðal annars í 

slakri stýrifærni eða sjálfstjórn sem hefur áhrif á framkvæmdafærni og skammtímaminni 

en oftasr er talað um athyglisbrest, ofvirkni og hvatvísi (Brown, 2013; Langberg, Becker 

og Dvorsky, 2014; Schmiedeler og Schneider, 2014). Sýnt hefur verið fram á mikilvægi 

sjálfstjórnar þegar kemur að skólagöngu barna. Slök sjálfstjórn getur þróast út í óæskileg 

hegðunarmynstur ef ekki er leitast við að hagræða umhverfinu í því skyni að mæta þörfum 

nemenda í námi og kennslu strax við upphaf skólagöngu (Steinunn Gestsdóttir og Freyja 

Birgisdóttir, 2010). Einkenni ADHD eins og athyglisbrestur og ofvirkni hafa ekki bein áhrif 

á námsárangur. Hins vegar getur athygli barna með ADHD verið breytileg og tengd áhuga 

og aðstæðum hverju sinni. Þetta hefur að gera með samhangandi þætti í umhverfinu og 

hvata sem vekja áhuga þeirra (Brown, 2013; Simone, Marks, Bédard og Halperin, 2018), 

sem vísar sterkt til sjónarmiða tengslaskilningsins (Tøssebro, 2004).  
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Snæfríður Þóra Egilson og Rannveig Traustadóttir benda á að samspil 

samhangandi þátta geti haft neikvæð áhrif á hegðun fatlaðra barna (Egilson og 

Traustadóttir, 2009-a). Því er mikilvægt að áhersla sé lögð á að samvinna fari fram við þá 

sem hafa reynslu og þekkingu á nauðsynlegum þáttum þegar hugað er að uppbyggingu 

eða aðlögun umhverfis sem þjónar þörfum þeirra (Lid, 2016). Nowak o.fl. (2020) gerðu 

megindlega rannsókn í þremur sveitarfélögum í Svíþjóð þar sem skoðað var mat foreldra 

og fagaðila á mögulegu tækifæri fatlaðra skólabarna til þátttöku varðandi skipulag, 

ákvörðunartöku og stuðning. Þátttakendur voru 144 foreldrar og 156 fagaðilar. Fram kom 

að þátttaka fatlaðra nemenda var takmörkuð þegar kom að ákvörðunartöku um þeirra 

eigið líf en jókst þó með aldrinum. Frekar var leitað eftir áliti foreldra um þjónustu barna 

þeirra en hins vegar hefðu foreldrarnir viljað að álit barna þeirra væri skoðað betur. Í 

megindlegri rannsókn Snæfríðar Þóru Egilson og Helenu Hemmingsson þar sem 76 fatlaðir 

nemendur var spurt um þörf þeirra fyrir aðstoð og aðlögun við ýmis skólatengd verkefni 

og aðstæður. Fram kom mikilvægi þess að afla upplýsinga hjá fötluðum nemendum enda 

veitti það fagfólki og kennurum betri innsýn í þörf nemenda fyrir þjónustu. Það átti ekki 

síst við um nemendur með erfiðleika af sálfélagslegum toga eins og börn með ADHD 

(Egilson og Hemmingsson, 2009).  

Í eigindlegri rannsókn Wiener og Daniels (2016) var skólareynsla tólf ungmenna 

með ADHD skoðuð. Niðurstöður sýndu fram á að ungmennin voru vel meðvituð um eigin 

hegðun og þá erfiðleika sem mættu þeim í skólunum. Þau fundu fyrir innri átökum 

varðandi það að reyna að ná að klára, halda sig við námsverkefni og tengjast félagslega, 

en túlkuðu þessi átök stafa af þeirra eigin „leti“. Sem hugsanlega tengdist því að þau 

skömmuðust sín fyrir þann vanmátt sem þau fundu fyrir þegar þau áttu að leysa verkefni. 

Þeim líkaði þeir kennarar sem voru með vökul augu varðandi hvers konar aðstoð sem 

nemendur höfðu þörf fyrir, gerðu sér grein fyrir hversu erfitt nemendur ættu með að 

halda sig við efnið og sem héldu góðu skipulagi við framsetningu verkefna. Ringer (2019) 

gerði fræðilegt yfirlit byggt á 16 eigindlegum rannsóknum sem fjölluðu um reynslu barna 

með ADHD á daglega lífi þeirra. Þar kom fram að kröfur sem lagðar eru á börn með ADHD 

þurfi að vera í samræmi við hæfni þeirra hverju sinni. Þar kom einnig fram að á sama tíma 

og aðstoð er nauðsynleg geta óraunhæfar kröfur án tillits til skerðinga leitt til 

birtingamyndar fötlunar í vissum aðstæðum.  
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Gwernan-Jones o.fl. (2015) tóku saman sex eigindlegar rannsóknir á skólatengdri 

reynslu foreldra barna með ADHD. Þar kom fram að jákvætt samband milli foreldra og 

kennara sé sterkt vopn þegar kemur að því að leysa erfiðleika barna í skólum. Hins vegar 

fengu foreldrar oftar en ekki dræmar undirtektir frá kennurum þegar þeir leituðu til 

skólanna vegna óánægju barna þeirra sem gerði það að verkum að málefni sátu eftir 

óleyst. Ágreiningur milli foreldra og kennara stafaði gjarnan af óvissu um hvaða orsakir 

væru fyrir erfiðleikum barnsins og foreldrar upplifðu gjarnan að kennarar kenndu uppeldi 

þeirra um. Í yfirlitsgrein Bergin og Bergin (2009) þar sem skoðuð voru tengsl nemenda í 

bekkjarstofum kom fram að traust á milli kennara og nemenda spáir fyrir um aukinn hvata 

til náms og betri námsárangur. 

Áherslur varðandi aðstoð fyrir nemendur með ADHD greiningu hafa frekar beinst 

að því að draga úr óæskilegri hegðun en að bæta umhverfi til að koma til móts við 

námslegar þarfir þeirra (Moor o.fl., 2017). Í fræðilegu yfirliti Harrison, Soares, Rudzinski 

og Johnson (2019) kom fram að kennsluaðlögun og það að veita börnum aðstoð við 

sjálfstjórn inni í bekk gaf betri raun en beint inngrip í óæskilega hegðun. Í þessu samhengi 

höfðu Schultz o.fl. (2011) áður bent á greinarmun á aðlögun og eða aðstoð. Aðlögun gefur 

til kynna tilfærslu og tilmæli fyrir bekkinn eða einstakling eins og hrós fyrir jákvæða 

hegðun, horfa fram hjá óæskilegri hegðun, skýrar bekkjarreglur og venjur, viðeigandi 

áminningar og fyrirmæli um hegðun og sértækar leiðbeiningar eftir þörfum nemenda. 

Fyrir suma nemendur duga ekki aðlaganir sem þessar sem kallar þá á sértækari aðgerðir, 

til að mynda hvatningakerfi í formi umbuna eins og fyrir yngsta stig nemenda. Aðstoð fyrir 

eldri nemendur er ekki eins gagnreynd en þó hafa foreldranámskeið og skólatengdar 

íhlutunaráætlanir til lengri tíma (e. school-based interventions) gefið góða raun eins og til 

að mynda aðstoð við skipulag náms (Evans, Langberg, Egan, Molitor, 2014). 

Til að skólar hafi góð tök á að fylgja nemendum vel eftir bentu Baric, Hellberg, 

Kjellberg og Hemmingsson (2015) á mikilvægi þess að þeir mæti stuðningi frá 

skólayfirvöldum hvað varðar fjármagn, tíma og faglega þróun. Þannig sé hægt að leggja 

heildstætt mat og veita heildstæðan stuðning sem mætir þörfum nemenda og er unnin 

af viðeigandi fagaðilum í samvinnu við kennara. Tomlinson (2012) bendir til að mynda á í 

sinni grein „The irresistible rise of the SEN industry” hvernig ríki velferðar beina sjónum 

að einstaka skerðingum varðandi skólaumhverfi fatlaðra barna fremur en að beita sér fyrir 
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„kostnaðarsamari” aðgerðum skólakerfisins í bættu umhverfi fyrir alla, þar sem öllum 

börnum er gefið tækifæri til árangursríkrar framtíðar.  

Í eigindlegri rannsókn Malmqvist (2018) er fjallað um hvaða sýn fræðslustjórar 

sveitarfélaga í Svíþjóð hafa á skólamálum nemenda með ADHD. Niðurstöður sýndu 

greinileg áhrif læknisfræðilegra sjónarmiða hjá sveitarfélögunum sem höfðu mótandi 

áhrif á stefnu skólanna. Birtingarmyndin kom fram í útilokunaraðgerðum í formi sérbekkja 

fyrir börn með ADHD eða sérskóla, vegna óæskilegrar hegðunar fremur en að takast á við 

námslegar þarfir nemenda. Er þetta í beinni andstöðu við stefnuna um skóla án 

aðgreiningar og hugsanlega hindrun í að sú stefna nái fyllilega fram að ganga (Grétar L. 

Marinósson og Kristín Þ. Magnúsdóttir, 2016; Malmqvist, 2018). Í eigindlegri 

meistararannsókn Ásdísar Ýrar Arnardóttur (2011), sem fjallar um samspil ADHD og 

menntunar innan ramma skóla án aðgreiningar á Íslandi, voru þátttakendur 12 ungmenni 

og foreldrar, ásamt fulltrúa kerfisins. Þar komu fram áhrif læknisfræðilegra sjónarmiða á 

fötlun og misbrestur í framkvæmd stefnunnar um skóla án aðgreiningar. Þannig beindist 

þjónusta frekar að því að reyna að bæta ástand einstaklings en að huga að þáttum í 

skólaumhverfinu. 

3.4 Staðan á Íslandi 

Árið 2006 var skipuð nefnd af félagsmálaráðherra og henni falið að skoða hvernig mætti 

bæta stöðu barna með ADHD á Íslandi. Nefndin taldi að tilviljun réði hvaða stuðning hver 

skóli bauð upp á fyrir börn með ADHD. Í dag eru læknisfræðileg greiningarviðmið látin 

skera úr um það hvort skólarnir fái aukið fjármagn fyrir nemanda á þeim forsendum hvort 

skerðing viðkomandi uppfylli viðmið um fötlun (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 

2008). Samkvæmt þessu er fötlun tengd alfarið við líkamlegt ástand og horft fram hjá 

víxlverkandi þáttum milli einstaklings og umhverfis. Þrátt fyrir að skýrt komi fram í lögum 

um grunnskóla, 17. gr. að öllum nemendum skuli mætt eftir þörfum hvers og eins: 

Nemendur eiga rétt á að komið sé til móts við námsþarfir þeirra í almennum skólum 

án aðgreiningar, án tillits til líkamlegra eða andlegs atgervis og nemendur sem eiga 

erfitt með nám sökum sértækra námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslegra 

örðugleika og/eða fötlunar, sbr. 2. gr. laga um málefni (fatlaðs fólks), nemendur með 

leshömlun, langveikir nemendur og aðrir nemendur með heilsutengdar sérþarfir eiga 

rétt á sérstökum stuðningi í námi í samræmi við metnar sérþarfir. 
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Samkvæmt lögum þessum ætti ekkert að liggja í vegi fyrir skólum að leitast við að mæta 

þörfum allra nemenda. Eins og fram hefur komið eru læknisfræðilegar greiningar látnar 

skera úr um hvort viðkomandi skerðing valdi fötlun og er það jafnvel forsenda í sumum 

skólum fyrir veittri aðstoð. Skýringarmynd af erfiðleikum barns við greiningar léttir oft á 

foreldrum, börnum og kennurum að vita að eitthvað annað en „óþekkt“ búi að baki 

erfileika barnanna.  

Greiningar hér á landi eru ávísun á fjármagn til grunnskólanna til þess að bæta 

þjónustu fyrir fötluð börn. Greiningarflokkar  fyrir börn með ADHD flokkast hins vegar ekki 

undir viðmið fötlunar og því er ekki veitt auka fjármagn vegna viðkomandi nemendahóps 

þrátt fyrir að misræmið milli skerðinga þeirra og krafna skólaumhverfisins valdi þeim 

erfiðleikum. Jákvæðar breytingar hafa þó átt sér stað eftir að sveitafélög fóru að veita 

auka fjármagn inn í skólana fyrir nemendur með „sérþarfir“ (Grétar L. Marinósson og 

Kristín Þ. Magnúsdóttir, 2016). Aftur á móti velta Grétar L. Marinósson og Kristín Þ. 

Magnúsdóttir (2016) því upp hvað greiningarheiti hafa að gera með framvindu í námi. 

Sérstaklega ef greiningar ganga fyrst og fremst út á að flokka manneskjuna eftir 

læknisfræðilegum niðurstöðum út frá tilteknu „normi“. Eins og þau benda á er menntun 

huglæg sem hefur að gera með manneskjuna sjálfa og því ætti að skoða þarfir einstaklings 

út frá honum sjálfum en ekki eingöngu forsendum skerðingarinnar. 

Fram kemur í grein Snæfríðar Þóru Egilson (2016) að þátttaka íslenskra fatlaðra 

nemenda í skólum sé ekki til jafns við aðra nemendur. Höfundur telur að hægt væri að 

koma mun betur til móts við þarfir fatlaðra nemenda með ýmis konar aðstoð og aðlögun 

eins og vikið var að  hér að framan. Snæfríður bendir á að ýmsir kennarar fylgi fyrir fram 

ákveðnu skipulagi sem oft og tíðum er harla ósveigjanlegt. Í því liggja hugsanlega hindranir 

sem valda fötluðum nemendum erfileikum við ýmsar aðstæður í skólanum. Í erli dagsins 

skiptir það kennara oft mestu að barnið geti fylgt rútínu bekkjarins. Á meðan foreldrar 

fatlaðra barna hafa helst áhyggjur af félagslegri þátttöku barna sinna í skólanum er 

börnunum sjálfum iðulega efst í huga að finna að þau séu virkir þátttakendur en ekki bara 

til staðar, þ.e.a.s. að þau upplifi sig sem fullgilda meðlimi (Snæfríður Þóra Egilson, 2006). 

Til þess að svo megi verða þurfa skólayfirvöld að styðja skólana í að fylgja eftir lagalegum 

ákvæðum í innri og ytri umgjörð skólans. 
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3.5 Stuðningur við foreldra og börn 

Ýmsar brotalamir í íslenska skólakerfinu kalla á sérhæfða þjónustu sem Sjónarhóll 

ráðgjafamiðstöð og ADHD samtökin bjóða upp á (Ásdís Ýr Arnardóttir, 2011; Bergljót 

Borg, 2018). Skjólstæðingar ráðgjafamiðstöðvarinnar eru meðal annars börn og foreldrar 

barna með ADHD hvort sem greiningar liggja fyrir eða ekki því biðin er löng eftir greiningu 

og Sjónarhóll lætur barnið njóta vafans (Bergljót Borg, 2018; Sjónarhóll, 2017). Í gegnum 

tíðina hefur þörfin fyrir ráðgjöf verið mikil og krefjandi ekki síst vegna flækjustiga í 

skólakerfinu sem gerir foreldrum erfitt fyrir að standa ein og óstudd þegar kemur að 

réttindum barna þeirra (Sjónahóll, 2004; 2017). 

Ráðgjafamiðstöðin Sjónarhóll var sett á laggirnar árið 2004 og var stofnsett af 

fjórum félögum; ADHD samtökunum, Landssamtökunum Þroskahjálp, Styrktarfélagi 

lamaðra og fatlaðra og Umhyggju. Ráðgjafamiðstöðin er sjálfstætt starfandi rekstrarfélag 

sem veltur á styrkjum frá hinu opinbera og öðrum velunnurum. Boðið er upp á ráðgjöf og 

stuðning fyrir foreldra fatlaðra barna, langveik börn og önnur börn sem þurft hafa á 

þjónustinni að halda. Helstu verkefni ráðgjafamiðstöðvarinnar, sem eru foreldrum að 

kostnaðarlausu, er að verja hagsmuni barna og greiða leiðir að réttindum þeirra og 

þjónustu (Sjónarhóll, 2017). Í stefnu, markmiðum og leiðum Sjónarhóls segir:  

Hlutverk, fyrir sérstök börn til betra líf.  

Gildi, hagsmunir barnsins að leiðarljósi, fagleg og aðgengileg þjónusta miðuð við 

þarfir foreldra og fjölskyldna. Sem stendur utan kerfis.  

Framtíðarsýn, Sjónarhóll er fyrsta hugsun aðstendenda barna með sérþarfir-þegar 

þeir þurfa stuðning.  

Stefna, Sjónarhóll styður aðstandendur á þeirra forsendum- en hagsmunir barsnins 

ganga fyrir ef þeir fara ekki saman við hagmuni aðstandenda. Sjónarhóll kemur 

veikleikum og styrkleikum í þjónustu á framfæri við yfirvöld á lagalegan hátt – erum 

samstarfsaðili en ekki þrýstihópur. Sjónarhóll er miðstöð þekkingar um þjónustu við 

born með sérþarfir. Sjónarhóll hefur góða stjórnarhætti að leiðarljósi í starfsemi sinni 

(Sjónarhóll, 2017). 

Fram kemur í rannsókn Bergljót Borg (2018), þar sem hún skoðar reynslu 

skjólstæðinga Sjónarhóls á þeirri þjónustu sem þar er veitt og gagnsemi hennar, að 

þjónusta Sjónarhóls sé styrkur fyrir foreldra og fötluð börn við að sækja rétt barnanna 
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þegar annað um þrýtur. Aðkoma Sjónarhóls miðar að því að samvinna ríki á milli kerfa 

sem koma að málefnum barnsins með það að marki að ná fram réttindum barnanna. 

Þjónustan er óbreytt frá upphafi og enn í dag full þörf á.  

ADHD samtökin er ráðgjafa og fræðslumiðstöð er varða málefni fólks með ADHD.  

Með árunum hefur starfsemi samtakanna stækkað og verkefnum fjölgað og eru 

helstu verkefni að veita upplýsingar varðandi greiningar eða gefa ráð vegna ýmissa 

persónulegra mála sem upp koma hjá umræddum minnihlutahópi. Markmið samtakanna 

eru að greiða leiðir fólks með ADHD að þarfri þjónustu og vinna að því að efla félags- og 

menningarlega stöðu þeirra í námi og starfi. Samtökin leggja sérstaklega upp með öflugt 

fræðslustarf í samstarfi við norðurlöndin með útgáfu fjölda fræðsluefna og með 

fyrirlestrum og námskeiðum (ADHD samtökin, e.d.).  

3.6 Samantekt  

Eins og sagan segir hafa fötluð börn átt erfitt uppdráttar í skólum í gegnum tíðina. 

Breytingar til hins betra hafa þó átt sér stað, ekki síst í kjölfar Salamanca 

rammaáætlunarinnar sem kom á stefnu og lögum sem miða að „skóla án aðgreiningar” 

með tengslasjónarmið að leiðarljósi. Hins vegar bendir margt til brotalama í stefnu og 

lögum sem fylgja rammaáætluninni þannig að henni sé fylgt sem skyldi. Svo virðist sem 

læknisfræðileg sýn á fötlun, sem byggð er á greiningarviðmiðum, sé leiðandi þegar kemur 

að úrræðum fyrir börn með ADHD. Í stað þess að horft sé á samspil ýmissa þátta varðandi 

fötlun, er skerðingin í brennidepli og reynt að grípa inn í með því að laga líffræðilega 

„gallann“ sem talið er að valdi „óæskilegri hegðun“. Íslenskir skólar eru engin 

undantekning í þessum efnum. Þar hafa læknisfræðilegar greiningar verið notaðar til 

flokkunar út frá „alvarleika“ skerðinga. Áherslur skólayfirvalda miða almenna kennslu við 

það „norm“ sem lagt er upp með af samfálaginu en ekki út frá margbreytileikanum sem 

bitnar á möguleikum barna með ADHD. Ýmis flækjustig hins opinbera varðandi skólamál 

fatlaðra barna kalla á stuðning sérhæfðra samtaka eins og Sjónarhóls fyrir foreldra sem 

eiga erfitt með að greiða ein og óstudd úr þeim úrlausnarefnum sem upp geta komið milli 

heimilis og  skóla.  
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4 Aðferðafræði og framkvæmd 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar. Fyrst er farið 

yfir markmið rannsóknar og rannsóknarspurningar kynntar. Þar á eftir verður fjallað um 

aðferðafræði rannsóknarinnar og rannsóknarsnið. Því næst eru þátttakendur kynntir til 

sögunnar og sagt frá framkvæmd rannsóknar, gagnaöflun og úrvinnslu gagna. Að lokum 

er komið inn á siðferði rannsókna og bent á siðferðisleg álitamál og áskoranir sem höfð 

voru að leiðarljósi í rannsókninni. 

4.1 Markmið rannsóknar 

Markmið þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á reynslu tveggja ungmenna, 14 og 16 ára, 

með ADHD á ýmsum þáttum í grunnskólagöngu þeirra og þeim áskorunum sem hafa orðið 

á vegi þeirra á skólagöngunni. Kannað er hvort og hvernig ýmsir þættir í skólaumhverfinu 

koma til móts við þarfir nemendanna og hvort og að hvaða leyti tilteknir þættir geta skert 

möguleika þeirra í grunnskólanámi.  

Með markmið rannsóknar að leiðarljósi var leitað svara við eftirfarandi spurningum: 

1. Hver er reynsla tveggja ungmenna með ADHD af grunnskólagöngunni? 

2. Hver er sýn mæðra og kennara ungmennanna tveggja á grunnskólagöngu 
þeirra? 

3. Hvernig gengur grunnskólum að koma til móts við þarfir nemenda með 
ADHD? 

4.2 Rannsóknarsnið 

Rannsóknin er unnin samkvæmt eigindlegum rannsóknarhefðum. Þannig gefst 

rannsakanda færi á að öðlast ákveðna heildarmynd og leitast eftir að skilja og lýsa reynslu 

lykilþátttakenda á grunnskólagöngu ungmennanna með ADHD. Í eigindlegum 

rannsóknum fer fram úrvinnsla sem byggir á aðleiðslu (e. inductive) þar sem dregnar eru 

ályktanir varðandi niðurstöður án alhæfinga um það einstaka sem rannsóknin beinist að 

(Strauss og Corbin, 1990).  

Félagsleg mótunarhyggja er lögð til grundvallar en með því er gert ráð fyrir að 

enginn einn sannleikur sé til (Crotty, 1998). Gengið er út frá því að ungmennin og aðrir 

þátttakendur leggi ólíka merkingu í skólaumhverfið vegna mismunandi aðkomu þeirra og 

reynslu sem mótast í félags- og sögulegu samhengi (Creswell og Poth, 2018). Félagsleg 



 

 36 

mótunarhyggja leggur upp með að það sé enginn hlutlægur sannleikur til heldur leggur 

hver og einn huglægan skilning í tilveru sína og getur því verið breytilegt hvaða skilning 

fólk leggur í sömu aðstæður (Crotty, 1998). Hugmynda- og aðferðafræði rannsóknarinnar 

gefur því rannsakandanum kost á að fá innsýn í túlkun hvers og eins þátttakenda á 

grunnskólagöngu ungmenna þessarar rannsóknar (Denzin og Lincoln, 2011).  

4.3 Tilviksrannsókn 

Rannsóknarsniðið sem notað er við rannsókn þess er tilviksrannsókn (e. case sudy). 

Tilviksrannsókn hentar vel þegar skoða á viss tilvik í flóknum félagslegum eða 

menningarlegum aðstæðum. Gögnum er safnað úr ýmsum áttum, svo sem með viðtölum, 

vettvangsathugunum eða með upplýsingum úr skjölum sem mögulega gefa heildræna 

mynd af tilvikinu (Creswell og Poth, 2018). Þegar notast er við tilviksrannsókn er mikilvægt 

skilja tilvikið út frá fræðilegum forsendum. Því var fræðilegi hluti þessarar rannsóknar 

nýttur til að öðlast mikilvægar upplýsingar og til að styðja við gagnaöflun á tilvikinu (Yin, 

2002). Tekin voru viðtöl við ákveðna einstaklinga sem tengjast tilvikinu. Til að tryggja gæði 

og tímaramma rannsóknar voru tilvikin vel afmörkuð (Creswell og Poth, 2018). Því voru 

tvö ungmenni með ADHD í lykilhlutverki rannsóknarinnar sem tvö aðskilin tilvik. Til þess 

að leita enn frekar eftir samhengi sem ungmennin settu á tilveruna var rætt við mikilvæga 

einstaklinga sem komu að daglegu lífi þeirra (Crotty, 1998). Því voru tekin viðtöl við sjö 

aðra einstaklinga og þrjár vettvangsathuganir gerðar í grunnskólum ungmennanna. 

Áhersla var lögð á félagslegar aðstæður ungmennanna og unnið að því að skilja og túlka 

misjöfn eða áþekk sjónarmið á reynslu og upplifun þátttakenda af grunnskólagöngunni 

(Hennink, Hutter og Bailey, 2011; Esterberg, 2002).  

4.4 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknar voru níu. Lykilþátttakendur voru tveir grunnskólanemendur; 14 

ára stelpa og 16 ára strákur. Aðrir þátttakendur voru mæður ungmennanna, 

umsjónakennarar, deildarstjóri í skóla stráksins og þrír sérfræðingar tveggja 

þjónustumiðstöðva. Leitast var sérstaklega eftir þátttöku ungmenna sem höfðu reynslu 

og þekkingu af því að vera nemendur með ADHD og jafnframt sóst eftir þátttöku 

einstaklinga sem fylgst höfðu með málefnum þeirra og annarra barna með ADHD. Því var 

um markvisst (e. purposeful) úrtak að ræða, leitað var sérstaklega eftir þátttakendum sem 



 

 37 

varpað gætu ljósi á tilvikið sem um ræðir (Esterberg, 2002). Vegna persónuverndar voru 

gervinöfn notuð yfir fólk og staði.  

 

Lýsing á lykilþátttakendur  

Sigmar er blíður í viðmóti og hlédrægur, húmoristi og félagslyndur. Hann er greindur með 

ADHD, mótþróaröskun, aðskilnaðarkvíða og þunglyndi. Sigmar hóf grunnskólagöngu sína 

erlendis en nokkrum árum síðar flutti fjölskyldan til Íslands. Hann býr á 

höfuðborgarsvæðinu ásamt foreldrum sínum og tveimur yngri systkinum. Þegar viðtalið 

fór fram var Sigmar í 10. bekk. Skóli Sigmars er í nýstárlegri byggingu og fjölmennur. 

Ragnhildur er hæglát og kurteis í framkomu. Hún er greind með ADHD, mótþróaröskun 

og kvíða. Ragnhildur býr á höfuðborgarsvæðinu ásamt foreldrum og yngri systur og hefur 

verið í sama grunnskólanum frá upphafi skólagöngu. Þegar viðtalið fór fram var 

Ragnhildur í 9. bekk. Skólabyggingin er kominn til ára sinna og skólinn er tiltölulega 

fámennur.  

 

Aðrir þátttakendur  

Gunnhildur móðir Sigmars er opin og ákveðin í viðmóti. Hún gaf sér góðan tíma í spjall og 

var áhugasöm í frásögn sinni.  

Áslaug umsjónarkennari Sigmars er á fertugsaldri og hefur margra ára reynslu sem 

kennari. Hún hafði verið umsjónarkennari Sigmars síðastliðna tvo vetur.  

Kolfinna deildarstjóri í skóla Sigmars er með margra ára kennarareynslu að baki og hafði 

sinnt deildarstjórastöðu í átta ár þegar viðtalið fór fram. Kolfinna var vel kunn málefnum 

Sigmars í skólanum.  

Valgerður móðir Ragnhildar er glaðleg í viðmóti og sérstaklega áhugasöm um málefni 

barna með ADHD.  

Magnea umsjónarkennari Ragnhildar er á sextugsaldri og með þrjátíu ára reynslu að baki 

sem kennari. Hún hafði verið umsjónarkennari Ragnhildar síðastliðna tvo vetur. 
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Hugrún er starfsmaður þjónustumiðstöðvar sem kemur að málefnum fatlaðra barna. 

Hugrún hafði margra ára reynslu sem kennari áður en hún hóf störf hjá miðstöðinni. 

Arna og Valdimar eru starfsmenn félagssamtaka sem koma að málefnum barna með 

ADHD. Bæði höfðu starfað í þó nokkurn tíma hjá félagssamtökunum. 

4.5 Framkvæmd rannsóknar 

Undirbúningur rannsóknarinnar hófst sumarið 2017 með afmörkun rannsóknar og 

aðferða í samráði við leiðbeinanda. Ítarleg rannsóknaráætlun var unnin, rannsókn síðan 

tilkynnt til Persónuverndar í nóvember 2017 og leitað eftir umsögn Vísindasiðanefndar 

Háskóla Íslands í desember sama ár (viðauki A). 

Frá áramótum 2018 fór fram gagnaöflun sem lauk í maí sama ár. Samhliða 

gagnaöflun og eftir hana fór fram gagnagreining sem og ritun niðurstaðna.  

Upphaflega var leitað eftir þátttöku mæðranna í gegnum kunningja rannsakanda 

og á ráðstefnu ADHD samtakanna fyrir annað verkefni sem rannsakandi vann haustið 

2017. Þá um haustið var þeim boðið að taka þátt í meistararannsókn þessari sem þær 

samþykktu. Í byrjun árs 2018 var mæðrunum síðan sent formleg kynningarbréf (viðauki 

B) um markmið og tilhögun rannsóknarinnar og óskað eftir þátttöku þeirra með því að 

nýta viðtalsgögn frá fyrri rannsókn. Á sama tíma var óskað eftir leyfi frá þeim um að börnin 

þeirra tækju þátt í rannsókninni. Eftir að mæðurnar samþykktu þátttöku og gáfu leyfi 

varðandi þátttöku ungmenna þeirra var því fylgt eftir með kynningabréfi (viðauki C). Þess 

var gætt að upplýsingarnar væru settar fram svo það hæfði aldri og þroska ungmennanna. 

Mæðurnar voru jafnframt beðnar um að afhenda umsjónarkennurum og fulltrúum 

grunnskólanna kynningarbréf um verkefnið og beiðni um þátttöku í formi viðtala og með 

vettvangsathugun (viðaukar D og E). Því var síðan fylgt eftir með tölvupóstum á fulltrúa  

skólanna og fengin staðfesting á vilja til þátttöku. Starfsmaður frá annarri þjónustu-

miðstöðinni hafði einnig tekið þátt í smærra verkefni haustið 2017 og samþykkt að gögnin 

yrðu nýtt áfram í þessa rannsókn. Því var einnig fylgt eftir með kynningarbréfi í upphafi 

árs 2018. Sóst var eftir þátttöku hinnar þjónustumiðstöðvarinnar með tölvupósti þar sem 

kynningarbréf (viðauki F) fylgdi með. Þegar búið var að taka viðtal við mæður og kennara 

var sóst eftir þátttöku deildarstjóra til þess að dýpka gögnin enn frekar þar sem erfiðleikar 

annars ungmennisins voru flóknari en hins. Haft var samband við fulltrúa skólans með 
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tölvupósti og kynningarbréfi (viðauki D) sem hún fylgdi eftir við deildarstjórann sem 

samþykkti þátttöku. 

Eftir samþykki þátttakenda um þátttöku var unnið í því að finna stað og stund með 

tölvupóstum fyrir viðtöl og vettvangsathuganir.  

4.4.1 Gagnaöflun 

Tekin voru opin einstaklingsviðtöl þar sem stuðst var við ákveðna viðtalsramma sem fylgt 

var eftir (viðaukar G, H, I og Í). Opin viðtöl gáfu færi á sveigjanleika í þeim spurningum 

sem lagðar voru fyrir sem skapaði meiri dýpt og flæði í frásagnir viðmælanda. Í ljósi þess 

að áherslur opinna viðtala geta verið breytilegar var rannsakandinn meðvitaður um að 

fylgja eftir ýmsum spurningum með eftirfylgnispurningum. Því urðu viðtöl 

rannsóknarinnar nokkuð ólík (Helga Jónsdóttir, 2013). Viðtölin voru alls níu og voru þau 

hljóðrituð með leyfi þátttakenda og afrituð í kjölfarið. Öflun gagna fór einnig fram með 

þremur vettvangsathugunum í skólum ungmennana. Þar var athygli beint að því sem bar 

fyrir augum og öll skilningarvit nýtt til þess að rýna í skólaumhverfið (Crotty, 1998). Í takt 

við lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga (nr. 90/2018) var þátttakendum 

heitið trúnaði og skrifað undir samþykkisyfirlýsingar (viðaukar J, K, L, M og N) af báðum 

aðilum, þ.e. þátttakendum og rannsakanda, þess efnis að þátttakendur séu upplýstir um 

tilgang og eðli rannsóknar (Hennink o.fl., 2011). 

4.4.2 Úrvinnsla gagna 

Við úrvinnslu og greiningu gagna var stuðst við vinnulag grundaðrar kenningar. Aðferð 

grundaðrar kenningar byggir á því að ná fram fræðilegum skilningi sem grundaður er í 

rannsóknargögnum (Charmaz, 2014). Vinnulag grundaðrar kenningar gaf rannsakanda 

færi á að skoða tilvikin á dýptina með því að fara skipulega yfir gögn frá hverjum 

viðmælenda, bæði á meðan gagnaöflun stóð yfir og eftir að henni lauk. Sífelldur 

samanburður gagna, skráning greiningarblaða og myndræn framsetning þar sem 

meginlærdómur og hugtök í þróun voru dregin fram, hjálpaði einnig til í greiningarferlinu. 

Að lokinni greiningu voru flokkarnir dregnir saman og niðurstöðukaflar skipulagðir út frá 

þeim (Charmaz, 2014).  

Við upphaf kóðunar voru gögnin marglesin ýmist orð fyrir orð eða línu fyrir línu. 

Þannig voru gögnin opnuð vel og leitast eftir því að fanga reynslu viðmælenda og túlka 

hvaða merkingu þeir lögðu í frásagnir sínar fremur en að horfa orðrétt á hvað var sagt. 
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Eftir upphafskóðun fór fram markviss kóðun þar sem rýnt var í endurtekin kóð sem áttu 

sér stað í viðtölunum. Með því gafst rannsakanda tækifæri á að öðlast yfirsýn yfir viðtölin 

og koma auga á það sem var líkt sem og ólíkt í túlkun þátttakenda. Því næst var kóðunum 

teflt saman innbyrðis með sífelldum samanburði og þau síðan skipulögð í ákveðna flokka 

(Charmaz, 2014; Creswell, 2013).  

4.6 Siðferðisleg álitamál og áskoranir 

Brinkmann og Kvale (2015) benda á nauðsyn þess að við upphaf rannsóknar setji 

rannsakandi sér viðmið sem miði að fyrir fram gefnum siðferðilegum málefnum. 

Jafnframt þarf rannsakandi að taka viðmið til skoðunar við upphaf rannsóknar ásamt því 

að vera opinn fyrir álitamálum sem upp kunna að koma. Markmið rannsóknarinnar var 

sett fram með það í huga að hún hefði vísindalegt gildi og þjónaði samfélagslegum 

hagsmunum.   

Í rannsóknarferlinu var þess gætt að trúnaði, áreiðanleika og skilvirkni yrði fylgt 

eftir. Haft var í huga að viðtalsaðstæður gætu haft streituvaldandi áhrif á viðmælendur 

og komið þeim úr jafnvægi. Við afritun munnlegra frásagna voru traust og heiðarleiki höfð 

í fyrrirúmi. Lögð var áhersla á nákvæmni við greiningu gagna og fyrri reynsla og þekking 

rannsakanda ígrunduð vel í ferli rannsóknarinnar (Brinkmann og Kvale, 2015; Charmaz, 

2014).  

Til grundvallar siðferði rannsóknar var tekið mið af fjórum siðareglum sem rekja 

má til heilbrigðisvísinda en horft hefur verið til í félagsvísindum. Sjálfræðisreglan bendir 

á að sótt skuli eftir óþvinguðu og upplýstu samþykki frá þátttakendum þar sem fram koma 

skilmerkilegar upplýsingar um rannsóknina, hvert hlutverk þátttakenda sé og hvernig 

verður farið með persónulegar upplýsingar og birtingu niðurstaðna. Undir þessari reglu 

er einnig frjálst val þátttakenda um að hætta þátttöku. Með sjálfræðisregluna að 

leiðarljósi var öllum þátttakendum sent kynningarbréf og samþykkis yfirlýsingar til 

undirritunar og þess vandlega gætt að samþykki þeirra væri með fúsum og frjálsum vilja. 

Í kynningarbréfinu var markmið rannsóknar kynnt og aðkoma þátttakenda að henni. 

Jafnframt voru þau látin vita að þátttaka þeirra væri án skuldbindinga og þau gætu hætt 

þátttöku á hvað stigi rannsóknarinnar sem er ef þau óskuðu þess. Sérstaklega var gætt að 

orðalagi í kynningarbréfi til ungmennanna og því fylgt eftir við upphaf viðtals til þess að 

tryggja að þau væru upplýst um tilgang rannsóknar og eigin réttindi.  
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Skaðleysisreglan bendir á mikilvægi þess að forðast að valda þátttakendum skaða 

vegna þátttöku. Þessu var fylgt eftir með því að gera gögn og kennileiti eins 

ópersónugreinanleg og mögulegt var þannig að síður yrði hægt að rekja innihald textans 

til viðmælenda. Velgjörðareglan kveður á um að rannsóknin skuli þjóna þeim tilgangi að 

vera hagur fyrir mannkynið en ekki eingöngu fyrir þá sem taka þátt. Markmið rannsóknar 

tengist velgjörðareglunni því horft var eftir vegferð barna með ADHD í grunnskólum með 

það í huga að niðurstöðurnar gætu nýst fagmönnum skólanna og öðrum sem koma að 

velferð barna. Réttlætisreglan er svo ein þessara reglna sem segir að vernda skuli hópa 

sem hafa veika stöðu í samfélögum. Ungmennin í rannsókninni tilheyra veikari hóp 

samfélaga og mikilvægt að þeirra raddir heyrist eins og annarra (Lög um samning 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins). Til þess að fylgja réttlætisreglunni eftir var 

ungmennunum gefinn kostur á að leita til fagaðila (viðauki O) ef upp kæmi vanlíðan hjá 

þeim á meðan að rannsókn stóð yfir eða eftir að rannsókn lauk því hugsanlega yrði hreyft 

við viðkvæmri reynslu þeirra (Sigurður Kristinsson, 2013).  

Gert var ráð fyrir að ýmis siðferðileg álitamál kynnu að koma upp á öllum stigum 

rannsóknarferilsins og var leitað eftir úrlausnum til þess að hindra óþægindi í nær- og fjær 

umhverfi þátttakenda (Creswell og Poth, 2018). Trúnaðar var gætt gagnvart öllum 

þátttakendum en gagnvart ungmennum voru lagaleg ákvæð 1. málsgreinar 19 gr. laga 

Barnasáttmálans höfð í huga þar sem segir að tilkynna beri ef rannsakandi verður til að 

mynda uppvís að vanrækslu gagnvart ungmennunum eða þeim stefnt í hættu að 

einhverjum toga. Tekið var tillit til þess að ungmennin gætu verið viðkvæm fyrir viðveru 

rannsakanda í skólunum og því var nauðsynlegt að hafa foreldra, skóla og ungmennin sjálf 

með í ráðum um hvort og þá hvernig komið var að þeim vettvangi. Til þess að koma í veg 

fyrir að viðvera rannsakanda yrði tengd viðkomandi ungmennum kynnti rannsakandinn 

sig sem MA-nema frá Háskóla Íslands og að verið væri að skoða skólaumhverfið (Sigurður 

Kristinsson, 2013). 
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5 Reynsla Sigmars og Ragnhildar 

Í þessum fyrsta niðurstöðukafla er reynsla lykil-þátttakendanna tveggja, Sigmars og 

Ragnhildar, í brennidepli. Leitast er við að svara hver reynsla þeirra er af 

grunnskólagöngunni. Í næsta kafla á eftir er fjallað um reynslu mæðra og kennara 

ungmennanna, ásamt deildastjóra úr skóla Sigmars. Í síðasta niðurstöðukaflanum er svo 

greint frá sýn starfsmanna þjónustumiðstöðvanna á stöðu barna með ADHD í 

grunnskólum og hvernig grunnskólum gengur að koma til móts við þarfir nemenda með 

ADHD. Niðurstöður hvers kafla fyrir sig eru dregnar saman.  

Lykilþemu sem komu fram í frásögnum ungmennanna eru: vinir, áhugamál og 

staðan, námið og viðhorf til náms, viðmót kennara, viðeigandi aðstoð og aðlögun.  

5.1 Vinir, áhugamál og staðan 

Sigmar og Ragnhildur eru ólíkir einstaklingar en eiga það sameiginlegt að vera greind með 

ADHD. Ragnhildur fékk frumgreiningu í leikskóla og síðar greiningu um 6 ára aldur og 

hefur verið á lyfjum síðan. Sigmar fékk greiningu um 10 ára aldur og byrjaði á lyfjum í 

kjölfarið. Þótt bæði segðust nokkuð ánægð með skólana sína báru frásagnir þeirra merki 

um erfiðleika tengda námi og námsumhverfi. Í tengslum við skólann voru vinir þeirra þeim 

ofarlega í huga og skiptu samskipti og traust vinátta miklu fyrir upplifun þeirra af 

skólaumhverfinu. 

Sigmar sagðist oftast vera með nokkra félaga í kringum sig. Þeir spiluðu gjarnan 

tölvuleiki, fengu sér að borða saman eða kæmu við í félagsmiðstöðinni. Honum fannst 

félagarnir mikilvægir í skólanum því þeir gáfu honum visst öryggi, eins og hann orðaði 

það: ,,[...] æi þá er ég með vinum mínum gefur mér svona meira sjálfsöryggi þá getur 

maður tjáð sig meira og þannig“. Ragnhildur var einnig upptekin af vinkonum sínum, sér 

í lagi í skólanum. Þær höfðu gaman af því að teikna eða lesa, sérstaklega Harry Potter 

bækurnar á ensku, einnig sóttu þær í félagsmiðstöðina. Ólíkt Sigmari og þrátt fyrir góðan 

vinskap þótti Ragnhildi gott að vera stundum ein heima og sótti þannig, að eigin sögn, í 

„þægindarammann“ vegna þess að hún væri mjög feimin. 

Bæði Sigmar og Ranghildur lýstu því að á yngsta- og miðstigi hefði skólaganga 

þeirra gengið ágætlega en þrátt fyrir það áttu þau í erfiðleikum á efsta stigi bæði náms- 
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og félagslega. Sigmar upplifði sig stundum misskilinn af skólaumhverfinu og fannst tekið 

öðruvísi á hans málum samanborið við félaga hans, þannig orðaði hann það: 

Ég var gómaður sex mánuðum eftir að ég gerði það [xxx] og hérna ég var rekinn úr 

skólanum í tvær vikur. [...] vinur minn var gómaður og hún sagði við hann að vanalega 

myndi það sem hann gerði vera brottvísun úr skólanum en þau ætluðu að gefa 

honum séns, mér finnst það svolítið óréttlátt. 

Þarna fannst Sigmari réttlátast að fá annað tækifæri, líkt og vinur hans fékk, og að hans 

mati hefði hann lært jafn mikið af því eins og að vera vísað úr skólanum. Sigmar sagðist 

hafa mjög gaman af því að grínast en þeim félögum hafði verið bent á að þeir notuðu 

húmorinn of mikið á kostnað annarra. Hann viðurkenndi að ef kennararnir urðu pirraðir 

þótti þeim vinunum enn skemmtilegra að grínast: „Já og það var svolítið fyndið að gera í 

því að vera að tala um eitthvað svona. Við voru að tala um rass og þannig og stelpurnar 

hlæja, þá verður kennarinn pirraður“.  

Á meðan Sigmari fannst skólaumhverfið óréttlátt í sinn garð var Ragnhildur frekar 

óörugg og feimin, sérstaklega vegna þess að hún var með ADHD greiningu. Hún tengdi 

það við umræðu sem átti sér stað milli hennar og bekkjarfélaganna þegar þau voru að 

gera verkefni um ferilskrá: 

Við vorum að gera ferilskrá og ég skrifaði á ferilskrána mína „ég er með ADHD” og þá 

voru allir að segja eitthvað að það væri skrýtið að segja að ég væri með ADHD og 

enginn myndi vilja einhvern með ADHD en strákurinn sem stóð upp fyrir mér og sagði 

„að það sé kannski gott að einhver viti að ég sé með ADHD af því að þá veit hann 

hvernig störf ég ætti að fara að vinna við eða hvort að ég sé góð í þetta starf eða 

eitthvað þannig.“ 

Eftir þetta hræddist Ragnhildur sleggjudóma og hafði til að mynda áhyggjur að 

bekkjarfélagarnir upplifðu hana „öðruvísi“. Að hennar mati vantar opnari umræður um 

ADHD í skólum til dæmis að fræða nemendur: „Já mér finnst að það ætti að tala um þetta 

[...]. Það eru nefnilega ekkert allir sem vita hvað þetta er og hvernig það virkar sem mér 

finnst óþægilegt“. Sigmar hafði ekki mikinn áhuga að ræða ADHD og þegar hann var 

spurður út í það hvort hann gæti gefið bróður sínum, sem er einnig með ADHD greiningu, 

stuðning sagði hann: „ég veit það ekki ég man ekkert eftir þegar ég var á hans aldri, við 
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vorum líka úti“. Hann hafði ekki áhuga og virtist heldur ekki tengja ADHD við sig fyrr en 

eftir að fjölskyldan flutti til Íslands. 

Aðspurð hvernig þau myndu sjá skólann eftir að þau væru hætt svaraði Sigmar: 

„Bara ágætur skóli“ en aðallega myndi hann sakna tímans með vinum og skólaferðanna. 

Ragnhildur hugaði frekar að náminu en vinum: „Þú veist, þegar að ég er komin í 

menntaskóla horfi ég til baka og hugsa „ég hefði virkilega átt að læra meira” eða „ég hefði 

virkilega átt að hlusta meira á kennarana“”. Ragnhildur var meðvituð um hvað stutt var 

eftir í grunnskólanum og var farin að hafa áhyggjur af því að ná ekki tilsettum viðmiðum. 

5.2 Námið og viðhorf til náms 

Nám ungmennanna gekk nokkuð vel fyrstu skólaárin en á efsta stigi urðu erfiðleikarnir 

meiri og námsumhverfið ekki eins styðjandi. Ragnhildur sagðist detta í að teikna frekar en 

að læra það sem fyrir væri lagt. Henni fannst óþægilegt ef hún þurfti að biðja um aðstoð 

og fannst hún gera „vanmátt“ sinn þannig áberandi en á sama tíma nýtti hún tækifærið 

til að þurfa ekki að vinna. Ef hún réði illa við verkefnin leit hún svo á að verkefnin væru 

leiðinleg: „Já ég skil ekki stærðfræðina fullkomlega þannig að mér finnst hún leiðinleg og 

svo stundum með íslensku verkefnin, ef ég skil þau ekki þá eru þau leiðinleg“. Ragnhildur 

heimfærði námsstöðu sína á sjálfa sig í stað þess að horfa á hvort umhverfið hefði getað 

komið betur til móts við hana. Hún var vel meðvituð um að betra væri fyrir hana að standa 

sig í námi en hafði sannfært sig um að hún nennti ekki að læra og það væri leiðinlegt og 

það væri alfarið þess vegna sem námið gengi ekki betur.  

Sambærilegt við reynslu Ragnhildar komu fram erfiðleikar við einbeitingu hjá 

Sigmari ef áhugi var ekki til staðar eða hann réði illa við námsefnið, eins og til að mynda 

við lestur. Hann var hins vegar öruggari með sig en Ragnhildur varðandi námsgetu og 

sagðist vera búinn að koma sér upp sérstakri aðferð til að meðtaka námsefnið og ef áhugi 

væri til staðar sagðist hann vel geta lært: „Þetta er allt bara svona sem að þú veist heilinn 

pikkar upp svona, á leiðinni. Þótt ég sé ekki að fylgjast með þá kannski svona heyri ég 

svona af og til og man það og nota það svo á prófi“. Sigmar hafði komið sér upp eigin 

námsaðferðum og lét þær duga. 

Viðhorf þeirra og sýn á námið var að mörgu leyti ólík þó svo að vísbending væri 

um flótta frá námi og uppgjöf hjá þeim báðum. Ragnhildur leit svo á að ábyrgðin lægi hjá 
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henni sjálfri fremur en öðrum en Sigmari fannst yfirleitt umhverfið ekki koma nægilega á 

móts við hann. 

 

Heimanám 

Á meðan Ragnhildur taldi heimanám til góðs námslega fannst Sigmari það vera tímasóun. 

Sem fyrr horfði hann út á við og gagnrýndi skólann fyrir að trufla þann tíma sem hann 

gæti notið heima: „Þegar maður er kominn heim þá er maður bara heima og ætti að hafa 

gaman, ekki að læra og já og bara vera. Ekki taka þennan verðmæta tíma sem ég hef fyrir 

utan skólann og láta mig læra enn þá meira“. Ragnhildur horfði frekar inn á við og leit svo 

á að hún þyrfti að leggja sig betur fram í skólanum. Hún náði yfirleitt ekki að klára það 

sem fyrir var lagt og var því oftast með mikið heimanám. Jafnframt var hún farin að treysta 

mikið á mömmu sína varðandi lærdóminn. 

 

Kennsluhættir í bók- og verkgreinum 

Kennsluhættir skiptu máli að mati ungmennanna og þar nefndu þau meðal annars gott 

skipulag, skýr munnleg og skrifleg fyrirmæli, mátulegt magn af námsefni, samvinnu upp á 

töflu og góða eftirfylgni. Bæði voru sammála um að kennsluaðferðir og kennsluáætlanir 

skiptu máli varðandi hvernig þeim gekk að meðtaka og halda utan um námsefnið. 

Ragnhildi hentaði meðal annars að kennarar útskýrðu uppi á töflu en það skipti máli að 

þeir gerðu það munnlega í leiðinni því stundum stæðu kennarar fyrir töflunni. Sigmari 

líkaði vel við einstaklingsverkefni ef námsefnið var ekki of mikið í einu og einnig líkaði 

honum samvinna uppi á töflu: „Bara svona lesbók og svo kannski er maður að lesa 

eitthvað og svo á maður að svara einhverjum spurningum í lokin út frá kaflanum sem þú 

varst að læra. Það er þannig í náttúrufræði, það er ekki svona of mikið“.  Minni 

bekkjareiningar og góð eftirfylgni fannst Sigmari skipta máli: 

Þú veist, ég nenni ekki að læra skilur þú, mig langar samt að læra þetta. Af því þú 

veist þetta eru tveir hópar saman, svo er hérna setustofan og við megum bara vera 

hvar sem er. Þannig ég fer oft bara í setustofuna og kennarinn er ekki að fylgjast með 

til að segja mér kannski að halda áfram að vinna. Ef þetta væri inni í stofunni, hver 

hópur inni í stofunni og kennarinn segði „haltu áfram að vinna” þá kannski myndi það 

ganga, það væri byrjunin. 
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Löngun til að læra var til staðar hjá þeim báðum en stundum voru kennsluaðferðir ekki 

að henta þeim eða það þurfti hreinlega meira til. 

Bæði tóku dæmi um að kennsluaðferð í stærðfræði reyndist þeim erfið. Hún var 

byggð á lotukerfi þar sem nemendur áttu að skipuleggja og halda utan um námsefnið 

sjálfir. Sigmar sagði stærðfræðina vera: „út um allt“, hann langaði að læra stærðfræði en 

skipulagsleysi háði honum mikið, hann bætti við: „ég get þetta ekki, gefur mér svo mikið 

frelsi ég fer oft bara í símann, mig langar að læra stærðfræði, skilur þú“. Hann þurfti því 

að eigin sögn betri eftirfylgni og utanumhald. Ragnhildur tók í sama streng og sagðist 

þurfa að mörgu leyti að stóla á sjálfa sig varðandi skipulag. Bæði áttu erfitt með að halda 

utan um námsefnið, því var þeim mikilvægt að þau væru aðstoðuð við að skipuleggja 

hvern dag fyrir sig. 

Sigmari fannst að huga mætti betur að ýmsu í umhverfinu varðandi verkgreinar. 

Hann vildi til að mynda meiri keppni og leiki í íþróttum en ekki skipulagðar æfingar eins 

og honum fannst of mikið af. Miklu máli skipti fyrir Sigmar að hann hefði áhuga á því sem 

væri verið að gera og stundum reyndi á þolinmæðina, eins og hann sagði: 

Það fer eftir miklu, áhuga, og hversu lengi það er, hvort það er standandi eða sitjandi 

og mikið að bíða. Eins og í heimilisfræði, mig hlakkaði alltaf til að komast í 

heimilisfræði en ég nenni því ekki núna, maður þarf að bíða svo mikið. 

Ragnhildur naut sín sérstaklega við skapandi skrift, hún sagði: „Skapandi skrift af 

því að það er verið að skrifa og skrifa skáldsögur, ritgerðir og þannig sem mér finnst alveg 

skemmtilegt“. Varðandi íþróttir hafði Ragnhildur helst gaman af körfubolta. Samkvæmt 

þessu voru ungmennin ekkert frekar upptekin af verkgreinum en bóklegum greinum. 

Námsviðhorf ungmennanna voru skýr varðandi hvaða kennsluhættir hentuðu 

þeim og hvað ekki. En einnig höfðu þau ákveðna skoðun á því hvers konar viðmót þeim 

líkaði frá kennurum og starfsfólki og tengdu það við líðan sína í skóla og námi. 

5.3 Viðmót kennara 

Almennt voru Ragnhildur og Sigmar ánægð með kennarana sína og höfðu ákveðna sýn á 

það hvaða viðmót þeim líkaði frá þeim. Þau mátu það mikils að kennarar sýndu þeim 

vináttu. Ragnhildur talaði um kennara sem voru skemmtilegir, sýndu jákvætt viðmót og 

lögðu sig fram um að ná góðum tengslum, til dæmis með því að nota þeirra málfar, hún 
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sagði: „Já og svo eru þeir kennarar sem sýna jákvætt viðmót bara skemmtilegri, kannski, 

þú veist, þau kalla föstudag „fössari““. Undir þetta tók Sigmar og fannst skipta máli að 

kennarar væru ekki bara kennarar heldur einnig vinir nemenda sinna og í því samhengi 

nefndi hann sérstaklega umsjónarkennarann sinn frá miðstigi: „Mjög góður kennari og 

svona hjálpaði mér bara mjög mikið, já, bara mjög góð. Já, þú veist, hún talaði við mann 

eins og hún væri vinur manns, ekki bara kennari“. Bæði lögðu áherslu á að þeim líkaði 

þegar kennarar væru rólegir eða töluðu rólega, væru skilningsríkir og að þeir sýndu 

nemendum virðingu til dæmis með því að beita ekki röddinni, eða eins og Sigmar orðaði 

það:  „hrauna ekki yfir mann“! Hann tók dæmi þegar hann er í símanum að þá mætti biðja 

hann blíðlega eins og „hættu í símanum vinur“. 

Sigmar og Ragnhildur tóku einnig dæmi um viðmót sem þeim líkaði ekki eða gerði 

þau óörugg. Sigmar túlkaði viðmót frá kennurum meira persónulega heldur en 

Ragnhildur. Ef hann mætti ekki jákvæðu viðmóti frá kennurum mat hann það svo að þeim 

„líkaði ekki við hann“ og að hans sögn „þá líkaði honum heldur ekki við þá“. Einnig hafði 

hann áhyggjur af því að sumu starfsfólki „líkaði ekki við hann vegna persónuleika hans“: 

„[...] hún hefur eitthvað persónulega á móti mér, ég er alveg, ég þori eiginlega að veðja 

upp á það sko“. Hann tengdi það við þegar honum var vísað frá skóla tímabundið vegna 

óæskilegrar hegðunar. Ragnhildur hræddist aftur á móti kennara sem voru pirraðir eða 

skömmuðust mikið í nemendum. Skammir ættu ekki að eiga sér stað nema þegar þess 

„verulega þyrfti“, í þessu samhengi hafði Ragnhildur tvo kennara í huga: „Þau verða ekki 

reið eða pirruð við krakkana eða, þú veist, við okkur nema að þau virkilega þurfi þess“.  

Auk jákvæðra viðmóta voru aðrir þættir úr umhverfinu sem höfðu ýmist neikvæð 

eða jákvæð áhrif á náms- og félagslega framvindu Ragnhildar og Sigmars.  

5.4 Viðeigandi aðstoð og aðlögun 

Ungmennin nefndu úrræði sem þau höfðu kynnst í skólanum eins og stuðningsfulltrúa 

inni í bekk, sérstofur og önnur úrræði sem þeim fannst ýmist koma að gagni eða ekki. 

Námsumhverfi þeirra hafði að jafnaði verið í takt við „almennu námsskrána“. Helsta 

úrræðið sem hafði nýst þeim var aðstoð frá stuðningsfulltrúum en sá stuðningur var ekki 

í boði á efsta stigi. Sigmar var ánægður með þann stuðning sem hann fékk í fjórða til 

sjöunda bekk: „fyrsta árið mitt var ég með svona stuðningsfulltrúa, sem að svona situr hjá 

manni og heldur manni við efnið“. Aðspurður um hvort honum hafi fundist skipta máli að 
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hafa stuðningsfulltrúa inn í bekknum sagði hann með áherslu í röddinni „já, já að 

sjálfsögðu“. Ragnhildur var feimin, lét lítið fyrir sér fara og forðaðist þess vegna að biðja 

kennarana um aðstoð, því sá hún tvíþættan ávinning fylgja auka stuðningi: „Þá er bæði 

meiri vinnufriður í bekknum og ef ég þarf hjálp þá er ég ekki eins feimin við að biðja um 

hjálp“. Þörf hennar fyrir aðstoð var ekki eins áberandi ef fleiri voru til aðstoðar. Henni 

fannst einnig best að sitja fremst í stofunni þar sem kennarinn sæi hana vel og þá væru 

engir fyrir framan hana sem trufluðu athygli hennar. 

Sigmar og Ragnhildur höfðu að jafnaði tilheyrt bekkjum sínum en verið 

tímabundið í sérstofum. Á þeim tíma fannst Ragnhildi óþægilegt að vera sett í sérstofu og 

upplifði sig þannig ekki samboðna öðrum nemendum. Henni fannst skilaboðin frá 

skólanum vera að hún væri ekki eins klár og samnemendur hennar: 

Þann tíma sem þetta var gert fannst mér þetta mjög ósanngjarnt af því að mér leið 

eins og væri verið að… mér leið eins og það væri verið að segja að ég væri heimsk. En 

núna vildi ég óska þess að ég hefði ekki verið tekin út úr þessu. 

Eftir á að hyggja óskaði hún þess að hafa verið jákvæðari gagnvart 

sérkennslustofunni og áleit að hugsanlega stæði hún betur námslega ef tilhöguninni hefði 

verið haldið áfram. Enn og aftur tengdi Ragnhildur námsstöðu sína við það að hún væri 

ekki að standa sig en ekki að umhverfið hefði getað komið betur á móts við hana. Sigmari 

fannst gaman í sérstofunni en hafði lítið um það að segja hvort það hafi hjálpað honum 

námslega. Hins vegar sagðist hann verða „eins og hinir” þegar hann væri kominn inn í 

bekkinn aftur sem benti til að honum hafi fundist hann „öðruvísi” þegar hann var ekki inni 

í bekknum eins og Ragnhildur hafði upplifað. Einnig talaði Sigmar um einmanaleika þegar 

hann var látinn sitja tíma hjá deildarstjóranum vegna óæskilegrar hegðunar, þá saknaði 

hann vina sinna: „Stundum já, þegar að ég var hjá deildarstjóranum þá var ég að skrópa 

oftar en einu sinni af því að ég nennti ekki að vera svona einmana“. Honum fannst skárra 

að mæta ekkert í skólann ef hann missti hvort sem er af samveru þeirra. 

Bæði lýstu reynslu sinni af nokkrum öðrum úrræðum eða aðlögun sem átti að 

auðvelda þeim lærdóminn en komu að takmörkuðu gagni. Ekki virtust þau úrræði sem í 

boði voru koma ungmennunum sérstaklega að gagni og þau virtust hafa fengið 

takmarkaða hvatningu til þess að nýta það sem í boði var. Bæði höfðu prófað 

heyrnarhlífar eða tónlist í eyrun en fannst það ekki henta. Ragnhildur sagði: „Ég nota 
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eiginlega ekki tónlistina af því að þá líður mér eins og eða þá heyri ég mig anda hærra og 

það finnst mér mjög óþægilegt“. Sigmar sagðist bara ekki nota þau og gaf enga sérstaka 

skýringu á því. Honum var boðið að draga sig í hlé ef honum fannst aðstæður erfiðar en 

hann sagðist yfirleitt hafa gleymt því. Til að auðvelda lesturinn hafði Sigmari verið boðið 

að nota hljóðsnældur í skólanum sem honum líkaði ef hann hafði áhuga á efninu en hann 

hafði ekki prófað þær heima. Utan skóla hafði Ragnhildur sótt ýmis námskeið tengd ADHD 

bæði varðandi félagsfærni og sjálfstyrkingu sem henni fannst hjálpa, Sigmar hafði ekki 

sótt eða fengið námskeið utan skóla. 

5.6 Samantekt  

Eins og kemur fram var upplifun ungmennanna gagnvart skólagöngunni blendin. Þó svo 

að þau hafi gefið til kynna að þeim líkaði ágætlega í skólunum var uppgjöf í þeim báðum. 

Þau gerðu sér grein fyrir að þau stæðu ekki nægilega vel í námi en höfðu ólíka skoðun á 

því hvers vegna staða þeirra var eins og hún var. Ragnhildur horfði inn á við og kenndi 

sjálfri sér um að námið gengi ekki betur og það væri út af því að hún væri „löt“ og námið 

væri „leiðinlegt“. Sigmar horfði frekar út á við og fannst að skólinn hefði getað komið 

betur á móts við hann. Lausn þeirra beggja var að „flýja“ kennsluna í skólanum og fara 

sínar eigin leiðir. Sigmar nýtti hlustunina til þess að grípa það námsefni sem hann taldi 

skipta mestu máli og Ragnhildur treysti svo til alfarið á aðstoð foreldra sinna. Einnig áttu 

þau bæði í tengsla- og samskipta erfiðleikum innan skólans, Ragnhildur dró sig frekar til 

hlés vegna feimni sem hún tengdi við ADHD en Sigmar sýndi mótþróa og ekki alltaf sáttur 

við starfsfólk skólans. Líðan sína í skólanum tengdu þau meðal annars við hvernig viðmóti 

þau mættu frá kennurum og starfsfólki skólanna en einnig hvernig þörfum þeirra var 

mætt. Skemmtilegt, rólegt og skilningsríkt viðmót var það sem þeim líkaði og eina úrræðið 

sem þau upplifðu jákvætt var aðstoð stuðningsfulltrúanna sem þau höfðu haft áður og 

söknuðu þegar þau voru komin á efsta stig. Önnur úrræði komu ýmist ekki að gagni eða 

þeim ekki fylgt eftir í notkun. 
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6. Sýn mæðra og kennara 

Hér verður annars vegar teflt saman reynslu Gunnhildar, móður Sigmars, Áslaugar 

umsjónarkennara hans og Kolfinnu deildarstjóra og hins vegar Valgerðar, móður 

Ragnhildar, og Magneu umsjónarkennara hennar. Leitast verður við að varpa ljósi á 

upplifun þeirra af grunnskólagöngu ungmennanna. Ákveðinn samhljómur var í lýsingum 

þessara viðmælenda en einnig töluvert sem skildi að.  

Kaflahlutarnir skiptast í eftirfarandi þemu sem komu fram við greiningu: skólinn 

og framvinda, greiningarferli, lyf og þekking kennara, tengsl og samskipti, og þjónusta og 

þarfir. 

6.1 Skólinn og framvinda 

Framan af gekk nám Ragnhildar og Sigmars ágætlega að sögn mæðra þeirra en þegar 

komið var á efsta stig áttu þau í vaxandi erfiðleikum. Þegar viðtölin fóru fram átti 

Ragnhildur í fullu fangi með að halda í við námsefnið og var farin að treysta á foreldra sína 

fram yfir skólann varðandi aðstoð í námi. Sigmar var svo til hættur að mæta í skólann og 

Gunnhildur hafði verulegar áhyggjur af framhaldinu. 

 

Skólaganga Sigmars 

Sigmari gekk ágætlega framan af grunnskólagöngunni bæði náms- og hegðunarlega, eins 

og Áslaug orðaði það var hann „fyrirmyndarnemandi“ og var Gunnhildur sammála því. Í 

níunda bekk þegar nýr kennari kom að bekknum fór verulega að halla undan fæti hjá 

honum. Viðkomandi kennari átti í erfiðleikum með að tengjast Sigmari, eins og reyndar 

fleirum nemendum. Gunnhildur, Áslaug og Kolfinna voru sammála að náms- og 

hegðunarerfiðleikar hafi aukist verulega hjá Sigmari á þessum tíma. Hins vegar var Sigmar 

einnig í hléi frá ADHD lyfjum sem hafði hugsanlega áhrif á að hann réði illa við aðstæður. 

Jafnframt bentu Kolfinna og Gunnhildur á að Sigmar hafi alltaf verið mjög 

uppátækjasamur sem kom honum oft í vandræði. Ýmsir samhangandi þættir gerðu því 

Sigmari erfitt fyrir í skólanum. Erfiðleikarnir voru orðnir verulegir náms- og hegðunarlega 

þegar viðtalið fór fram og hafði Gunnhildur leitað eftir aðstoð frá Sjónarhóli og var að 

sögn heldur bjartsýnni fyrir hönd Sigmars en nokkrum mánuðum áður. 
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Gunnhildur benti á að Sigmar hafi greinst með háa greind en það hafi samt sýnt 

sig að ýmislegt var honum erfitt í námi eins og til að mynda lestur. Hann hafði ekki 

þolinmæði að lesa bækur með miklum texta en tímarit þar sem textinn var minni gat hann 

vel lesið. Ýmsir aðrir þættir gerðu námið erfitt fyrir Sigmar, eins og til að mynda 

heimanám. Sigmar þurfti mikið næði til að læra en tvö yngri systkini hans trufluðu mikið. 

Á kvöldin þegar friður var kominn var Sigmar yfirleitt orðinn of þreyttur til að læra. Eftir 

því sem námið þyngdist sá Gunnhildur að mestu um heimanámið fyrir Sigmar því hún 

sagði hann skorta allt skipulag og þolinmæði: 

Þú veist, þetta er barn sem hefur enga svona skipulagshæfileika. Ekkert gerðist í 

heimanáminu hjá honum nema það væri setið við hliðina á honum og tuggið ofan í 

hann allt saman og eftir því sem að námsefnið varð þyngra þá var þetta bara „hell“. 

Áslaug var sammála Gunnhildi um að Sigmar væri klár strákur en vildi ekki meina 

að hann ætti við námserfiðleika að stríða. Því taldi hún Sigmar ekki hafa þurft á 

„sérúrræðum“ að halda, vandi hans í námi væri fyrst og fremst tengdur athyglisbresti, en 

hann gæti vel lært: „Oft eru ADHD krakkar með námsörðuleika, það á í rauninni ekki við 

hann, ekki námserfiðleikar, athyglisbresturinn truflar bara en hann getur samt alveg lært“. 

Hún bætti við að Sigmar hafi oft sýnt kennurum að hann gæti setið kyrr, hlustað og 

einbeitt sér og hafi til að mynda sýnt það með góðum árangri á samræmdu prófum í 

níunda bekk: „Hann rúllaði upp samræmdu prófunum, þetta var ótrúlega flott hjá honum 

og hann virðist ekki einu sinni í öllum tilfellum þurfa að hlusta, þarf ekkert að sitja tímana 

í sumum tilfellum“. Áslaug velti því hins vegar fyrir sér hvort Sigmari hreinlega leiddist 

námið. Hugsanlega þyrfti almennt að gera námsefni og aðferðir áhugaverðri til að mæta 

nemendum eins og Sigmari. Í því samhengi þyrfti að endurskoða skólakerfið í heild sinni 

þannig að það komi betur til móts við áhugasvið allra nemenda. 

 

Skólaganga Ragnhildar 

Valgerði fannst mikilvægt að það ríkti stöðugleiki og góð tengsl í skólagöngu Ragnhildar. 

Því ákvað hún að Ragnhildur myndi ekki skipta um skóla þó svo að þau hafi flutt í annað 

hverfi. Ragnhildur var sátt við það vegna þess að það voru ekki nema tveir vetur eftir í 

grunnskólanum þegar þau fluttu. Hverfisskólinn var mun fjölmennari en skólinn sem 

Ragnhildur var í og taldi Valgerður að erfiðara yrði að halda jafn góðum tengslum á nýjum 
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stað. Hún tók þannig  til orða: „Að fara úr lítilli einingu þar sem við þekkjum öll börnin, 

alla foreldrana, alla kennarana, gátum verið ákveðin og reynt að fá fyrir hana það sem 

þurfti“. 

Valgerður sagði Ragnhildi klára og að hún gæti vel lært en ýmislegt hafði hindrað 

hana í námi eins og námsaðferðin „nám á eigin forsendum“ sem er í samræmi við það 

sem Sigmar og Ragnhildur höfðu að segja um kennsluhætti í stærðfræði. Þannig orðaði 

Valgerður það: 

Þetta náttúrulega hljómar vel og rosa sniðugt að kenna þeim sjálfstæða vinnu, þú 

veist sjálfstæð vinnubrögð. Þetta byrjaði sem sagt þegar hún var í áttunda bekk og 

þetta hefur alltaf farið illa hjá henni, hún situr alltaf uppi með rosa magn af námsefni. 

Aðferðin hentaði Ragnhildi engan veginn og var ein ástæða þess að hún náði illa 

að klára námsefnið í tímum. Því var heimanám hjá Ragnhildi oft mikið eins og kom fram 

hjá henni sjálfri. Valgerður sagði þau foreldrana reyna að hjálpa henni eins og þau gætu 

en þau hefðu ekki endilega þekkingu á námsefninu, sérstaklega ekki eftir að komið var á 

efsta stig. Í skólanum var aðstoð við heimanám í boði sem valáfangi en reynsla Valgerðar 

var að sá tími væri illa nýttur. Yfirleitt varði Ragnhildur tímanum í að lesa en ekki að vinna 

með það sem hún þurfti aðstoð með. Kappsmál Valgerðar var að Ragnhildur næði að 

fylgja aðalnámsskránni og vildi ekki að hún færi á einstaklingsnámsskrá. Hún áleit svo á 

að þá hefði Ragnhildur ekki tök á að fylgja vinkonum sínum upp í menntaskóla.  

Ragnhildur var hlédræg og flúði oft námið með því að teikna að sögn Magneu sem 

áleit það vera ástæðu þess að framvinda Ragnhildar væri dræm: „Það er þessi flótti í 

teikningarnar og að hún ber sig ekki eftir björginni eða eftir hjálpinni og er aðgerðalaus 

og eitthvað svona, hræðsla að stíga næstu skref þó hún geti þetta allt“. Hún hafði trú á 

Ragnhildi sem námsmanni og taldi hana vel geta lært. En ef Ragnhildur ætlaði að ná að 

klára tíunda bekkinn þyrfti hún að leggja sig betur fram því héðan í frá færi námið að 

þyngjast verulega: „ef hún væri búin að læra allt þetta í málfræði sem hún er búin að eyða 

í að teikna falleg augu þá væri hún með þetta hundrað prósent“. Að mati Magneu hafi of 

mikill tími farið í dagdrauma og teikningar og hún taldi að Ragnhildur stæði betur að 

náminu ef hún hefði lagt sig betur fram. 

Á meðan Valgerður óskaði eftir auknum skilningi og sveigjanleika vegna erfiðleika 

Ragnhildar talaði Magnea um að ábyrgðin á námi Ragnhildar lægi alfarið hjá Ragnhildi 
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sjálfri í stað þess að það væri sameiginlegt verkefni skólans, kennara, Ragnhildar og 

foreldra. Þessi orðræða og viðhorf Magneu endurspeglaðist að mörgu leiti í neikvæðri 

sjálfsmynd Ragnhildar þess efnis að hún stæði höllum fæti námslega vegna þess að hún 

nennti ekki að læra og henni þætti námið leiðinlegt. 

6.2 Greiningarferli, lyf og þekking 

Skólarnir höfðu haft frumkvæðið“ að greiningu beggja ungmennanna varðandi ADHD, 

leikskólinn í Ragnhildar tilfelli en grunnskólinn í Sigmars tilfelli. Áður höfðu mæðurnar þó 

borið upp við skólana hvort það gæti verið að þau væru með ADHD en þá tóku skólarnir 

ekki undir grunsemdir foreldranna. 

Eftir að foreldrar Sigmars horfðu á þátt í sjónvarpinu um ADHD tengdu þau 

ýmislegt í fari Sigmars við einkenni ADHD. Áður hafði kennari hans verið reglulega í 

sambandi við Gunnhildi vegna „erfiðrar hegðunar“ en hafði ekki tekið undir að um ADHD 

væri að ræða. Á þessum tíma bjó fjölskyldan erlendis. Þegar þau fluttu til Íslands ákvað 

Gunnhildur að nefna ekki við kennarann að þau foreldrarnir héldu að Sigmar væri með 

ADHD heldur vildi hún gefa honum tækifæri á að byrja upp á nýtt, eins og hún orðaði það: 

Ég ákvað að segja ekkert við kennarann, ákvað bara að svona sjá. Nú voru við komin 

í allt aðrar aðstæður, hann náttúrulega þekkti engan. Ég segi ekki neitt eða, þú veist 

talaði ekkert um það, að þetta væri það sem við héldum. Ég ætlaði bara að leyfa 

skólanum að byrja. 

Um það bil þremur mánuðum síðar hafði skólinn samband. Þá hafði 

umsjónarkennarinn áhyggjur af Sigmari vegna þess að hann var annars hugar megnið af 

bekkjartímunum. Eftir þetta fór umsókn um greiningu í gang sem Gunnhildi fannst ganga 

hægt og vildi ekki að Sigmar þyrfti að bíða lengur eftir aðstoð. Því ákvað hún að sækja 

greiningu á eigin vegum sem gekk hratt fyrir sig en því fylgdi jafnframt mikill kostnaður. Í 

greiningarferlinu mætti Gunnhildur fyrsta skiptið skilningi varðandi hegðun Sigmars. Enda 

kom meðal annars fram í greiningunni verulega slakt vinnsluminni sem gerði það að 

verkum að erfiðlega gekk að klára greininguna: „Já, þú veist, vinnsluminnið, þú veist hún 

náði ekki að gefa honum endanlega niðurstöðu úr því að hann náði ekki að vinna úr 

þessu“. Niðurstöðurnar gáfu greinargóða skýringu á þörf Sigmar fyrir sértæka þjónustu 

frá skólanum. 
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Þroskaþjálfi á leikskóla Ragnhildar sóttist eftir því að fá að setja greiningarferli í 

gang. Hún hafði tengt einkenni ADHD við Ragnhildi eftir námskeið sem hún hafði verið á. 

Hún benti foreldrum Ragnhildar á að best væri að fá frumgreiningu á meðan hún væri í 

leikskólanum vegna þess að biðlistar væru mun lengri fyrir grunnskólabörn. Í fyrsta bekk, 

áður en Ragnhildur fékk endanlega greiningu og var sett á lyf, voru foreldrar Ragnhildar 

með miklar áhyggjur af hegðun hennar bæði í skólanum og heima fyrir. Valgerður lýsti því 

þannig: „Eftir því sem að hún varð eldri eða, þú veist, fyrsti bekkur áður en hún fór á lyf 

var hún að slást við strákana í skólanum“. Grunnskólaganga Ragnhildar byrjaði því 

erfiðlega sem lýsti sér meðal annars í skapköstum, hún gekk í skrokk á samnemendum 

sínum og lét sig hverfa þegar hún átti að mæta í frístund. 

 

Lyf 

Algengt er að fyrstu úrræði eftir að börn greinast með ADHD sé lyfjagjöf sem reynist þeim 

oft vel. Valgerður talaði um miklar breytingar eftir að Ragnhildur byrjaði á lyfjum: „Þetta 

var bara eins og að fá nýtt barn í hendurnar alveg bara snerist við á punktinum. Það var 

alveg ótrúlega merkilegt af því að í rauninni fóru að mestu þessi skapofsaköst á sama 

tíma“. Gunnhildur aftur á móti varð ekki vör við miklar breytingar þegar Sigmar byrjaði á 

lyfjum, en seinna þegar hann tók hvíld frá þeim áttaði hún sig á jákvæðri virkni þeirra: 

„Við ákváðum bara um sumarið að hann hætti svo ætlaði ég bara að sjá hvernig skólinn 

byrjaði og það náttúrulega sýndi sig bara að það fór allt til fjandans“. Þegar leið á haustið 

byrjaði Sigmar aftur á lyfjum. Áslaug sagði lyfin án efa hjálpa sumum börnum við að ná 

einbeitingu, þau nái kannski 10 mínútum á móti jafnvel engri einbeitingu án lyfja: „Ég trúi 

því alveg að þetta sé að hjálpa þeim að fara á lyf til að virka betur, af því að oft eru þetta 

líka ofsalega klárir krakkar“. Hún vildi meina að betri athygli hjálpaði þeim að nýta 

hæfieika sína betur.  

 

Þekking kennara 

Áslaug og Magnea töldu sig hafa góða þekkingu á ADHD og höfðu báðar unnið 

með mörgum börnum sem voru greind með ADHD. Í því samhengi sagði Magnea: „Ég hef 

ekki kafað mikið djúpt í þetta, ég hef náttúrulega setið námskeið, skólinn hefur gert okkur 

að sitja námskeið varðandi ADHD og svona fleiru tengt fötlunarfræðum, 

sérkennslunemendum, getum við sagt“. Magneu fannst hins vegar einkenni Ragnhildar 
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tæplega passa við ADHD vegna þess að hún væri svo flink, eins og hún orðaði það: „Hún 

er svo flink í svo mörgu. Mér hefur fundist meiri óreiða á ADHD nemendum mínum hingað 

til svo kemur Ragnhildur og hún er bara nokkuð með þetta svolítið á hreinu“. Áslaug vildi 

meina að hún hefði haldbæra þekkingu á einkennum ADHD vegna þess meðal annars að 

hún átti barn með ADHD. En að hennar mati var þekking kennara misjöfn og stundum 

vanti upp á dýpri þekkingu varðandi það hvað liggur á bak við einkennin sem fylgja ADHD. 

6.3 Mikilvæg tengsl og samskipti 

Á meðan ungmennin töluðu um viðmót kennara töluðu mæðurnar og kennararnir um 

mikilvægi tengsla og samskipta milli nemenda og kennara annars vegar og kennara og 

foreldra hins vegar. Í tilviki Sigmars virtust góð tengsl og samskipti við kennara skipta 

sköpum fyrir líðan hans og frammistöðu í skólanum. Því taldi Gunnhildur mikilvægt að 

hann væri með sama kennara til lengri tíma litið. Þannig gæfist betra færi á sterkari 

tengslum og minntist hún í því samhengi á fyrsta umsjónarkennara hans: „Hann var með 

sama kennara í fjórða, fimmta, sjötta og sjöunda, bara frábæran, og þetta gekk ótrúlega 

vel, á þessum tíma var kennarinn með stuðning inni í bekk”. Áslaug var sama sinnis og 

Gunnhildur, hún taldi tengsl kennara og nemenda mikilvæg og benti í því samhengi á 

hvernig hegðun Sigmars sveiflaðist eftir því hjá hvaða kennara hann var: „Hann Sigmar 

mætir okkur öllum mjög ólíkt sumir kennarar finna ekki fyrir honum og aðrir bara sjá bara 

rautt af því að þeir ná ekki þessu sambandi við hann“. Að mati Áslaugar skipta rólegir 

samskiptahættir verulegu máli til þess að ná til barna með ADHD, eins og reyndar allra 

barna: 

Mér finnst alltaf virka best, ekki bara á hann heldur á annað hvert þessara krakka og 

líka þessi æstu börn sem að nenna ekki að hlusta og eru endalaust truflandi að taka 

það alltaf góðu leiðina „hvað segir þú, eigum við ekkert að gera í dag” í staðinn fyrir 

að taka hörkuna á þau. 

Áslaugu fannst hins vegar oft erfitt að átta sig á líðan Sigmars og talaði um að hann 

sýndi áhugaleysi þegar rætt væri við hann: „Oft þegar maður er að tala við hann að þá er 

eins og maður sé að tala bara við tómleikann“. Bæði Áslaug og Kolfinna sögðu Sigmar 

ljúfan og góðan dreng, en hann væri uppátækjasamur og gerði ýmislegt án þess að huga 

að afleiðingum. Undir þetta tók Gunnhildur sem sagði hann ganga oft of langt í gjörðum 
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sínum og tengdi það við hvatvísi. Þegar samnemendur drógu sig til baka frá óæskilegri 

hegðun þá hélt Sigmar kannski áfram og var staðinn að verki og lenti því oft í erfiðum 

samskiptum við kennara og starfsmenn fyrir vikið. 

Valgerði fannst mikilvægt að samskipti væru náin milli foreldra og kennara. Það 

hafði dregið úr slíkum samskiptum eftir að Ragnhildur fór upp á efsta stig því þá voru fleiri 

kennarar sem komu að málum og erfiðara að vera í nánu sambandi. Hún sagði jafnframt 

þær mæðgur aldrei hafa náð góðum tengslum við námsráðgjafann sem henni fannst 

miður því það hefði verið gott fyrir Ragnhildi að hafa „trúnaðarmann“ sem hún hefði 

getað leitað til eftir þörfum því hún átti til að vera kvíðin og óörugg. Mæðgurnar áttu 

ágætt samband við Magneu og Magnea sjálf  tók undir það. Magnea sagði Ragnhildi 

hrædda við suma kennarana ef þeir hækkuðu til að mynda róminn. Hún tengdi það við 

kvíða Ragnhildar og að hún væri lítil í sér. Hún taldi því að Ragnhildur hefði þurft að fá 

meiri skilning varðandi námið og að mati Valgerðar og átti það sérstaklega við einn 

kennara: „Mér fannst oft á tíðum hún ýta á eftir því að við værum að gera eitthvað sem 

var alls ekki að henta henni meðan við vorum að fara fram á smá skilning á móti”. Kröfur 

á heimavinnu voru of miklar og reyndu mikið á þolrif Ragnhildar en þar fengu þau lítinn 

sem engan skilning frá kennaranum. Að mati mæðranna var sértæk þjónusta fyrir 

ungmennin í skólunum ekki nægilega markviss. 

6.4 Þjónusta og þarfir 

Mæðurnar voru ánægðar með stuðningsfulltrúana sem börnin þeirra höfðu haft inni í 

bekk á yngsta- og miðstigi. Stuðningurinn hjálpaði mikið en hann var hins vegar 

sérstaklega ætlaður „meira fötluðum“ börnum þótt  Sigmar og Ragnhildur hefðu fengið 

að fljóta með. Reynsla beggja mæðra var að lítið væri um úrræði í skólunum sem sneri að 

þörfum barna þeirra og þótti þeim sértæk þjónustan sem var í boði handhófskennd og 

ómarkviss. 

Sem fyrr segir var Sigmar eftir á í námi vegna þess að hann átti í erfiðleikum með 

að einbeita sér og halda utan um námið og námsgögnin. Móðir hans taldi að gott hefði 

verið að hafa meira aðgengi að námsráðgjafa og eiga regluleg samskipti við sálfræðing 

skólans sem hefði getað aðstoðað Sigmar við að leysa úr aðstæðum sem hann átti erfitt 

með einn og sjálfur. Það hefði einnig getað komið að notum vegna neikvæðrar 

sjálfsmyndar Sigmars sem Gunnhildur tengdi við endalausar skammir og það að vera 
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fjarlægður úr bekknum. Hún lýsti viðbrögðum og líðan Sigmars þannig: „Hann brotnaði 

niður og grét, þá sá ég hvað þetta hafði mikil áhrif á hann að vera neitað að vera í tímum, 

hvað þetta hafði mikil áhrif á hans sjálfsmynd og hann sjálfan“. Valgerður var sama sinnis 

og benti á hversu mikilvæg jákvæð félagsleg samskipti séu fyrir börn með ADHD í 

skólunum. Því vildi hún að þörfum þessara barna væri mætt inni í bekk í stað þess að 

senda þau út fyrir bekkinn eins og í námsver eða sérkennslustofur. Þannig missi þau af 

félagslegum tengslum við samnemendur sína. Á meðan þau eru yngri finna þau ekki svo 

mikið fyrir því en með aldrinum verður það erfiðara að mati Valgerðar. 

Gunnhildur benti á að foreldrafundir væru kjörinn vettvangur til að koma á 

framfæri jákvæðum skilaboðum því nóg væri um skammir. Þau, foreldrarnir og Sigmar, 

væru vel meðvituð um það sem ekki væri að ganga vel vegna þess að þau væru stöðugt í 

sambandi við skólann. Of mikið er litið á börn með ADHD sem vandamál fremur en að 

veita þeim viðeigandi þjónustu, eins og hún sagði: „Þau eru ekki að tækla ADHD, bara alls 

ekki. Þau sjá bara þessa krakka, eða nú er ég bara að tala um hann, sem vandamál og það 

þarf einhvern veginn að stoppa“. Þetta endurspeglar að mörgu leyti það sem kom fram 

hjá Magneu kennara hér að framan þess efnis að það væri á ábyrgð Ragnhildar sjálfrar að 

hún stæði sig ekki í náminu. Magnea hafði hins vegar ekki orð á að hugsanlega hefði þurft 

að koma betur á móts við náms- og félagslegar þarfir Ragnhildar í skólanum. 

Þótt Valgerður væri að mestu jákvæð í garð skólans var hún ekki sátt við hversu 

lítið var hugað að því hvernig best væri komið til móts við þarfir Ragnhildar í námi. Eins 

og fram hefur komið tóku þau foreldrarnir mikla ábyrgð á námi dótturinnar og áttu fullt í 

fangi með að fylgja því eftir. Valgerður er sjálf greind með ADHD og talaði því af eigin 

reynslu þegar hún benti á að þörf væri á margþættari kennsluaðferðum og persónulegri 

leiðsögn. Ekki væri nóg að kennarar tali uppi á töflu heldur þyrfti að fylgja því sérstaklega 

eftir hvort Ragnhildur næði örugglega fyrirmælum og námsefninu: 

Mér finnst kannski þörf á að kennararnir fari til hennar, ég er oft búin að biðja um 

þetta. Þegar er búið að setja eitthvað upp á töflu, að það sé svo labbað til hennar og 

útskýrt eða spurt „skildir þú þetta”, ef hún segir „já“ útskýra fyrir henni þá smávegis. 

Taka þurfi tillit til þess að Ragnhildur er með athyglisbrest og því nái hún ekki endilega 

fyrirmælum nema þeim sé beint sérstaklega til hennar. 
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Utan skóla höfðu Sigmar og fjölskylda hans fengið fjölskyldunámskeið á vegum 

bæjarfélagsins sem Gunnhildur sagði hafa hjálpað en hún hefði viljað fá betri eftirfylgni 

eftir námskeiðin: 

Ég held að þetta hafi verið fjórir tímar í fjölskylduráðgjöf og ég fann alveg að það var 

að virka, hlutir ræddir sem voru erfiðir og svona, fjórir tímar er ekki neitt. Þarna hefði 

þurft að leiðbeina okkur hvað við áttum að gera. 

Hún taldi að gott hefði verið að geta leitað reglulega til fagaðila til þess að fá 

leiðbeiningar hvernig taka átti á erfiðum uppákomum dag frá degi. 

6.5 Samantekt 

Framan af skólagöngunni eða þar til Sigmar og Ragnhildur komu upp á efsta stig voru 

mæður þeirra að mörgu leyti sáttar við skólagöngu þeirra, líkt og ungmennin sjálf. Þær 

töldu þó að þjónusta skólanna hafi ekki alltaf hentað þörfum barnanna enda úrræðin fá. 

Bæði skólarnir og mæðurnar litu á greiningar mikilvægar til þess að börnin fengju 

þjónustu við hæfi, hins vegar virtust lyfin eina örugga úrræðið eftir greiningu. Án efa 

hjálpuðu lyfin ungmennunum að takast betur á við aðstæður í skólunum en þau nægðu 

ekki ein og sér. Mæður Sigmars og Ragnhildar tengdu lágt sjálfsmat og dræma 

námsframvindu við skammir og óraunhæfar kröfur sem skólarnir lögðu á börnin þeirra, 

bæði náms- og félagslega. Báðir kennararnir töldu hins vegar ungmennin fullfær til náms. 

Kennari Ragnhildar mat það svo að Ragnhildur þyrfti að leggja sig betur fram við námið 

og að kvíði og feimni hefti hana í samskiptum. Kennari Sigmars taldi hann alveg geta lært, 

það væri „bara athyglisbrestur“ sem trufli hann og að honum leiddist námsefnið. Ekki var 

samhljómur hjá mæðrum og kennurum um ástæðu þess að ungmennunum vegnaði ekki 

betur í námi. Orðræða mæðranna beindist að óraunhæfum kröfum og skorti á 

sveigjanleika og aðlögun í námi. Viðhorf kennaranna vísaði hins vegar til þess að 

ungmennin legðu sig ekki nægjanlega fram og þeir voru fullvissir um að námsgeta væri til 

staðar.  
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7. Sýn Sjónarhóls og ADHD samtakanna á stöðu barna með ADHD 

Niðurstöður þessa kafla byggja á frásögnum Hugrúnar hjá þjónustumiðstöðinni Sjónarhóli 

og Valdimars og Örnu hjá ADHD samtökunum af því hvernig grunnskólum gengur að koma 

til móts við þarfir barna með ADHD. Frásagnir fulltrúa þjónustumiðstöðvanna 

endurspegluðu að mörgu leyti frásagnir mæðra og kennara ungmennanna sem gefur 

frekari mynd af stöðu umrædds nemendahóps.  

Eftirfarandi þemu komu í ljós við gagnagreiningu: Áherslur og verkefni, bætt 

skólaumhverfi, þjónusta án skilyrða og í þágu allra barna. 

7.1 Áherslur og verkefni 

Helstu skjólstæðingar ADHD samtakanna og Sjónarhóls eru einstaklingar sem eru greindir 

með ADHD, einkum vegna skörunar ADHD við aðrar skerðingar. Oftar en ekki leita 

skjólstæðingar eftir aðstoð til Sjónarhóls þegar erfiðleikarnir eru orðnir töluverðir. Að 

sögn Hugrúnar eru þessi tilfelli of mörg. Samskiptaerfiðleikar milli heimilis og skóla eða á 

heimilum eru þau verkefni sem mest mæðir á og oftar en ekki eru foreldrar aðframkomnir 

vegna langvarandi erfiðleika er varðar skólagöngu barna þeirra. Aðstoðin er því oft 

kærkomin og léttir á foreldrum sem öðlast von um bætta stöðu. Erfitt getur verið fyrir 

foreldra að vinna einir að því að sækja réttindi barna sinna. Þannig orðaði Hugrún það: 

Það er alveg ofboðslega erfitt fyrir foreldra að mæta einir, eins og ég kalla þetta „að 

mæta blokkinni” í skólanum, námsráðgjafinn, deildarstjóri, deildarstjóri 

sérkennsludeildar, skólastjóri, mættir á fund og viðkvæm mál rædd. 

Hvert verkefni sem þjónustumiðstöðin tekur að sér er persónubundið og óháð 

tímamörkum. Hugrún lagði áherslur á að málefnum sé fylgt vel eftir: „Eftirfylgnin skiptir í 

rauninni öllu máli af því að ef við myndum sleppa strax takinu þá vilja mál oft flosna upp“. 

Til þess að fyrirbyggja að allt fari í sama farið aftur er eftirfylgni mjög mikilvæg. 

Sú breyting sem hefur orðið undan farin ár eru aukin tengsl milli samtakanna, 

þjónustumiðstöðvarinnar og heilbrigðiskerfisins og einnig við stjórnvöld. Bæði fagaðilar í 

heilbrigðisstéttinni og stjórnvöld leita í auknum mæli eftir samráði og samstarfi. Þessi 

þróun hefur gert það að verkum að viðhorfsbreyting hefur átt sér stað til hins betra, eins 

og Valdimar orðaði það:   
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Til langs tíma var þetta sko þeir og við en nú er þetta sameiginlegt verkefni. Það hefur 

orðið einhver viðhorfsbreyting í stjórnsýslunni finnst mér“ sem hefur opnað á 

umræður og aukið á skilning og breytt því að ADHD er ekki lengur „tabú“.  

En eins og viðmælendur þjónustumiðstöðvarinnar og samtakanna bentu á þá 

vantar heilmikið upp á að réttindum umrædds nemendahóps sé fylgt eftir, þó svo að 

ýmislegt hafi þokast í rétta átt í skólamálum þeirra.  

7.2 Bætt skólaumhverfi 

Sjónarhóll og ADHD samtökin lögðu áherslu á að víða í skólum væri unnið gott starf. 

Ávinningur er mikill undanfarin ár í átt að bættu skólaumhverfi fyrir börn með ADHD, sér 

í lagi hvað varðar þekkingu og skilning á einkennum ADHD. Valdimar og Arna töluðu samt 

sem áður um þörf fyrir frekari viðhorfsbreytingar, ýmislegt hefði þokast í rétta átt en 

þróunin sé mjög hæg og mörgu sé ábótavant. Þannig orðaði Valdimar það: „Fyrst og síðast 

snýst þetta held ég um viðhorfið, sérstaklega gagnvart okkar hópi. [...]. Við erum pínulítið 

að spóla alltaf, við erum alltaf að sækja einhver réttindi, þetta eru bara réttindi 

barnanna“. Valdimar var þarna að benda á að hindranir sem verða á vegi þessara barna í 

skólum liggi ekki í vöntun á lagalegum rétti þeirra sem kemur fram í lögum um grunnskóla 

og Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Börn með ADHD eins og önnur börn eiga ekki að 

þurfa að berjast fyrir réttindum sínum. 

Viðmælendur töldu þörf á hagræðingu í skólaumhverfinu til þess að mæta 

mismunandi þörfum barna. Of mikið sé lagt upp með að reyna að breyta börnunum 

þannig að þau virki í skólaumhverfinu í stað þess að aðlaga umhverfið að þörfum þeirra. 

Efla þyrfti enn frekar þekkingu á þeim úrræðum sem til eru og auðvelda aðgengi þeirra, 

þekking kennara er misjöfn en þar fyrir utan er aðgengi oft ábótavant. Umræddur hópur 

nemenda er margbreytilegur sem kallar á sveigjanlega kennsluhætti, beita þarf 

fjölbreyttari kennsluaðferðum en oft eru þær staðlaðar að mati viðmælenda. Hins vegar 

eru kennarar „þunga hlaðnir“ eins og Hugrún orðaði það og vinnuumhverfið erfitt. Öll þrjú 

voru sammála um að ætlast sé til að kennarar taki að sér sífellt fleiri verkefni með auknum 

kröfum sem til að mynda geri þeim erfitt fyrir að sinna persónulegum þörfum nemenda, 

þeir þurfi betra svigrúm til þess að koma til móts við þarfir hvers og eins. Einnig þyrfti að 

efla fagþekkingu í kennaranámi sem snýr að margbreytileika nemenda, þannig yrðu 

kennarar betur í stakk búnir til þess að mæta þörfum allra nemenda. Kennarar eru oft 
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óöruggir og ekki með þekkingu hvernig koma eigi til móts við „sérþarfir“ nemenda, Arna 

sagði: „Það er ekki alltaf þekking til staðar til þess að takast á við það en það náttúrulega 

vita flestir hvað ADHD er og helstu einkenni ADHD, en kennarar vita jafnvel ekkert hvernig 

þeir eiga að vinna með þetta”. Þetta er í takt við það sem Áslaug kennari benti á (bls. 57) 

að það vanti dýpri þekkingu á því hvað liggur á bak við einkenni ADHD. Fáir námsáfangar 

í kennaranámi snúa að þörfum fatlaðra einstaklinga og yfirleitt eru það valáfangar. Einnig 

taldi Arna að lengja mætti vettvangsnám kennaranema og styrkja þannig þekkingu þeirra 

á margbreytileikanum þannig að þeir séu betur í stakk búnir til þess að mæta því sem 

koma skal. Kennarar myndu þá öðlast meiri innsýn og reynslu í að takast á við mismunandi 

þarfir margbreytileikans áður en þeir taka sjálfir við nemendahópum sem fullnuma 

kennarar. 

Persónuleg tengsl á milli kennara og nemenda, og kennara og forráðamanna gefa 

betra færi á samvinnu milli heimilis og skóla. Í því samhengi benti Valdimar á að þannig 

sé það í leikskólum. Mikilvægt sé að greina vanlíðan barnanna og meta þarfir þeirra með 

jákvæðu hugarfari, bara það eitt að fá að draga sig í hlé ef aðstæður eru yfirþyrmandi geti 

skipt sköpum. Hugrún tók þannig til orða: 

Krakkarnir eru kannski búnir að læra, það þyrmir yfir þau í einhverjum ákveðnum 

aðstæðum. Án þess að mikið beri á er mikilvægt að þau geti farið í einhverjar 

aðstæður til þess að vinda ofan af sér. Þetta er eitthvað sem maður er endalaust að 

benda á. Það sem mér finnst líka, mér finnst of mikið um það að börnin eiga að passa 

inn í kerfið, að kerfið sé ekki fyrir barnið.  

Viðmælendur lögðu áherslu á að minni bekkjareiningar væru hentugri fyrir börn 

með ADHD. Fyrirkomulag sem kallað er „opið kerfi”, fleiri en einn bekkur í opnu rými, 

væru mjög erfiðar aðstæður fyrir barn með ADHD og þjónaaði því ekki þörfum þeirra. 

Frekar ætti að auka aðkomu fagaðila inni í bekkjum og efla enn frekar þverfaglega vinnu, 

eins og Valdimar sagði: „Stundum kostar þetta bara breytt hugarfar, breytta nálgun, 

opnari huga, sveigjanleika”. Mikilvægt væri að koma til móts við þarfir barna með ADHD 

snemma á skólaferlinum til að fyrirbyggja erfiðleika við nám og félagslegar aðstæður sem 

margir hverjir skólarnir reyna að fylgja eftir að fremsta megni í erfiðum aðstæðum.  

Viðmælendur bentu einnig á að eins og staðan er í dag byggir „séraðstoð“ 

skólanna á fjármagni sem fæst með læknisfræðilegri greiningu þó svo um þarfa þjónustu 
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sé að ræða. Hins vegar fái skólar ekki aukið fjármagn fyrir börn sem greinast „eingöngu“ 

með ADHD.  Greiningar mættu ekki vera því til fyrirstöðu að skólar veiti þá þjónustu sem 

þarfir barnsins segja til um, líkt og lagaleg ákvæði kveða á um.  

Samkvæmt lýsingum Hugrúnar, Valdimars og Örnu virðist sem læknisfræðileg 

sjónarhorn ráði miklu um þjónustu skóla við nemendur með ADHD þar sem ætlast er til 

að þau breytist og passi inn í það sem þykir „eðlilegt“. Þetta er jafnframt í samhengi við 

frásagnir mæðra og kennara hér að framan, svo sem staðhæfingar Gunnhildar um að litið 

sé á Sigmar sem „vandamál“ í skólanum og orð Magneu um að framvinda í námi 

Ragnhildar byggi alfarið á að hún leggi sig betur fram. Eins og fram hefur komið þarf að 

líta á stöðu barna með ADHD í skólum í mun víðara samhengi, eins og að huga að og 

styrkja þá þætti í nærumhverfi barnanna sem gætu verið þeim til framdráttar. 

7.3 Þjónusta án skilyrða 

Hugrún lagði áherslu á nauðsyn greininga til þess að greiða leiðir að viðeigandi þjónustu 

þannig að börnunum líði betur. Líkt og Valdimar og Arna, taldi hún samt eðlilegt að börn 

fái viðeigandi þjónustu þótt greining liggi ekki fyrir. Eins og raunin er í dag er þjónusta oft 

ekki í boði fyrr en eftir greiningu þó svo að lagalegur réttur sé til staðar. Samkvæmt 

skilyrðum frá Tryggingarstofnun ríkisins þarf skerðing að vera skilgreind sem fötlun til þess 

að viðkomandi fái fjármagn fyrir „umfram þjónustu“ í skólunum. Löng bið er eftir 

greiningu, um tvö til þrjú ár, sem er íþyngjandi fyrir börn og foreldra. Óvissan er óþægileg 

og oft létti bæði börnum og foreldrum við það þegar komin er „skýring“ á erfiðleikum 

þeirra. Þrátt fyrir nauðsyn greininga er skerðingin ein og sér ekki skýring á erfiðleikum 

barns eða því að barnið „virkar“ ekki sem skyldi í umhverfinu, að mati viðmælendanna 

þriggja. 

Þau úrræði sem í boði eru fyrir börn með ADHD eftir greiningu eru lyf og önnur 

fjárhagsaðstoð sem snýr að uppeldi foreldra. Lyfin geta dregið verulega úr erfiðleikum 

þeirra en eins og vitað er þurfa börnin iðulega önnur úrræði samhliða lyfjunum. 

Snemmtæk íhlutun er mikilvæg sem forvörn gegn seinni tíma erfiðleikum, því er 

nauðsynlegt að greiða leiðir að nauðsynlegri þjónustu að sögn Örnu. Sumir skólar leggja 

upp með að veita börnum með ADHD þjónustu sem er þó oft hvorki nægilega markviss 

né stöðug. Valdimar lagði áherslu á að læknisfræðilegar greiningar ættu ekki að vera 

gjaldmiðill að „sérþjónustu” í skólum: 
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Í mínum huga á þetta að snúast um að ef þú sérð einhvern sem þarf einhverja aðstoð 

hvort sem er vegna hegðunar frávika eða ADHD eða hvers annars eða líkamlegrar 

fötlunar þá á formleg læknisfræðileg greining ekki að vera forsenda þess að þú 

aðstoðir. Við erum hins vegar búin að koma því þannig fyrir að greiningar eru orðnar 

að „gjaldmiðli”. Það er gríðarleg pressa úr skólakerfinu að fá greiningar til að fá 

peninga. 

Þar sem ADHD er ekki „viðurkennd“ fötlun eru dæmi um að farið sé fram á tvær til þrjár 

„viðurkenndar” fatlanir til þess að ferli um fjármagn og aðstoð fari fram. Hugrún benti á 

þá kaldhæðni sem fylgi þeirri staðreynd og dæmi sé um að foreldrum létti ef barn þeirra 

greinist með fleiri eða „alvarlegri” skerðingar. Ekki fer á milli mála, að mati Valdimars, að 

um kerfisbundinn vanda er að ræða sem kemur í veg fyrir að börn með ADHD fái þá 

þjónustu sem þeim er nauðsynleg. 

Viðmælendurnir þrír töldu sérskóla nauðsynlega fyrir vissan hóp barna í ljósi þess 

að stefnan um skóla án aðgreiningar skilar sér ekki að fullu í reynd. Eins og Valdimar sagði 

„falleg hugsun án innistæðu“ og vildi meina að gleymst hefði að gera ráð fyrir umræddum 

hópi barna í þeirri innleiðingu. Meira fjármagn þurfi í  almennu skólana til þess að hægt 

sé að veita viðeigandi þjónustu í hverfisskólunum. Til að mynda væri miklu fé varið í 

einkavædd úrræði sem að mati Hugrúnar ætti að renna frekar í hverfisskólana og bæta 

þar aðstæður: 

Það sem ég er að tala um, það er verið að einkavæða, það er verið að láta svakalega 

mikla peninga, mikla fjármuni í einkageirann. [...]. Af hverju nota sveitafélögin ekki 

þennan pening í almennu skólana þar sem að börnin eru í sínu umhverfi og fá þá 

aðstoð sem þau þurfa? 

Valdimar tók í svipaðan streng og sagði: 

Sérskólar já, já en þá þurfum við fyrst að byrja „hvað ætlum við að gera öðruvísi í 

sérskóla heldur en við gerum í hinu almenna grunnskólakerfi?”. Þá kemur svarið „við 

ætlum að veita meiri aðstoð og halda betur utan um börnin og miða námskröfur að 

þeirra getu”. Fínt, sleppið sérskólunum gerið það þá inni í hinum skólunum og skapið 

aðstöðuna þar. 
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Fram kom að foreldrar fá oft óvægin skilaboð um að barnið þeirra ætti að vera í sérskóla. 

Sérskólar ættu að vera val foreldra en ekki úrlausn sem gefur almennum grunnskólum 

afslátt varðandi lagalegan rétt barna, eins og Valdimar sagði: „Af hverju erum við að 

einkavæða grunnþjónustu skólanna, börn eiga að fá þessa þjónustu samkvæmt lögum. 

[...]“. Almennum skólum væru settir of stífir og þröngir rammar og því lítið svigrúm til þess 

að mæta nemendum eftir þeirra þörfum. Sveigjanleiki hefur aukist en auka þarf vald 

skólanna til þess að móta námshætti og umhverfi út frá margbreytileika nemenda.  

Áhersla á greiningar vegur þungt á skólakerfinu eins og fram hefur komið. Þar að 

auki er skólum settur þröngur rammi varðandi námsviðmið sem gerir skólum erfitt að 

skilgreina nám barna sem ekki falla að settum viðmiðum. Viðmælendur lögðu áherslu á 

að til þess að efla enn frekar þekkingu og aðgengi að úrræðum í skólum væri nauðsynlegt 

að fjölga fagstéttum. Víðtæk þekking kennara á þörfum margbreytileikans væri ekki 

endilega til staðar, eins og báðir kennararnir í fyrri kafla gáfu jafnframt til kynna. Við það 

bætist, eins og fram hefur komið, að kennarar standa frammi fyrir ótal verkefnum sem 

gerir þeim erfitt fyrir að mæta mismunandi þörfum nemenda. 

7.4 Í þágu allra barna 

Núverandi námskrá inniheldur mikilvæga stefnu um „skóla án aðgreiningar“ en þegar út 

á gólfið er komið virðist erfitt að fylgja stefnunni eftir. Lykillinn að bættu skólaumhverfi 

að mati Hugrúnar er að samþætta „sérúrræði“ við hefðbundið skipulag skólanna. Það þarf 

að efla einstaklingsmiðun í skólum eins og með bættri nýtingu einstaklingsnámsskráa fyrir 

alla. Eins og staðan er í dag er verulegur skortur á nýtingu þeirra í mörgum skólum og þar 

fyrir utan oft seinagangur við gerð þeirra á haustin, Arna hafði einnig áhyggjur af þessu: 

„Það sem hefur skort í mörgum skólum er nýting einstaklingsnámsskrár, lögum 

samkvæmt eiga börn með „sérþarfir“ rétt á einstaklingsnámsskrá”. Ákvörðun um að 

nemandi fái einstaklingsnámsskrá er endanlega í höndum foreldra en þeir vita ekki 

endilega af þeim möguleika sem bendir til þess að þær séu ekki ofarlega í forgangi 

skólanna. Valgerður leit til dæmis svo á að það drægi úr möguleikum Ragnhildar á að fylgja 

vinkonunum í framhaldsskóla ef hún væri á einstaklingsnámskrá. Einstaklingsnámskrá 

þýðir hins vegar ekki að einstaklingur hafi ekki tök á að fylgja samnemendum, heldur á 

hún að efla nemandann í námi og auðvelda honum að ná settum viðmiðun. Engu að síður 

ætti að leggja meiri áherslu á að börn séu metin út frá verðleikum þeirra en ekki 
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„staðlaðri“ námsskrá sem öll börn eiga að falla undir á sömu forsendum. Kennarar eru oft 

rægir við að sveigja frá aðalnámsskránni og uppteknir af því að skila tilsettum viðmiðum.  

Viðmælendurnir þrír vildu jafnframt sjá meira jafnvægi milli faggreina og bóklegra 

greina til þess að mæta áhuga og getu allra nemenda. Þeir töldu að skólar gerðu börnum 

mishátt undir höfði með þeim óbeinu skilaboðum að sumar námsgreinar væru 

mikilvægari en aðrar, Valdimar útskýrði það þannig: 

Ef þú tekur til dæmis barn í grunnskóla sem er í miklum erfiðleikum með lestur eða 

stærðfræði þá er sagt „þú verður að taka þig á”, svo er barn lélegt í leikfimi eða listum 

þá kemur „já, já þú ert nú bara góður í einhverju öðru”. Það eru þessi „norm”. Af 

hverju er verra að vera slakur í lestri og stærðfræði heldur en skapandi greinum? 

Styrkleikar barna liggja á misjöfnum sviðum og mikilvægt væri að þau fái að rækta 

styrkleika sína til þess að vega upp á móti hugsanlegum veikleikum. Setja þurfi fleiri 

faggreinar í öndvegi þannig að styrkleikar allra nemenda fái notið, efla þurfi skapandi 

greinar í skólum með það í huga að bóknám henti ekki öllum. Eins og Hugrún benti á þjóna 

samræmd próf ekki margbreytileikanum þar sem eingöngu er verið að skoða stöðu 

nemenda út frá fáum útvöldum greinum sem veldur því að hæfni sumra nemenda er gert 

hærra undir höfði en annarra. 

Samræmdu prófin eru þannig uppsett að þú ert ekkert að gera eitthvað í höndunum 

þú ert bara að pikka á tölvuna. Ég vil sjá miklu meira gert af list- og verkgreinum sem 

er frábær leið til þess að ná börnum. 

Hugrún sagði of mörg börn með ADHD vera í miklum vanda í skólum vegna þess 

að þau fá ekki þann stuðning sem þau þurfa og væru jafnvel látin bera ábyrgð á því að 

nám þeirra gengi ekki sem skyldi. Þetta er að vissu leyti í samræmi við það sem fram kom 

í viðtölum við kennara barnanna og jafnframt í takt við sýn ungmennanna tveggja sem 

efuðust um að þau væru að gera nógu vel og væru jafnvel ekki hæf til þess að takast á við 

námið. Eins endurspeglar þetta áhyggjur mæðranna þess efnis að kröfurnar á börnin væru 

óraunhæf ar og ekki komið nægilega á móts við þarfir þeirra með tilliti til einkenni 

skerðinga.  
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7.5 Samantekt 

Aðstoð Þjónustumiðstöðvarinnar og ADHD samtakanna snýr meðal annars að því að 

aðstoða foreldra og börn þeirra við að sækja lagalegan rétt varðandi þjónustu í skólum. 

Að sögn starfsfólks Sjónarhóls og samtakanna er staða margra nmenda sem greind eru 

með ADHD óstöðug og byggir á forsendum sem eiga ekki við rök að styðjast, eins og bið 

eftir þjónustu þar til greining liggur fyrir. Þótt þekking á grunneinkennum ADHD hafi aukist 

undanfarin ár úti í samfélaginu skortir hins enn  þekkingu á úrræðum og nauðsynlegri 

þjónustu að mati starfsfólks Sjónarhóls og ADHD samtakanna. Stöðugt sé verið að reyna 

að breyta börnunum til þess að þau falli að því sem þykir „eðlilegt“ í stað þess að horfa til  

möguleika á að breyta náms- og félagslegum þáttum í umhverfinu. Kennara skortir 

víðtækari þekkingu á þessu sviði en hafa ber í huga að margir þeirra eru hlaðnir verkefnum 

og skortir svigrúm til þess að mæta mismunandi þörfum nemenda. Fjölga þarf fagfólki í 

skólum, styrkja nám kennara sem snýr að margbreytileikanum og auka vettvangsnám 

kennaranema. Að mati viðmælenda stuðlar misjafnt vægi faggreina í grunnskólum að 

ákveðnu ójafnrétti. Horfa þurfi til mismundandi styrkleika barna með því að gera 

faggreinum jafnar undir höfði þannig að allir nemendur eigi kost á að njóta hæfileika sinna 

á jafningjagrundvelli. 
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8 Niðurlag 
Skólaganga fatlaðra barna hefur ekki alltaf þótt sjálfsögð og ekki er ýkja langt síðan þeim 

var nánast meinaður aðgangur að almenna skólakerfinu. Nemendur með ADHD er einn 

þeirra minnihlutahópa sem hafa átt og eiga enn erfitt uppdráttar í skólum. Skólinn hefur 

átt erfitt með að takast á við hegðunarfrávik og að koma til móts við þarfir þeirra um 

aðlögun námsefnis og félagslegra hópa. Í þessum kafla verður lagt út af niðurstöðum 

rannsóknarinnar og og rannsóknarspurningunum: hver reynsla ungmennanna er af 

grunnskólagöngunni, sýn foreldra og kennara af skólagöngu ungmennanna og sýn 

þjónustumiðstöðva á hvernig skólum gengur að koma á móts við þarfir barna með ADHD. 

8.1 Nemendur með ADHD og skólinn 

Sem fyrr segir voru ungmennin nokkuð sátt við skólann framan af skólagöngunni. Þar 

virtist skipta sköpum að sömu kennarar höfðu haft umsjón með bekkjum þeirra til lengri 

tíma og náð góðum tengslum við nemendur. Slíkur stöðugleiki getur skiptir almennt miklu 

máli fyrir námsárangur og líðan nemenda (Bergin og Bergin, 2009). Jafnframt kom fram 

að ungmennin voru sátt við stuðning inni í bekk sem þau fengu framan af skólagöngunni 

en þótti sú aðstoð sem þau fengu í dag af skornum skammti eða að ekki við hæfi, enda 

höfðu þau lítið sem ekkert verið höfð með í ráðum varðandi hvaða aðstoð eða aðlögun 

gæti hentað. Þetta er í takt við niðurstöður ýmissa rannsókna sem sýna fram á mikilvægi 

viðeigandi stuðnings við nemendur og að upplýsingar frá nemendum geta skipt sköpun 

varðandi nauðsynlega aðlögun skólaumhverfis og námsefnis (Baric o.fl., 2015; Egilson og 

Hemmingsson, 2009; Egilson og Traustadóttir, 2009-a; Lid, 2016; Moor o.fl., 2017). 

Fram kom að félagsleg staða ungmennanna var góð. Bæði höfðu mikla þörf fyrir 

nærveru vina sinna í skólanum og fannst þau örugg þegar þau voru í návist þeirra.Ýmsar 

rannsóknir sýna hins vegar að börn með ADHD eiga gjarnan í félagslegum erfileikum í 

skólum (Sesselja Árnadóttir og Anna-Lind Pétursdóttir, 2013; Erla Skaftadóttir, 2010; 

Schipper o.fl., 2015). Þar sem ungmennin í þessari rannsókn voru aðeins tvö er ekki hægt 

að draga miklar ályktanir um félagsleg samskipti almennt, enda er rannsóknin ekki til þess 

gerð. Þó má eflaust álykta að félagslegt samneyti nemenda tengist að miklu leyti 

aðstæðum og samskiptum innan skólans hverju sinni. Þetta er jafnframt í takt við 

sjónarmið norræna tengslaskilningsins (Tøssebro, 2004). Niðurstöður sýndu einnig að 

viðhorf og viðmót kennara skipti miklu varðandi líðan ungmennanna. Þau kunnu vel að 
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meta kennara sem sýndu skilning, voru rólegir og næmir á þarfi þeirra. Neikvætt viðmót 

vakti hins vegar óöryggi sem nemendurnir túlkuðu á ólíkan hátt. Sigmar tók neikvæðu 

viðmóti persónulega, streittist á móti sem skapaði togstreitu milli hans og kennaranna. 

Ragnhildur varð hins vegar hrædd og óörugg og hélt sér til hlés. Þetta endurspeglar hve 

þættir í fari hvers barns skipta miklu um viðbrögð þess og líðan, ADHD greining segir ekki 

nema hálfa söguna.  

Þegar rannsóknin fór fram stóðu ungmennin höllum fæti í námi og bæði höfðu 

þau fundið sér ákveðnar flóttaleiðir. Athygli vekur hve ólíkar leiðir þau fóru í þessu efni og 

komu jafnframt með ólíkar skýringar á því hvers vegna fór sem fór. Sigmar áleit að skólinn 

hefði ekki komið nægilega vel til móts við hann. Ragnhildur túlkaði það hins vegar svo að 

vandinn lægi hjá henni sjálfri, hún væri „löt” eða þætti námið „leiðinlegt”. Sem fyrr segir 

hafa börn með ADHD ólík persónueinkenni sem sýnir enn og aftur mikilvægi þess að 

alhæfa ekki um stöðu þeirra heldur þarf að koma þarf til móts við ólíkar þarfir hvers og 

eins (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013). Kennsluaðferðir og framsetning námsefnis var 

ungmennunum oft erfið, meðal annars vegna erfiðleika þeirra með að skipuleggja sig. 

Niðurstöðurnar endurspegla reynslu barna með ADHD í rannsókn Wiener og Daniels 

(2016) sem upplifðu innri átök við að reyna að fylgja náminu eftir og að  þess vegna væru 

þau „löt“ sem hugsanlega tengdist vaxandi skömm og vanmætti. 

Ungmennin tvö voru vel meðvituð um umhverfi sitt og höfðu ákveðnar skoðanir á 

þeirri þjónustu sem þeim fannst henta. Hins vegar kom ekkert fram um að þau hafi haft 

tækifæri til að tjá sig eða koma með tillögur að bættu vinnulagi eða aðlögun umhverfis. 

Þetta undirstrikar enn og aftur mikilvægi þess að afla upplýsinga hjá nemendum og hafa 

þau með í ráðum um málefni sem varðar líf þeirra og líðan (Egilson og Hemmingsson, 

2009). Svipaðar niðurstöður komu fram í nýlegri rannsóknar Nowark o.fl. (2020) varðandi 

það að þátttaka fatlaðra barna sé takmörkuð þegar kemur að ákvörðunartöku um þeirra 

líf. Sem vinnur þvert á réttindi barna samkvæmt 7. grein SRFF og 12. og  13. grein 

barnasáttmálans þar sem skýrt er kveðið á um rétt barna að tekið sé tillit til skoðana þeirra 

í þeim málefnum sem þau varða (Sameinuðu þjóðirnar, 2007; Lög um samning Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins, 2013). 
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8.2 Aðkoma fjölskyldu, skóla og sérfræðinga að nemendum með ADHD 

Í niðurstöðum kom fram ólík sýn mæðra og kennara varðandi viðeigandi þjónustu fyrir 

ungmennin í námi. Mæðurnar töldu að horfa þyrfti meira á þarfir barnanna og hlusta 

betur á rök og hugmyndir foreldranna um þjónustu , of mikil áhersla væri lögð á að stoppa 

óæskilega hegðun. Kennararnir beindu frekar sjónum sínum að hegðun eða áhugaleysi 

nemenda og virtust á stundum gera óraunhæfar kröfur. Báðir höfðu til dæmis trú á 

námsgetu ungmennanna og virtust horfa fram hjá áhrifum einkenna ADHD á frammistöðu 

þeirra í námi. Svipað kemur fram í erlendum rannsóknum sem benda til þess að áherslur 

varðandi aðstoð við börn með ADHD snúi frekar að því að draga úr óæskilegri hegðun en 

að taka mið af skerðingunni og aðlaga umhverfið með hana í huga (Moor o.fl., 2017; 

Soares o.fl., 2019). Ringer (2019) benti á að ef gerðar eru óraunhæfar kröfur til nemenda 

án þess að tekið sé tillit til skerðinga þeirra geti slíkt leitt til fötlunar. Því er mikilvægt að 

samræma kröfur við hæfni nemenda hverju sinni. Í þessu samhengi benda ýmsar 

rannsóknir á að óæskileg hegðun getur átt sér stað ef aðstoðin kemur ekki að gagni fyrir 

nemanda (Egilson og Traustadóttir, 2009-a; Steinunn Gestsdóttir og Freyja Birgisdóttir, 

2010). Þetta er jafnframt í fullu samræmi við áherslur tengslasjónarhornsins sem leggur 

áherslu á að haft sé í huga samspil milli skerðingar og ýmiss þátta í umhverfinu varðandi 

aðstoð og aðlögun.  

Þótt þekking hafi aukist varðandi einkenni ADHD virtist sem töluvert skorti á 

þekkingu á viðeigandi úrræðum í skólum. Úrræðin eru að auki fá og ekki alltaf skýrt hvaða 

aðstoð hentar hverju sinni. Ýmsir fræðimenn hafa bent á að sé mikilvægt að hugað sé 

bæði að aðstoð og aðlögun skólaumhverfis nemenda með ADHD (Egilson og Coster, 2004; 

Egilson og Hemmingsson, 2009; Schultz o.fl., 2011). (Brown, 2013; Langberg o.fl., 2014; 

Schmiedeler og Schneider, 2014). Aftur á móti kann sú staðreynd að kennarar eru hlaðnir 

verkefnum að gera þeim erfitt fyrir að einstaklingsmiða námið með viðeigandi aðstoð og 

aðlögun hverju sinni. Í því samhengi benda Baric o.fl. (2015) í Svíþjóð á að ríki og 

sveitarfélögum beri að sjá til þess að skólum sé kleift að veita þá þjónustu sem þörf er á. 

í þessari rannsókn kom jafnframt fram að efla þurfi þekkingu kennaranema á 

margbreytileikanum. Skoðanir kennara í þessari rannsókn gefa til kynna að meiri 

þekkingar sé þörf enda sýna ýmsar rannsóknir að börn með ADHD eiga iðulega í miklum 

erfiðleikum í námi vegna slakrar framkvæmdarfærni, hvatvísi og slaks skammtíma minnis. 
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Þetta getur jafnframt leitt til þess að bilið breikkar milli barnanna og jafningjahópsins 

þegar líður á námið (Barkley, 2006; Batshaw o.fl., 2013; Egilson og Traustadóttir, 2009; 

Holmberg og Bölte, 2014; Kuriyan o.fl., 2013; Loe og Feldman, 2007; Steinunn Gestsdóttir 

og Freyja Birgisdóttir, 2010). 

Þótt þetta sé tilviksathugun sem beinist eingöngu að stöðu tveggja nemenda með 

ADHD fengust þó víðtækari upplýsingar frá Starfsfólk Sjónarhóls og ADHD samtakanna. 

Þar kemur fram að foreldrar barna með ADHD séu oft á tíðum aðframkomnir vegna 

erfiðleika barna þeirra og oft snúist hjálpin um að berjast fyrir réttindum þeirra í 

skólanum. Starfsfólkið áréttaði að börn með ADHD þurfi á því að halda að umhverfinu sé 

hagrætt að þeirra þörfum. Líkt og komið hefur fram stýra læknisfræðileg greiningarviðmið 

fjármagni til skólanna varðandi þá þjónustu sem í boði er. Börn með ADHD eru undir 

þessum viðmiðum en ADHD eitt og sér telst ekki „nóg“ til að skólarnir eigi rétt á fjármagni 

þeim til handa. Sem beinir athyglinni að vangaveltum Grétars L. Marinóssonar og Kristínar 

Þ. Magnúsdóttur (2016) um það hvað greiningar sem fyrst og fremst ganga út á að flokka 

fólk eftir tegundum skerðinga hafi yfirleitt að gera með framvindu í námi. Óháð því hvaða 

greiningarheiti nemandi er með þá er lagalegur réttur allra barna skýr varðandi þjónustu 

við hæfi í skólum (Lög um grunnskóla; Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins; Sameinuðu þjóðirnar, 2007). Að því marki ætti ekki að þurfa að berjast fyrir 

hönd barna með ADHD varðandi nauðsynlega þjónustu, hún ætti að vera sjálfsögð. 

8.4 Lokaorð 

Þótt rannsóknin varpi einungis ljósi á stöðu tveggja nemenda með ADHD og því ekki hægt 

að alhæfa um stöðu hópsins í heild, þá gefur hún greinargóða og heildstæða sýn á hvernig 

þörfum þeirra er mætt, hvað gengur vel og ýmislegt sem mætti betur fara. Sterkar 

vísbendingar eru um að læknisfræðileg sýn á fötlun sé ríkjandi varðandi þjónustu skóla 

við fötluð börn, þar með talið börn með ADHD. Litið er á hegðun nemenda með ADHD 

sem eitthvað sem þarf að stoppa eða laga og tilhneiging til að vísa þeim í aðgreind úrræði. 

Þessi nálgun endurspeglar þá læknisfræðilegu sýn á fötlun sem varð til þess að fatlað fólk 

var fjarlægt frá þeim sem þóttu „eðlilegir“ og komu að gagni í samfélögum (Ásdís Ýr 

Arnardóttir, 2011; Grétar L. Marinósson og Kristín Þ. Magnúsdóttir, 2016; Malmqvist, 

2018). Slík nálgun er í beinni andstöðu við stefnu „skóla án aðgreiningar“ (Grétar L. 

Marinósson og Kristín Þ. Magnúsdóttir, 2016). Með því að mæta börnum með ADHD þar 
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sem þau eru stödd út frá hæfni og getu hverju sinni væri hugsanlega hægt að draga úr 

óæskilegri hegðun. Huga þarf betur að þeim þáttum sem liggja á bak við hegðun barnsins 

og veita viðeigandi aðstoð og aðlögun, í samráði við barnið sjálft og fjölskyldu þess. Í anda 

tengslaskilnings á fötlun (Tøssebro, 2004) væri þannig hægt að stuðla að virkari náms- og 

félagslegri þátttöku nemenda með ADHD og draga úr óraunhæfum kröfum. 

Læknisfræðilegar greiningar koma að góðu gagni varðandi skilning á skerðingum en þær 

segja hins vegar takmarkað til um námslegar þarfir nemenda. Ríki og sveitarfélög þurfa 

að sjá til þess að skólinn hafi tök á að veita bestu þjónustu sem völ er á í ljósi hinna ýmsu 

laga þar um. 
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