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Ágrip 

Markmið ritgerðarinnar er að auka skilning á stöðu barna á leik- og fyrsta stigi grunnskóla sem 

greinst hafa með ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder) og er athyglinni beint að 

námsumhverfi þeirra. Fyrst er fjallað um almenn einkenni ADHD, þær raskanir sem greindar 

hafa verið sem fylgiraskanir hjá börnum með ADHD og hvaða áhrif þær geta haft á börnin í 

námsumhverfinu. Greiningarferlið og meðferðarúræði við ADHD röskuninni eru skoðuð og 

hvað foreldrar og kennarar geta gert ef grunur kemur upp að barn sé með ADHD. Einnig verður 

litið á það hvernig kennarar geta aðlagað námsumhverfið að þörfum barna með ADHD. 

Kennarar í samstarfi við annað fagfólk hafa í gegnum árin þróað margar leiðir til að hjálpa 

börnum með ADHD að ná tökum á námi og félagslegri hegðun sinni og verða þær helstu 

kynntar hér í þessari ritgerð. Gott samstarfs á milli foreldra, kennara og fleiri fagmenntaðra 

einstaklinga sem koma að börnum með ADHD er einn af mikilvægustu þáttunum í því að börn 

með þessa röskun geti átt farsæla skólagöngu og liðið vel í sínu námsumhverfi. Fræðsla og 

þekking á röskuninni ADHD og einkennum hennar til kennara og starfsfólks sem vinnur í 

skólasamfélaginu er einn af stærstu þáttunum sem stuðla að velgengni barna sem greinst hafa 

með röskunina að mati höfundar.   
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Abstract 

The goal of the essay is to shed light on the situation of children in preschool and early grades 

of elementary schools who have been diagnosed with ADHD (Attention deficit hyperactivity 

disorder), the focus is on the school environment. The first part is about the general symptoms 

of ADHD and the disorders that have been diagnosed as comorbidities in children with ADHD 

and the consequences they can have on children in the school environment. It looks into the 

diagnosis, process and treatment of ADHD and what parents and teachers can do if they suspect 

that a child has ADHD. Also, there will be a discussion on how teachers can adopt their teaching 

to the needs of children with ADHD. Teachers along with other professionals have throughout 

the years developed many methods to help children with ADHD handle their studying and learn 

to deal with social situations, the main methods will be introduced in the essay. A good 

cooperation between parents, teachers and other professionals working with children with 

ADHD is one of the crucial elements in making sure children with ADHD can have a successful 

education and feel good in school. Giving education and knowledge of ADHD and it’s 

symptoms to teachers and other staff working in the education system is one of those crucial 

elements that lead to the success of children who’ve been diagnosed with ADHD in the author´s 

opinion. 
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Þakkarorð 
 

Fyrst og fremst vill ég þakka fjölskyldunni minni fyrir stuðninginn og þolinmæðina sem þau 

hafa sýnt mér á meðan ég hef verið að skrifa þessa ritgerð og í gegnum þessi þrjú námsár mín í 

Háskólanum á Akureyri. Þá vill ég þakka tengdafjölskyldunni minni og öllum þeim sem hafa 

veitt mér andlegan stuðning í gegnum háskólanámið mitt. Sérstakar þakkir fá samnemendur 

mínir þær Kristín Guðrúnardóttir og Eydís Eva Ólafsdóttir fyrir stuðning, vináttu, hjálpsemi og 

skemmtun í gegnum námið. 

Þá langar mig einnig að þakka leiðbeinandanum mínum Brynhildi Bjarnadóttur kærlega 

fyrir að hafa tekið það verkefni að sér að lesa yfir og ráðleggja mér við þessi ritgerðarskrif. 
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1 Inngangur 

Þrokaröskunin ADHD (Attention Defict Hyperactivity Disorder) er þekkt um allan heim. Það 

eru ekki margir áratugir síðan fólk gerði sér grein fyrir röskuninni og einkennum hennar.  

Börn sem sýndu einkenni sem eru viðurkennd í dag sem einkenni ADHD voru hérna áður fyrr 

stimpluð sem óþekktarangar eða jafnvel sem tossar vegna þess hve illa þeim gekk að halda 

athygli og sinna námi sínu (Barkley, R, A., 2013, bls.13). Þrátt fyrir að margar rannsóknir hafi 

verið gerðar á orsökum ADHD eru þær engu að síður ekki vel þekktar. Fræðimenn segja að 

þær séu bæði líffræðilegar og erfðatengdar í um 80 prósent tilfella (Ingibjörg Karlsdóttir, 

2013, bls.10). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að einkenni ADHD eru mjög mismunandi eftir 

einstaklingum og hægt er að sjá þau allt frá leikskólaaldri, sérstaklega ofvirknieinkenni. 

Margar aðrar raskanir geta fylgt ADHD greiningu, rannsóknir sýna að í um 50-70% tilfella 

hjá grunnskólabörnum komi að meðaltali upp ein eða fleiri raskanir (Ingibjörg K, 2013, 

bls.13).  

Í þessari ritgerð verður litið á hvernig raskanirnar hafa áhrif á skólagöngu barna með 

ADHD og hvernig foreldrar, kennarar og annað fagfólk getur aðstoðað börn með ADHD að 

ná tökum á námi og skólaumhverfinu (Ingibjörg K, 2013. bls.11). 

Markmið þessarar ritgerðar er að svara því hvort að börn með ADHD fái þann stuðning og þá 

hvatningu sem þau þurfa á að halda til þess að eiga góða og farsæla skólagöngu allt frá 

leikskólaaldri. Leitast verður við að svara því hvert foreldrar barna með ADHD geta leitað 

eftir aðstoð og hvað kennarar og annað fagfólk innan skólakerfisins getur gert til að aðstoða 

börn með ADHD greiningu. Höfundur komst að því að fáar rannsóknir hafa verið gerðar á 

börnum með ADHD á leikskólaaldri. Aðaláherslan verður á leikskólabörn og börn á yngsta 

stigi grunnskóla því að greiningar á ADHD eru yfirleitt ekki gerðar fyrr en í upphafi 

grunnskólagöngu. (Embætti landlæknis, 2012a, bls. 10-12).  

Höfundur valdi þetta viðfangsefni vegna þess að hún á barn með ADHD og veit 

hversu mikilvægt það er fyrir barn með þessa röskun og fjölskyldu þess að fá þann stuðning 

sem er í boði .
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Höfundur telur einnig mikilvægt að fræða aðra um þessa röskun, fræðsla eykur líkurnar á því 

að fólk sýni börnum með ADHD skilning og minnki fordóma í garð barna með röskunina og 

ekki síður í garð foreldra þeirra. Það getur reynst að lifa með röskun líkt og ADHD, því er 

mikilvægt að allir sem umgangast barn með slíka greiningu geri sér grein fyrir einkennum 

hennar og þeim úrræðum sem eru í boði. Í ritgerðinni er að finna grunnupplýsingar um 

ADHD; einkenni, orsakir og tíðni röskunarinnar, fylgiraskanir, greiningar- og 

meðferðarúrræði, námsumhverfið, Samstarf kennara og foreldra barna með ADHD  

 

2 ADHD 

ADHD er taugaþroskaröskun sem kemur oftast fram hjá börnum mjög snemma eða fyrir sjö 

ára aldur. Röskunin er ekki tengd við greind barna. Röskunin hefur víðtæk áhrif á líf barna 

sem greinast með hana, hún hefur m.a. áhrif á félagslega stöðu þeirra, námsárangur, hefur 

áhrif á fjölskyldu barnsins og alla þá sem eru í daglegum samskiptum við barnið (ADHD 

samtökin, e.d.). Börn með ADHD eiga erfiðara með að einbeita sér en önnur börn, eru 

ofvirkari, hvatvísari og hafa litla sjálfstjórn. ADHD er algengasta hegðunarröskunin hjá 

börnum og unglingum í heiminum. Erfitt getur verið fyrir börn með ADHD að njóta hæfileika 

sinna vegna röskunarinnar, auk þess fylgja oft aðrar (Embætti landlæknis, e.d., bls.1). 

Það eru til þrír flokkar af ADHD. Þeir eru : ADHD með ráðandi athyglisbresti, ADHD 

með ráðandi ofvirkni og hvatvísi, ADHD sem er blönduð gerð bæði með athyglisbrest, 

ofvirkni og hvatvísi (ADHD samtökin, 2015, bls. 39). 

Þær raskanir sem eru algengastar að fylgi ADHD eru: sértækir námserfiðleikar, 

mótþróaþrjóskuröskun, svefntruflanir, kvíðaraskanir, þunglyndi, hegðunarröskun, áráttu og 

þráhyggjuröskun, sértæk þroskaröskun á hreyfisamhæfingum og tourette heilkenni (Ingibjörg 

K, 2013, bls.14). Talsverðar rannsóknir hafa verið gerðar á orsökum og tíðni ADHD í gegnum 

árin og mun næsti kafli ritgerðarinnar fjalla nánar um það. 
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2.1 Orsök og tíðni 

Orsakir ADHD eru í flestum tilvikum líffræðilegar og benda rannsóknir á að um truflun í 

boðefnakerfi heila sé að ræða, á stöðum sem að stjórna hegðun (ADHD samtökin, e.d.). 

Rannsóknir hafa sýnt að áhættuþættir eins og áföll á meðgöngu og við fæðingu, 

vímuefnanotkun, blýmengun og PCB mengun geti leitt til þess að börn greinast með ADHD 

(Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls.10). Einnig hafa fyrirburafæðingar, lág fæðingarþyngd, 

alvarlegir höfðuðáverkar eða flogaveiki verið skilgreindir sem orsakaþættir á ADHD (Rief, 

2015, bls. 89). 

Niðurstöður rannsókna benda til að erfðir séu aðalorsakaþáttur ofvirkniraskana og 

skýri í kringum 70-90% tilfella. Fimm sinnum meiri líkur eru á því að einstaklingur sem er 

greindur með ofvirkniröskun eigi annaðhvort foreldri eða systkini sem eru með sömu röskun 

(Margrét Valdimarsdóttir, Agnes Huld Hrafnsdóttir, Páll Magnússon, Ólafur Ó. 

Guðmundsson, 2005). Rannsóknir sýna að í kringum 5-10% af börnum eru greind með 

ADHD og um 4-5% fullorðinna í heiminum. Talið var hér áður fyrr að einkenni ADHD gætu 

horfið með aldri og þroska barna en nýrri rannsóknir hafa sýnt fram á að svo er ekki. Nýlegar 

fylgirannsóknir á ADHD sýna fram á það að um 50-70% þeirra sem greinast með röskunina á 

barnsaldri eru enn með einkenni á fullorðinsárum (ADHD samtökin, e.d.). Hvernig þessum 

hóp farnast seinna meir í lífinu fer eftir því hversu mikla aðstoð þau fá á barnsaldri eða 

unglingsárum. Sumir þeirra einstaklinga sem ekki fá góða meðferð við einkennunum ADHD 

geta glímt við tilfinningaleg vandamál sem leiða til misnotkunar vímuefna, erfiðleika í nánum 

samböndum, námi og eða / í vinnu og geta jafnvel leitt til sjálfskaða (Sayal, K. o.fl, 2018, bls. 

175).  

 

2.2 Einkenni ADHD 

Einkenni ADHD eru mjög mismunandi eftir einstaklingum en oft er hægt að sjá einkenni hjá 

börnum allt frá leikskólaaldri. Þau einkenni sem sjást gjarnan fyrst hjá börnum á 

leikskólaaldri eru ofvirkni einkennin. Börnin eiga erfitt með að sitja kyrrt og einbeita sér af 

verkefnum og truflast auðveldlega í leik. Þau eira ekki lengi við á sama stað í leik og eru 

gjarnan sífellt á ferð og flugi um leikrýmið. Þá lenda þessi börn frekar í útistöðum við 

leikfélagana og rífast við þá og eiga þau oft á tíðum mjög erfitt með að stjórna skapinu 

(Barkley, 2013 bls. 96). Börn með röskunina eiga erfitt með að fara eftir einföldum 
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fyrirmælum kennara eða foreldra og óhlýðni er algeng. Einkenni, þar sem þau sýna hvatvís 

viðbrögð og einkenni ofvirkni þar sem þau valda truflun í skipulögðu starfi innan leikskólans. 

Börn með ADHD á leikskólaaldri geta einnig í sumum tilfellum sýnt erfiðleika á öðrum 

sviðum þroska, t.d. fín- og /eða grófhreyfingum, málþroska eða í námi (Heilsugaeslan, e.d.). 

Önnur börn með ADHD sýna ekki eins hömlulaus einkenni og röskunin kemur meira fram í 

slökum námsárangri sem greinist þá ekki oft fyrr en börnin eru kominn upp í 3-4 bekk í 

grunnskóla (Ingibjörg K, 2013, bls.11). Skipta má einkennum ADHD upp í þrjá flokka 

hvatvísi, ofvirkni og athyglisbrest og verður fjallað nánar um hvert einkenni fyrir sig hér í 

næstu köflum og hvaða áhrif þessi einkenni geta haft á börn með ADHD í námsumhverfi 

þeirra. 

 

 Hvatvísi 

Einkenni hvatvísi hjá börnum með ADHD ,hvort sem um er að ræða á leik- og /eða 

grunnskólaaldri lýsa sér á eftirfarandi hátt: Börnin svara kennaranum áður en hann hefur lokið 

við að bera fram spurninguna, geta ekki beðið eftir því að röðin komi að þeim. Þegar þau eru 

að leika sér í skólanum ryðjast þau gjarnan inni í og trufla leik jafnaldra sinna og vilja fá að 

stjórna honum. Ef börnin fá ekki að stjórna verða þau auðveldlega reið og rífa hluti af öðrum 

börnum án þess að hugsa um afleiðingarnar (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001, bls. 23). Börn 

með hvatvísi eiga í vandræðum með að stöðva sig og hugsa áður en framkvæmt er, þar sem 

hegðun kemur á undan hugsuninni sem verður til þess að þau meiða sig oftar en önnur börn, 

og skeyta ekki um hættur og sýna áhættuhegðun (Rief, S.F, 2015, bls. 498).  

Börn sem eru hvatvís tala oft áður en þau hugsa og koma þar af leiðandi með 

óviðeigandi athugasemdir og brúka gjarnan munn við bæði foreldra, kennara og annað 

starfsfólk skóla. Hvatvísi leiðir til þess að börn með röskunina byrja oft að vinna verkefni 

áður en þau eru búinn að klára að hlusta á leiðbeiningar frá kennaranum og á þetta við börn á 

báðum skólastigum (Heilsugaeslan, e.d., bls. 2-3; Ingibjörg K, 2013, bls. 12 ). 

Þessi einkenni geta verið mjög hamlandi fyrir börn á báðum skólastigum þar sem þessi 

hvatvísu samskipti, bæði við kennara og jafnaldra geta reynst þeim mjög erfið. Kennarar á 

báðum skólastigunum þurfa að sýna þolinmæði og skilning gangvart hvatvísu börnunum og 

vera tilbúnir að finna leiðir til að hjálpa og leiðbeina þeim. Árangursríkast hefur reynst ef 

kennarinn getur verið skrefi á undan hvatvísu börnunum og gripið inn í aðstæður (ADHD 

samtökin, 2015, bls. 25). 
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 Ofvirkni 

Ofvirknieinkenni eru þau einkenni sem koma oftast fyrst í ljós hjá börnum með ADHD og 

koma yfirleitt í ljós strax á leikskólaaldri. Börn á leikskólaaldri sýna mikið eirðarleysi, eru 

sífellt á hreyfingu, hlaupa eða klifra við óviðeigandi aðstæður og hafa endalausa orku. Börnin 

eiga mjög erfitt að hafa stjórn á sér (Ragna Freyja Karlsdóttir, bls. 11). 

Þau eiga erfitt með að sitja kyrr, standa upp úr stólnum sem þau eiga að vera í , eða 

láta sig detta úr honum eða hoppa. Þau þurfa stöðugt að vera með eitthvað í höndunum, fikta í 

nálægum hlutum eða stinga þeim upp í munninn á sér. Þá eru þau með hendur eða fætur á 

stöðugu iði. Börnin ráfa á milli staða, eiga erfitt með að stoppa lengi á einum stað eða við eitt 

ákveðið verkefni. Þá geta þau átt erfitt með að vera í röð án þess að trufla börnin sem eru í 

kringum þau (Heilsugaeslan, e.d. bls.2-3). 

Leikskólaumhverfið getur verið nokkuð krefjandi fyrir börn með ofvirknieinkenni þar 

sem ætlast er til að þau geti setið kyrr við ákveðnar aðstæður, t.d. meðan að þau eru í 

samverustundum, matartímum eða vinna einhverskonar borðvinnu. Þegar að börn með 

ofvirkni koma síðan upp í grunnskóla eru kröfurnar orðnar ennþá meiri um kyrrsetu og 

verkefnavinnu í lengri tíma og að geta hlustað á kennarann. Getur það reynst ofvirkum 

börnum mjög erfitt og þurfa að sitja lengi við og hlusta á kennarann tala. Kennarar þurfa því 

að finna lausnir fyrir ofvirku börnin til þess að losa um ofvirknina. Fjallað verður nánar um 

þær leiðir sem kennarar geta notað til þess síðar í ritgerðinni. 

 

 Athyglisbrestur 

Eitt af einkennum ADHD er athyglisbrestur, lýsir hann sér á eftirfarandi hátt. Börn með 

athyglisbrest truflast auðveldlega af utanaðkomandi áreiti, sjónrænu áreiti, hljóðum í 

umhverfinu eða hreyfingu annara. Þau eiga erfitt með að hlusta á þann sem talar við þau og 

fara eftir fyrirmælum frá fullorðnum einstaklingum (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001, bls. 12, 

22). Börnin eiga erfitt með að halda athygli og einbeitingu í við krefjandi verkefni sem taka 

lengri tíma. Til þess að halda sér að verki þurfa þau oft mikla aðstoð og hvatningu. Þau eiga 

erfitt með að byrja á verkefnum og ljúka þeim, eiga gjarnan mörg ókláruð verkefni. Börnin 

eiga oft í erfiðleikum með einfalda hluti, mikla þá fyrir sér og finnast þeir yfirþyrmandi. Þeim 

leiðist gjarnan mjög auðveldlega og reyna að koma sér undan því að klára það sem ætlast er 

til af þeim (Heilsugaeslan, e.d., bls. 4-5). 
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Leikskólaumhverfið getur reynst börnum með athyglisbrest mjög krefjandi þar sem 

ætlast er til að þau geti einbeitt sér í ákveðin langan tíma við eitt ákveðið verkefni, þau geta 

ekki fengið að hoppað úr einu í annað. Þegar að börn með athyglisbrest koma upp í 

grunnskóla aukast kröfurnar ennþá meira. Þau eiga að geta haldið athygli við eitt ákveðið 

verkefni í lengri tíma og nái að ljúka þeim verkefnum sem ætlast er til af þeim í 

skólaumhverfinu. Þessar kröfur geta reynst börnunum mjög erfiðar og geta skapað mikla 

togstreitu á milli kennarans og barnanna. Börn með ADHD hafa marga jákvæða og 

skemmtilega hæfileika sem gott er fyrir kennara að nýta sér þegar kemur að því að finna 

lausnir á vandamálum tengdum námi barna með þessa röskun. Meira verður farið út í þau 

atriðið í næsta kafla ritgerðarinnar. 

 

2.3 Jákvæðir eiginleikar barna með ADHD 

Börn sem eru með ADHD fá alltof oft að heyra eitthvað neikvætt um sjálfan sig og sína eigin 

hegðun. Það getur orðið til þess að þessir einstaklingar verða með brotna sjálfsmynd þegar 

fram líða stundir. Oft á tíðum gleymast þeir jákvæðu eiginleikar sem börn með ADHD búa 

yfir en þeir eru jafnmargir og ólíkir og einstaklingarnir sjálfir (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001, 

bls. 16-17). Börn með ADHD eru oft á tíðum mjög spaugsöm, skemmtileg, ófeiminn og opin. 

Þau eru gjarnan mjög hreinskilin, einlæg, hjálpsöm, sjálfstæð og ævintýragjörn. Börn með 

ADHD eru stundum að velta fyrir sér hlutum sem að önnur börn á þeirra aldri hugsa lítið eða 

ekkert um. Þau geta oft á tíðum rökstutt þær hugmyndir sem þau hafa um þessa ákveðnu hluti. 

Skemmtilegt getur verið að hlusta á þeirra hugmyndir og vangaveltur. Börn með ADHD hafa 

mjög svo frjóa hugsum og eru ráðagóð og fróðleiksfús. Hæfileikar barna með ADHD koma 

oft á tíðum fram í námsgreinum sem tengjast list- og verkgreinum eða íþróttum vegna þess 

hve frjó hugsun þeirra er og vegna þess hvað þau búa yfir mikilli hreyfiorku (Ragna Freyja 

Karlsdóttir, 2001, bls. 18 ; Rief , 2015, bls. 102). 

Til þess að börn með ADHD geti sýnt sýna jákvæðu eiginleika í námsumhverfinu, 

hvort sem um er að ræða inn í leik-og /eða grunnskólum, ættu kennarar þeirra að vera tilbúnir 

að hugsa út fyrir hin venjulega ramma sem settur er upp í skólaumhverfinu. Þeir verða að 

koma á móts við börnin með lausnarmiðuðum kennsluaðferðum sem jafnframt eru 

einstaklingsmiðaðar. Dæmi um þessar aðferðir eru að leyfa börnum með ADHD að vinna í 

smærri hópum, takmarka sjónrænt áreiti og hávaða í umhverfinu, stytta þann tíma sem að 
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börnin þurfa að sitja við í einu í verkefnavinnu og gefa þeim stuttar hreyfipásur inn á milli 

verkefna til þess að losa um hreyfiþörfina svo að eitthvað sé nefnt (Rief, 2015, bls. 221).  

Röskuninni geta fylgt fleiri raskanir og verður fjallað um þær í næsta kafla 

ritgerðarinnar.   

 

3 Fylgiraskanir 

Niðurstöður rannsókna sýna að í kringum 50-70 % grunnskólabarna með ADHD greinist líka 

með eina eða fleiri fylgiraskanir. Þessar fylgiraskanir eru margar og geta þær flækt 

greiningarferlið til muna þar sem einkenni þeirra skarast á við einkenni ADHD. Fylgiraskanir 

eru raskanir sem barnið hefur til viðbótar ADHD greiningunni en eru ekki afleiðingar af 

ADHD (Ingibjörg K, 2013, bls.13). Í þessum kafla verður skoðað hverjar þessar fylgiraskanir 

eru og tíðni þeirra. Fylgiraskanirnar ADHD eru margar og verður ekki fjallað um þær allar, 

einungis um þær sem hafa mest áhrif á nám og hegðun barna með ADHD að mati höfundar. 

Hafa þessar raskanir einnig áhrif á það hvernig skólaumhverfið þarf að aðlaga sig að þörfum 

barna með þessar raskanir.  

 

3.1 Sértækir námsörðuleikar 

Talið er að um 50-60% barna með ADHD eigi við sértæka námsörðuleika að stríða. Þessir 

erfiðleikar koma ekki fram hjá börnunum fyrr en þau eru kominn upp í grunnskóla (Ingibjörg 

K, 2013, bls.14). Þessir sértæku námsörðuleikar koma fram í lestri, skrift eða stærðfræði. Þá 

er verið að tala um lesröskun sem er betur þekkt sem lesblinda eða dyslexia. Lesblinda er af 

taugalíffræðilegum uppruna. Einkennin eru erfiðleikar með nákvæman, sjálfvirkan lestur og 

slök færni í stafsetningu og umskráningu. Erfiðleikana má rekja til vanda við úrvinnslu 

málhljóða og hefur ekkert með vitsmunalega færni einstaklingsins að gera og koma fram þrátt 

fyrir vandaða lestrarkennslu (Helga Sigmundsdóttir og Steinunn Torfadóttir, e.d.).  

Stærðfræði er ekki síður flókin heldur en lestur og skrift. Börnin þurfa að þekkja tölustafi, 

tákn og skilja ýmis óhlutstæð hugtök svo að eitthvað sé nefnt. Allir þessara ofangreindu þátta 

geta reynst börnum með röskunina nánast ómögulegir (Steinvör Þöll Árnadóttir, e.d.). 

Greiningar á þessum sértæku námserfiðleikum eru oft á tíðum flóknar, en mikilvægt er 

að þær greinist snemma svo hægt sé að veita þá aðstoð sem í boði er. 
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Leikskólakennarar gera skimanir á leikskólabörnum sem geta gefið til kynna áhættuþætti sem 

gætu leitt til sértækra námsörðuleika hjá börnum. Dæmi um þau skimunarpróf sem notuð eru 

hér á landi við málþroskagreiningu barna eru próf sem nefnast Tras sem er lagt fyrir þriggja 

ára gömul börn síðan eru próf sem nefnist Hljóm-2 og Rím sem lögð eru fyrir öll fimm ára 

gömul börn, með þeim er verið að kanna hljóðkerfisvitund barna. Hún er einn af 

grunnþáttunum fyrir því að börnum gangi vel að ná tökum á lestri (Menntamálaráðuneyti, 

2007, bls. 18-19).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á það að um helmingur þeirra barna sem eru sein í 

málþroska greinast síðar með sértæka málþroskaröskun eða um 7%. Þau börn sem greinast 

með þessa röskun eru í áhættuhópi á því að greinast með sértæka námserfiðleika líkt og 

leshömlur (Ingibjörg Símonardóttir o.fl., 2004). 

Þegar börn byrja í fyrsta bekk í grunnskóla eru tekið skimunarpróf sem ber nafnið Leið til 

læsis sem kannar stöðu barna áður en lestrarnám hefst. Annað skimunarpróf sem ber nafnið 

Læsi er síðan lagt fyrir börn í 1. og 2. bekk til að kanna hverjir eru í áhættuhópi vegna 

lestrarerfiðleika (Helga Sigmundsdóttir, e.d.). Það er ljóst að þessar sértæku námsraskanir í 

bland við ADHD einkennin geta reynst börnum mjög hamlandi í námsumhverfinu.  

 

3.2 Mótþróaþrjóskuröskun 

Í kringum 40-60% barna sem eru með ADHD eru einnig greind með mótþróaþrjóskuröskun 

(MÞR). Mótþróaþrjóskuröskun felur í sér ákveðið hegðunarmynstur hjá börnum (Ingibjörg K, 

2013, bls 14). Börnin rífast gjarnan við fullorðna og missa mjög oft stjórn á skapi sínu. Þau 

óhlýðnast reglum og neita að fara eftir þeim fyrirmælum sem fullorðnir gefa þeim. Þau reyna 

oft að ögra og pirra þá sem eru í kring og kenna öðrum um sín eigin mistök. Þá pirrast þau 

auðveldlega sjálf og eru uppstökk, verða fljótt reið og eru gjarnan hefnigjörn. Börn með 

mótþróaþrjóskuröskun eiga gjarnan erfitt með samskipti við önnur börn (Ævar Þórólfsson, 

e.d.). Það þurfa ekki öll þessara ofangreindu einkenna að vera til staðar hjá barni svo að það 

fái greiningu, nóg er ef fjögur þeirra hafa komið fram og þurfa þá að vera marktækt tíðari en 

venjulegt er hjá jafnaldra. Einkennin þurfa að hafa verið til staðar í að a.m.k. sex mánuði áður 

en greining fæst (Elín Elísabet Jóhannsdóttir, 2001, bls. 25). 

Námsumhverfið getur reynst erfitt fyrir börn sem eru greind með MÞR þar til er ætlast 

af þeim að fara eftir settum reglum og hlýða kennurunum og eða starfsfólki leik-og/ eða 

grunnskólanna. Kennarar og annað starfsfólk þurfa að hafa þekkingu á þessari röskun þar sem 
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hún getur komið fram líkt og að barnið sé bara frekt og óhlýðið (AHDH samtökin, 2015, bls. 

6). Kennarar og aðrir sem eru að vinna með börnum með mótþróaþrjóskuröskun verða að vera 

samkvæmur sjálfum sér og reyna að hunsa neikvæða hegðun barnsins og mótþróann. 

Árangursríkast hefur verið ef kennarinn nær að vera skrefi á undan og ná að koma barninu úr 

aðstæðum ef hann sér að allt stefnir í reiðikast og mótþróa hjá því. Það er ekki góð leið að 

reyna að rökræða við barn sem er í miklum mótþróa. Það getur orðið til þess að barnið sýni 

ennþá meiri mótþróa. Mikilvægt er að gefa barninu tíma til þess að róa sig niður og ræða 

síðan við barnið um atvikið sem leiddi til mótþróans og finna leiðir til að hægt sé að fækka 

þeim tilfellum sem barnið sýnir mótþróa. Huga þarf að því að kenna barni með MÞR leiðir til 

að takast á við röskunina í samskiptum við samnemendur sínar (Dornbush, M.P., Pruitt, S.K., 

bls. 56-59).  

 

3.3 Svefnraskanir 

Svefnraskanir gera vart við sig hjá um það bil 40-60 % barna með ADHD. Þær lýsa sér 

þannig að börnin eiga bæði erfitt með að sofna á kvöldin og síðan að vakna á morgnanna. 

Vegna þessara svefnvandamála getur það reynst sumum börnum erfitt að halda sér vel 

vakandi yfir daginn. Það reynist þeim erfitt að sofna á kvöldin vegna þess að það er erfitt að 

slökkva á virkninni í heilanum. Þegar að þau ná loksins að sofna falla þau í svo djúpan svefn 

að erfitt er að vekja þau á morgnanna. Margir með ADHD eiga erfitt með að halda fastri venju 

á svefni og vöku alveg fram á fullorðinsár (Ingibjörg K, 2013, bls.14). Niðurstöður 

rannsóknar sem gerð var í Bretlandi á svefnvenjum barna frá fæðingu og til ellefu ára aldurs 

leiddi m.a. ljós að börn sem greind voru með ADHD virtust sofa styttra yfir nóttina, vakna 

oftar á nóttinni og hreyfa sig meira í svefni heldur en jafnaldrar þeirra (Scott, O.fl., 2012, bls. 

121-122). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að svefnleysi barna með ADHD getur ýtt undir einkenni 

röskunarinnar. Svefntruflanir hafa áhrif á einbeitingu, skap, minni og námsárangur barna með 

ADHD. Svefnraskanir barna með ADHD geta því haft mikil áhrif á þeirra daglega skólalíf, 

þar sem þau eru ekki nógu vel upplögð til að vinna verkefnin sem kennarinn leggur fyrir þau í 

skólanum. Svefnraskanir geta haft áhrif á mætingu barna með ADHD í skólann. Þegar að barn 

með ADHD hefur átt erfitt með svefn og foreldrar þess koma barninu ekki á fætur áður en 

skóladagurinn hefst grípa foreldrar oft í það ráð að fá leyfi fyrir barnið úr skólanum svo að 

það geti sofið lengur. Því miður er þessi aðferð ekki góð þar sem þetta getur haft áhrif á það 
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hvenær barnið sofnar síðan kvöldið eftir og orðið að vítahring. Það er nauðsynlegt fyrir 

foreldra barna með ADHD að halda góðri rútínu á svefni barna sinna svo að það komi ekki 

niður á námi og/eða hegðun þeirra í námsumhverfinu (Yoon, S.Y.R., Jain, U., Shapiro, C., 

2012, bls.372).  

3.4 Kvíðaröskun 

Kvíðaröskun er algengur fylgikvilli ADHD, eru í kringum 25-30% barna sem greinast með 

kvíða. Rannsóknir hafa sýnt fram á að erfitt getur verið fyrir foreldra að greina kvíða hjá 

börnum sínum og í kringum helmingur þeirra áttar sig ekki á einkennunum hans. Einkenni 

kvíða eru öðruvísi hjá börnum heldur en fullorðnum og getur það reynst ungum börnum erfitt 

að tjá sig um líðan sína vegna þess að þau kunna það ekki. Einkennin koma oft fram með 

öðrum hætti eins og t.d. sem pirringur, skapsveiflur, ójafnvægi og árásargirni. Þegar að börn 

eru greind með hegðunarvanda eins og ADHD börn eru getur það valdið þeim miklu stressi 

og álagi sem getur leiðst út í kvíða. (Ingibjörg K, 2013, bls. 14 ; Sunna Logadóttir, 2018 ). 

Einhverjar rannsóknir hafa sýnt fram á það að þegar að börn greinast bæði með kvíða 

og ADHD geti kvíðin dregið úr hvatvísi og hömlunareinkennum ADHD og hafi því jákvæð 

áhrif. Meðan aðrar rannsóknir benda til þess að kvíði hafi neikvæð áhrif á minni og önnur 

hugræn ferli og geti aukið á alvarleika einkenna ADHD. Það hafa ekki verið gerðar margar 

rannsóknir á Íslandi um samspil kvíðaraskanna og ADHD en þær sem hafa verið gerðar sýna 

gríðarlega háa tíðni kvíða hjá börnum með ADHD og þá sér í lagi hjá drengjum (Urður 

Njarðvík, 2017, bls. 4 og 11).  

Þegar að þessar tvær raskanir greinast hjá barni hafa þær mikill áhrif á líf þess og getur 

það haft áhrif bæði á félagslega og námslega stöðu þess í skólaumhverfinu. Það er mikilvægt 

að börn sem bæði eru með kvíða- og ADHD raskanir fái aðstoð sem fyrst svo að þær hamli 

börnunum ekki mikið í skólaumhverfinu og þeirra daglega lífi.  

Barnið á ekki algjörlega að forðast þær aðstæður sem eru kvíðavaldandi heldur reyna að 

takast á við þær með stuðningi frá kennaranum sínum. Þær leiðir sem reynst hafa 

árangursríkar við að stýra kvíða hjá börnum eru nokkrar. Barn sem er með kvíða verður að 

hafa fastar venjur og rútínur í gegnum daginn og fá tíma til að undarbúa sig þegar eitthvað 

stendur til. Kennari/foreldrar geta sett upp dagskipulag fyrir barnið með röskunina svo að það 

viti til hvers er ætlast af því. (Karen Júlía Sigurðardóttir, 2006).  

Kennarinn þarf að sýna barninu skilning á því hvaða aðstæður eru erfiðar fyrir það og útskýra 

fyrir því hvernig best sé að takast á við vandann. Kennarar og/eða fagfólk í skólaumhverfinu 
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hefur verið að nota nokkrar leiðir til þess að hjálpa börnum með kvíða. Dæmi um þær aðferðir 

sem hægt er að nota við kvíða hjá börnum er vöðvaslökun og öndunaræfingar til að þau nái að 

róa sig niður og hugsa uppörvandi hugsanir eins og „ég veit að ég get þetta“ eða „ég er 

hugrakkur/rökk.“ Slökun felst í því að kenna börnunum fyrst að spenna ákveðna vöðvahópa 

upp og síðan að slaka á þeim. Ef um ung börn er að ræða er hægt að nota samlíkingar og segja 

„vertu stífur eins og vélmenni“ og „síðan slakur/slök eins og tuskudúkka“. Það er mikilvægt 

að kenna þessar aðferðir í rólegheitunum þegar barninu líður vel og daglegar æfingar eru 

nauðsynlegar. Þegar barnið hefur svo náð góðum tökum á þessum aðferðum getur það notað 

þær sjálft til að draga úr kvíða og spennu við erfiðar aðstæður. Kennarinn verður síðan að 

hrósa eða umbuna barninu þegar að því hefur tekist að ráða við kvíðavekjandi aðstæður. 

Mikilvægt er að taka þetta í smáum skrefum og gefa barninu þann tíma sem það þarf. Fyrir 

ung börn getur verið gott að búa til „hugrekkisbók“ þar sem barnið ásamt kennara eða 

foreldrum skráir niður þær leiðir sem reynast bestar við kvíðanum (Karen Júlía Sigurðardóttir, 

2006).  

 

3.5 Þunglyndi 

Þunglyndi er einn af fylgikvillum ADHD, í kringum 10-30 % ADHD greindra barna greinast 

með það (Ingibjörg, K, 2013, bls.14). Rannsóknir á leikskólabörnum hafa sýnt fram á það að 

þunglyndi meðal þeirra er frekar sjaldgæft en hefur þó greinst hjá börnum allt niður í þriggja 

ára. Kvíði er algegnari hjá þessum aldurshóp en ef hann er ómeðhöndlaður getur hann leitt til 

þunglyndis, eru einkennin mjög svipuð nema alvarlegri ef um þunglyndi er að ræða. Börn sem 

eru bæði með ADHD og þunglyndi eru mun líklegri til þess að gera tilraunir til sjálfskaða 

vegna þess hve hvatvís þau eru og vegna erfiðleika með að ráða fram úr tilfinningum sínum 

(Shapiro, M. A., M.D., 2019). 

Rannsóknir sýna fram á það að þunglyndi greinist yfirleitt síðar heldur en ADHD og 

er talið að það tengist uppsöfnuðum áhrifum ADHD einkenna og þeim neikvæðu 

umhverfisaðstæðum sem skapast vegna einkennanna og greinist það oft ekki fyrr en börn eru 

kominn á unglingsaldur (Davis, 2008). Áhrif þunglyndis á börn eða unglinga og stöðu þeirra í 

námsumhverfinu getur verið gríðarlega mikill þar sem röskuninn hefur áhrif bæði á félagslega 

stöðu barnsins og einnig á námsárangur. Áhættuhópurinn eru þá sér í lagi börn sem að standa 

höllum fæti félagslega og eiga erfitt með samskipti við jafnaldra sína. Mikilvægt er fyrir bæði 
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foreldra og kennara barna með ADHD að fylgjast með einkennum sem kunna að koma fram 

og grípa inn í ferlið fyrr frekar en síðar (Ingibjörg, K, bls. 14). 

Þunglyndi greinist gjarnan fyrst í skólum þar sem kennarar taka eftir því að barnið er 

farið að dragast aftur úr í námi og sinnir ekki heimanámi sínu sem skildi. Barnið eða 

unglingurinn er farið að taka lítinn þátt í umræðum í skólanum, dregur sig í hlé félagslega eða 

mætir illa í skólann. Mikilvægt er að kennarinn fylgist með hegðun barns/unglings og leiti sér 

ráða til að þess að koma í veg fyrir að svona ástand þróist út í þunglyndi og draga megi úr 

hamlandi áhrifum þess á þroska barnsins eða unglingsins. Það er hægt að leita ráða hjá 

heilsugæslunni, sálfræðingum, barnageðlæknum og  félagsráðgjöfum svo að eitthvað sé nefnt. 

Helstu úræði eru hugræn athyglismeðferð sem byggist á samtölum bæði við barnið sjálft og 

einnig fjölskyldu barnsins. Þá er lyfjameðferð líka hugsanlegur valkostur (Embætti 

landlæknis, 2012 b).  

 

3.6 Áráttu og þráhyggjuröskun 

Áráttu og þráhyggjuröskun kemur fram hjá um það bil 10-30% barna með ADHD. 

Árátturöskunin lýsir sér í þrálátum og endurteknum athöfnum sem að hafa truflandi áhrif á 

daglegt líf t.d. hreinlætis eða söfnunarárátta. Þráhyggjan eru síendurteknar hugsanir um að 

þurfa að framkvæma ákveðna hluti (Brown, 2000 bls. 209-230). Áhrif röskunarinnar eru 

miklar á daglegt líf barna sem greinast með hana og koma þau fram bæði heima og í 

skólaumhverfinu. Börn með röskunina þurfa mikinn stuðning og hvatningu til þess að gera 

einföldustu hluti og erfitt getur reynst fyrir þessi börn að eiga eðlileg félagsleg samskipti við 

vini og ættingja ef áráttu og þráhyggjuröskunin er á háu stigi. Þær athafnir sem fylgja 

röskuninni eru tímafrekar þannig að lítill tími er til þess að sinna öðrum verkefnum yfir 

daginn (Ægir Már Þórisson, e.d.).  

Þegar að barn greinist með áráttu- og þráhyggjuröskun er mikilvægt að kennarar og 

foreldrar vinni saman til þess að barnið fái þann stuðning sem það þarf inn í námsumhverfinu. 

Kennarar og foreldrar þeirra barna sem greinast með þessa röskun geta leitað sér aðstoðar hjá 

sérfræðingum innan heilbrigðiskerfisins til þess að fræðast um þær leiðir sem til eru til að 

hjálpa börnunum að ná taki á röskuninni. Nauðsynlegt er að barnið fái sérfræði aðstoð. 

Hugræn atferlismeðferð hefur reynst ein árangursríkasta leiðin til að ná að tökum á henni. 

Atferlistilraunir eru notaðar og þá er unnið með röskunina og fer vinnan fram í litlum 

skrefum. Atferlistilraun getur t.d. verið svona hjá barni með hreinlætisáráttu: Barnið þarf að 
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hugsa hvað gerist ef að ég þvæ mér ekki svona oft um hendurnar eins og ég geri? Gerast 

þessir hræðilegu hlutir sem ég hef verið að hugsa um eins og að ég fái einhvern ólæknandi 

sjúkdóm og bara deyi (þráhyggjan)? Barnið fær þá aðstoð við að skrá hjá sér hvað gerist og 

lærir með tímanum að það þurfi ekki að þvo sér svona óeðlilega oft um hendurnar (Sóley 

Dröfn Davíðsdóttir, 2014 bls. 175-182).  

 

4 Greiningarferlið 

Í mörg ár hafa læknar verið hikandi við að greina og meðhöndla ADHD hjá börnum á 

leikskólaaldri m.a. vegna þess að þeir töldu að einkenni röskunarinnar myndu hverfa með 

auknum þroska barnanna og erfitt er að leggja matslista fyrir svona ung börn (Mahone, 

Silverman, Wayne, 2008, bls. 48-51).  

Leikskólakennarar eru þeir sem að verða gjarnan fyrst varir við einkennin hjá börnum 

og foreldrar lýsa yfir áhyggjum af þroska og hegðun barna sinna. Það er algengt að 

greiningarferlið hefjist á síðasta ári barna í leikskóla (Smith o.fl., 2006, bls. 133). Hér á landi 

eru til staðar verkferlar sem fara í gang ef grunur leikur á því að barn sé með ADHD. Eftir að 

beiðni frá leik-eða grunnskólakennara hefur verið send á fagaðila í grunnþjónustu er barnið 

ásamt foreldrum boðað á fund og gerð er frumgreining. Í frumgreiningunni er stuðst við 

matskvarða og önnur tæki og tól til að meta einkennin við mismunandi aðstæður. Notaðir eru 

matslistar sem lagðir eru fyrir foreldra barnsins, barnið sjálft og kennara þess. Í sumum 

tilfellum er einnig gert þroskamat á barninu. Í framhaldinu er tekin ákvörðun um það hvort að 

vísa skuli barninu í formlega greiningu sem fer fram hjá þverfaglegu teymi fagfólks sem 

sérhæfir sig í ADHD greiningum. Hér á landi er um að ræða Þorska og hegðunarstöð eða 

önnur greiningarteymi sem vinna í samstarfi við heilsugæslu og heilbrigðisstofnanir. 

Foreldrum er einnig bent á einkaaðila sem sérhæfa sig í greiningu á ADHD (Embætti 

landlæknis, 2012, bls. 10-12). 

Í niðurstöðum rannsóknar sem Bára Björk Björnsdóttir gerði árið 2015 fyrir 

meistararitgerð sína Leiksólastelpur með ADHD einkenni sjónarhorn leikskólakennara, kom 

m.a. í ljós að ekki eru margar greiningar gerðar á leikskólabörnum hér á landi. Viðmælendur 

Báru sem allir voru starfandi leikólakennarar töldu m.a. ástæðurnar vera þær að mikil 

pappírsvinna fylgdi greiningarferlinu og að hvorki væru til peningar né mannskapur inn á 

leikskólunum til að vinna að þessum málum. Þá tæki ferlið líka svo langan tíma frá því að 

beiðni væri send inn á greiningarstöð og þar til að barnið kæmist að í greiningu. 
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Greiningarferlið sjálft byrjar stundum á elsta stigi í leikskóla en er síðan ekki klárað fyrr en að 

barnið er komið upp á yngsta stig í grunnskóla (Bára Björnsdóttir, 2015).  

Í upphafi árs 2019 voru í kringum 330 börn á Íslandi á biðlista hjá Þroska og 

hegðunarstöð eftir greiningu á ADHD og öðrum skyldum röskunum (Elín H. Hinriksdóttir og 

Sólveig Ásgrímsdóttir, 2019). Í næsta kafla hér á eftir verður farið yfir þau helstu 

meðferðarúræði sem eru í boði fyrir börn með ADHD.  

 

4.1 Meðferðarúræði barna með ADHD 

Viðurkennd meðferðarúræði fyrir börn með ADHD eru einkum samfélagsleg meðferð 

(atferlismótandi), lyfjameðferð eða þá samsett meðferð sem felur í sér hvort tveggja. Margar 

rannsóknir hafa sýnt fram á árangur þessara meðferða. Það hefur ekki fundist nein meðferð 

sem læknar ADHD. Helstu markmið með meðferðum er að halda einkennum í skefjum og 

styðja við foreldra og umhverfi barnsins með ADHD. Þessi stuðningur felst fyrst og fremst í 

því að fræða foreldra og starfsfólk skóla um ADHD og leiðir til árangurríkra uppeldisaðferða 

og kennsluaðferða sem kennarar geta nýtt sér í starfi með börnum sem greinst hafa með 

röskunina (Ingibjörg, 2013, bls. 19). 

Þegar um er að ræða börn á leikskólaaldri er byrjað á því að mæla með fræðslu og 

atferlismótandi aðferðum fyrir foreldra og einnig fyrir kennara barnanna. Hafa rannsóknir 

sýnt fram á það að aukin fræðsla og þekking foreldra og barna auki árangur foreldra í 

uppeldinu Þegar að barn er komið upp í grunnskóla fara kröfurnar að verða ennþá meiri á 

börn með ADHD og einkennin að hamla þeim í námsárangri og félagslega innan veggja 

grunnskólans (Embætti landlæknis, 2012, bls. 16). Í næsta kafla verðir litið á námsumhverfi 

barna með ADHD og hvaða aðferðir kennarar geta notað til að aðlaga það að þörfum 

nemenda með ADHD.  
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5 Námsumhverfi barna með ADHD 

Námsumhverfi barna á leikskóla á að henta fjölbreyttum hóp barna og geta komið til móts við 

ólíkar þarfir og þroska þeirra. Umhverfið þarf að geta þróast og breyst með tilliti til þarfa og 

áhuga þeirra sem þar dvelja. Bæði börn og foreldrar eiga að fá tækifæri til að koma með 

ábendingar og hafa áhrif á skipulag námsumhverfisins í samstarfi við starfsfólk leikskólanna 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 39). 

Hér á landi eru börnum með sérþarfir tryggð ýmis réttindi í námsumhverfi sínu og 

falla börn með ADHD undir þann hatt. Í lögum um leikskóla er m.a. talað um að börn með 

sérþarfir eigi rétt á þjónustu innan leikskólans sem er þá metin hverju sinni af viðurkenndum 

greiningaraðilum, hvort sem um er að ræða erfiðleika sem hægt er að laga með íhlutun eða 

langvarandi erfiðleika. Það þurfi að gæta að þörfum allra barna og hvert barn fái 

einstaklingsmiðuð viðfangsefni. Líka þurfi að huga að námsrými sem nýta megi til sérkennslu 

og sérfræðiþjónustu fyrir börn með sérþarfir (Lög um leikskóla nr.90/2008). 

Grunnskólar starfa eftir lögum um grunnskóla nr. 91/2008 en þar segir m.a. í 17. grein: 

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

grunnskóla án aðgreiningar, án tillits til líkamlegs eða andlegs atgervis.“ (Lög um grunnskóla 

nr. 9/2008) Í 2. grein reglugerðar um nemendur með sérþarfir í grunnskóla 585/2010 segir 

einnig m.a.: „Með námi án aðgreiningar er átt við námsumhverfi þar sem komið er á móts við 

náms- og félagslegar þarfir nemenda í almennu skólastarfi með manngildi, lýðræði og 

félagslegt réttlæti að leiðarljósi.“ (Reglugerð um nemendur með sérþarfir nr. 585/2010). 

Námsumhverfi í leik- og grunnskólum getur verið mjög krefjandi fyrir börn með 

ADHD þar sem bæði sjónrænt áreiti og hávaði getur reynst þeim yfirþyrmandi. Kennarar 

verða að þekkja einkenni ADHD vel svo að þeir geti byggt upp jákvætt námsumhverfi fyrir 

börn með röskunina. Börnunum með ADHD þarf að finnast þau vera hluti af hópnum, þó að 

þau eigi í erfiðleikum með að stjórna hegðun sinni. Námsumhverfi þarf að aðlaga að þörfum 

barna með ADHD. Kennarar verða að vera tilbúnir að vinna náið með börnunum með ADHD 

og foreldrum þeirra (Rief, 2015, bls. 99).  

Námsumhverfið þarf að vera hvetjandi og spennandi fyrir börn með ADHD. 

Kennsluaðferðir þurfa að vera fjölbreyttar og námsefnið að vekja áhuga barnanna. Kennarar 

þurfa að aðstoða börn með ADHD að ná tökum á hegðun sinni ekki síður en námslegu 

þáttunum. Mikilvægt er að kennarar hafi góða yfirsýn yfir námsgetu barna með ADHD, 

aðlagi verkefni samkvæmt henni og meta stöðu barnanna með ADHD reglulega (Rief, 2015, 
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bls. 99-102). Nánar verður farið í þær leiðir sem kennarar nota til þess að aðlaga 

námsumhverfið að þörfum barna með ADHD síðar í ritgerðinni.   

 Í næsta kafla verður fjallað um það hvort kennarar fái þá fræðslu sem þeir þurfa á að 

halda til að kenna börnum með ADHD.  

 

5.1 Fagmennska kennarans 

Samkvæmt aðalnámskrá bæði leik- og grunnskóla (2011, bls. 11 og 13 ) á fagmennska 

kennara að byggja á sérfræðilegri starfsmenntun, þekkingu, viðhorfum og siðferði starfsins. 

Þá snýst hún einnig um velferð nemenda og menntun þeirra. 

Kennarar bæði í leik- og grunnskólum hafa í mörg horn að líta í sambandi við kennslu 

barna með ADHD þar sem röskuninn hefur svo margvísleg áhrif á börnin í skólaumhverfinu.  

Niðurstöður rannsóknar sem gerð var á þremur leikskólum árið 2006-2007 og bar 

nafnið Efling-samræður leikskólakennara um fjölbreyttan barnahóp, leiddi m.a. í ljós að 

leikskólakennurum fannst þeir ekki fá nægan stuðning í kennslu fyrir börn með raskanir líkt 

og ADHD. Þeim fannst ekki hafa verið næg fræðsla um viðeigandi kennsluaðferðir til að 

kenna þessum hóp barna. Erfitt væri fyrir þessi börn að vera í fjölmennum barnahópi en 

reynslan sýndi fram á að þeim liði betur og gengi betur í náminu í fámennari hópum. Það væri 

erfitt að setja saman litla hópa þar sem bæði skortur á rými og fagmenntuðu fólki bæði ekki 

upp á markvissa íhlutun fyrir þennan hóp barna. Erfið hegðun barna með ADHD væri að 

valda starfsfólki áhyggjum og hugarangri ásamt samskiptum við foreldra ef gagnkvæmur 

skilningur á erfiðleikum barnanna væri ekki til staðar. Það væri því miður auðvelt að festast í 

neikvæðum farvegi gagnvart þessum hópi barna. Það væri mikilvægt að starfsfólk gæti rætt 

sín á milli og fengið aðstoð frá samstarfsfólki þegar verið væri að vinna með börnum með 

ADHD greiningar (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2008). 

Niðurstöður rannsóknar sem Jónína Sæmundsdóttir gerði árið 2005 hér á landi sem 

kallaðist viðhorfi kennara og reynslu af kennslu barna með ADHD í grunnskólum, leiddi m.a. 

í ljós að meiri hluti kennara taldi sig hafa góða þekkingu á ADHD, en það sem kom á óvart 

var að aðeins um 7% töldu sig hafa mjög góða þekkingu á röskuninni. Svipað hlutfall taldi sig 

hafa þekkingu á þeim kennsluaðferðum sem nota mætti í kennslu barna með ADHD. Einnig 

kom í ljós að þeir kennarar sem tóku þátt í þessari rannsókn sögðust hafa öðlast mesta reynslu 

með því að kenna barni með ADHD og leita sér sjálfir þekkingar á röskuninni. Einungis um 

6% þeirra sögðust hafa fengið nægilega fræðslu og kennslu um ADHD í kennaranáminu. 
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Samkvæmt þessari rannsókn er nokkuð ljóst að bæta þarf þá fræðslu og kennslu sem 

kennaranemar fá um ADHD og aðferðir sem gagnast við kennslu barna með röskunina 

(Jónína Sæmundsdóttir, 2005).  

Þegar að grunur kviknar hjá leikskólakennurum um að barn sé með ADHD er fyrsta 

skrefið í ferlinu að halda fund með foreldrum barnsins og deila þar áhyggjum sínum með 

þeim. Í framhaldinu er hægt að taka ákvörðun um að gera eitthvað í málunum til þess að koma 

betur á móts við þarfir barnsins og hjálpa því með dagleg samskipti (Rief, 2015, bls. 150). 

Í næstu köflum verður fjallað um þau ráð sem kennarar á báðum skólastigum hafa 

verið að nota til að skipuleggja námsumhverfi barna með ADHD. 

 

5.2 Félagshæfni barna með ADHD 

Börn með ADHD eiga oft í erfiðleikum með samskipti við jafnaldra og veldur það þeim oft á 

tíðum mikilli vanlíðan. Þau eiga erfitt með að sýna rétta hegðun, þrátt fyrir að vita til hvers er 

ætlasta af þeim. Öll þau einkenni sem fylgja ADHD röskuninni og búið er að tala um fyrr í 

ritgerðinni geta leitt til þess að börn með ADHD verði fyrir félagslegri höfnun frá jafnöldrum 

sínum sem getur leitt til þess að börnin fara að þróa með sér kvíða og jafnvel þunglyndi 

(Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 40).  

Kennarar geta búið til félagsfærnisögur fyrir börn með ADHD til að takast betur á við 

ákveðnar aðstæður og þjálfa þau í félagsfærni. Það er mikilvægt að vinna einungis með einn 

færniþátt í hverri sögu. Það þarf að lesa yfir söguna með barninu þannig að það skilji söguna. 

Mikilvægt er að fara oft og reglulega yfir söguna með barninu og þá gjarnan í tengslum við 

þær aðstæður sem sagan er um. Gott er að hafa söguna myndræna og jafnvel taka myndir af 

barninu sjálfu í ákveðnum aðstæðum. Félagsfærnisögur fyrir ung börn eiga ekki að vera lengri 

heldur en ein blaðsíða og nota skal einfalt orðalag og stórt letur. Mikilvægt er að notast við 

setningar sem eru leiðbeinandi og lýsa þeirri hegðun sem við viljum að barnið sýni (ADHD 

samtökin, 2015, bls. 36 ). Atferlismótandi leiðir hafa reynst bæði foreldrum, kennurum og 

öðru fólki gagnlegar þegar unnið er með hegðun barna með ADHD farið verður nánar út í þær 

leiðir sem reynst hafa vel í þessum efnum í næstu köflum.   
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5.3 Atferlisþjálfun 

Foreldraráðgjöf og kennsla í atferlisþjálfun hefur reynst góð leið í meðferð fyrir börn með 

ADHD. Hér á landi hefur verið boðið upp á námskeið fyrir foreldra þar sem þeir læra 

atferlisþjálfun. Má m.a. nefna námskeið eins og PMT (Parent Mangagenment Training) og 

einnig SOS-námskeiðin. Þá má einnig nefna að Þroska -og hegðunarstöðin, ADHD samtökin 

og BUGL ásamt fleirum hafa verið að halda námskeið sem eru sérsniðin að þörfum barna 

með ADHD. Það er mælt með því að börn með ADHD og foreldrar þeirra byrji á 

atferlisþjálfun áður en lyfjameðferð er reynd. ADHD samtökin halda einnig fræðslunámskeið 

ýmiskonar sem eru ætluð fyrir starfandi kennara og geta kennarar farið á þessi námskeið og 

flokkast þau þá undir endurmenntun (Embætti landlæknis, 2012, bls. 16). 

Atferlisþjálfun er leið sem ber árangur í að hjálpa börnum með ADHD að leiðrétta 

óæskilega hegðun. Foreldrar og kennarar á bæði leik- og grunnskólastigi geta atferlisþjálfað 

barn með ADHD svo vel að sú hegðun sem það lærir kemst í vana. Með þessari tækni er verið 

að styrkja jákvæða hegðun hjá barninu með því að hrósa og umbuna. Það er einblínt á það að 

taka eftir jákvæðri hegðun hjá barninu og reynt að hunsa hina neikvæðu (Rief, 2003, bls. 107-

109). Atferlisþjálfun þarf alltaf að vera einstaklingsmiðuð þannig að hún henti sem best 

hverju barni fyrir sig. Sömu aðferðirnar henta ekki alltaf fyrir sitthvort barnið jafnvel þó verið 

sé að vinna með sama þáttinn. Til þess að árangur náist með atferlisþjálfuninni þarf hún að 

vera bæði markviss og kerfisbundin og mikilvægt að allir séu að vinna að sama markmiði. 

Allir sem koma að barninu verða að fylgjast með því hvort að viðkomandi aðferð sé að bera 

árangur og ef svo er ekki er mikilvægt að breyta um aðferð (Zuilma Gabriela Sigurðardóttir, 

2006). 

Margar leiðir eru til við atferlisþjálfun barna með ADHD sem hægt er að notast við á 

bæði leik- og grunnskólastigi og verður að passa það að útfæra þessar leiðir eftir aldri og 

þroska barnanna sem verið er að vinna með. Í næstu köflum ritgerðarinnar verður fjallað um 

þær leiðir sem notast hefur verið við í skólaumhverfinu.  
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5.3.1 Jákvæð og neikvæð styrking 

Jákvæð og neikvæð styrking er ein af þeim atferlismótandi aðferðum sem kennarar geta notað 

á börn með ADHD greiningu. Þegar að afleiðingar ákveðnar hegðunar auka tíðni hennar er 

talað um að hún styrkist. Skipta má þessari styrkingu í jákvæða eða neikvæða eftir því hvort 

afleiðingarnar birtast eða hverfi. Í báðum tilfellum er það upprunalega hegðunin sem eykst 

eða styrkist. Jákvæð styrking er það þegar ákveðið áreiti birtist og hegðun eykst.  Dæmi: 

þegar að barn fær hrós , við það líður barninu betur og vill þar af leiðandi endurtaka þessa 

hegðun. Neikvæð styrking er hins vegar það þegar að áteitið hverfur og hegðun eykst. Dæmi 

ef barn vinnur verkefni vel losnar það við nöldur í kennara eða foreldri (Heiða María 

Sigurðardóttir, 2006).  

Skammir geta verið styrkjandi fyrir það barn sem venjulega fær litla athygli og geta 

þau því farið að sækjast eftir athygli með því að sýna neikvæða og óæskilega hegðun og á 

þetta oft við börn með ADHD greiningar þar sem þau fá oft á tíðum skammir fyrir það 

hvernig þau hegða sér (Heiða María Sigurðardóttir, 2006). 

Þegar að afleiðingar hegðunar draga úr henni í staðinn fyrir að auka hana er talað um refsingu 

í stað styrkingar og getur hún líkt og styrking verið annaðhvort jákvæð eða neikvæð (Heiða 

María Sigurðardóttir, 2006). Dæmi um jákvæða styrkingu getur verið hrós og umbun og er 

þetta tvennt mjög mikilvægt í því að hjálpa barni með ADHD að læra að sýna æskilega 

hegðun. Hrós er eitt af mikilvægustu verkfærum sem kennarar, annað starfsfólk skóla og 

foreldrar geta notað á börn með ADHD.  

 

5.3.2 Hrós 

Þar sem að skólaumhverfið er krefjandi staður fyrir börn með ADHD hafa þau mikla þörf 

fyrir það að kennarar og annað starfsfólk skólanna sjái og meti þau að verðleikum og taki eftir 

því þegar þau gera eins vel og þau geta. Gott verkfæri sem kennarar og annað starfsfólk skóla 

geta notað er hrós. Börnum með ADHD finnst æðislegt að fá hrós og á þá hrósið að miðast 

við eiginleika barnsins frekar heldur en færni þess (ADHD samtökin, 2015, bls. 24). Hrósin 

þurfa að vera hnitmiðuð og skýr til þess að barnið átti sig á því fyrir hvaða hegðun er verið að 

hrósa fyrir og líka til þess að barnið læri að þessi hegðun sé æskileg. Markviss hrós skilar mun 

betri árangri heldur en ómarkviss. Dæmi um markvist hrós „Þú notaðir marga fallega liti í 
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þessa fallegu mynd.“ Í staðinn fyrir að segja „Þetta er falleg mynd hjá þér“. (Rief, 2003, bls. 

107-109). 

Mikilvægt er að bæði kennarar og annað starfsfólk skóla sé duglegt að hrósa börnum 

með ADHD þegar að vel gengur og virkar hrósið hvetjandi fyrir börn með röskunina og 

styrkir þau í því að halda sig að verki í verkefnavinnu og námi. Hrós styrkir einnig sjálfsmynd 

barna með ADHD og fara börnin að hafa meiri trú á því að geta leyst þau verkefni sem að 

kennarinn lætur þau hafa. Hægt er að hrósa börnum með ADHD á marga mismunandi vegu 

eins og t.d. bara með því að brosa, klappa því á kollinn, faðmlagi, snertingu, blikki eða 

fimmu. En mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að sum börn með ADHD eru einnig með 

snertifælni og gengur þá ekki að gefa þeim hrós á þennan hátt heldur einungis með 

athugasemdum eins og t.d. gott hjá þér, svona á að gera þetta, þú stendur þig vel, frábært hjá 

þér eða snillingur ertu. Það er ekki síður nauðsynlegt að börn með ADHD fái hrós líka frá 

öðru starfsfólki skólanna. Mikilvægt er að foreldrar barna með ADHD fái upplýsingar heim 

þegar að barninu gengur vel svo að þau geti líkað hrósað því fyrir velgengnina í skólanum 

(ADHD samtökin, e.d.b).  

 

5.3.3 Umbunarkerfi 

Það að nota umbunarkerfi á jákvæða hegðun hefur reynst áhrifaríkt tæki í höndum kennara og 

foreldra þegar unnið er með börn með ADHD. Þeir sem að búa til umbunarkerfi fyrir börn 

með ADHD verða að átta sig á því að umbunin á að vera fyrir ákveðna hegðun. Þrátt fyrir að 

sumir séu hikandi við að verðlauna fyrir hegðun sem að þykir sjálfsögð hefur það samt reynst 

áhrifarík leið fyrir börn með ADHD. Í skólaumhverfinu eiga börn með ADHD oft erfitt með 

að einbeita sér að þeim verkefnum sem ekki vekja áhuga þeirra eða þau sjá ekki tilgang með 

að vinna. Í slíku tilfelli getur umbun haldið börnunum með röskunina að verki og hjálpað 

þeim við að halda einbeitingu og ná að ljúka við verkefni. Vegna þess að börnin gera sér grein 

fyrir því að þau fá að gera eitthvað sem að þeim þykir skemmtilegt þegar að þau eru búinn að 

klára verkefnið. Kennarar eða aðrir verða að átta sig á því að mikilvægt er að umbunin komi 

strax því að börn með ADHD hafa ekki eirð í sér að bíða eftir því að fá umbunina. Kennarar 

eða aðrir verða að setja umbunarkerfið upp sjónrænt svo að börnin geti fylgst með eigin 

árangri. Setja skal upp skýr markmið, ekki skal víkja frá þeim og fylgja skal þeim eftir með 

umbun (ADHD samtökin, 2015, bls. 33). 
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5.3.4 Hegðunarsamningur 

Hegðunarsamningar eru eitt af þeim verkfærum sem kennarar geta notað þegar unnið er með 

börnum sem hafa ADHD. Þetta er samningur sem foreldrar, kennarar og börn gera sín á milli, 

þar sem óæskilegri hegðun er skipt út fyrir æskilega. Barnið fær síðan umbun fyrir ef vel 

gengur að standa við samninginn. En ef samningurinn gengur ekki eftir missir barnið einhver 

forréttindi sem það hefur fengið áður. Slíkur samningur þarf að vera mjög skýr og greinilegur 

til þess að barnið átti sig á því til hvers er ætlast til af því. Gott er að byrja á því að velja bara 

eina til tvær hegðanir til að byrja með og hægt er að setja samninginn upp sem leik fyrir yngri 

börn. Mikilvægt er fyrir barnið að fá viðbrögð strax við jákvæðri hegðun og er það þá ýmist 

hrós eða umbun (Parker, 2005, bls. 95). 

Það getur reynst erfitt fyrir hvatvís börn með ADHD að halda út eina kennslustund í 

grunnskóla. Því getur það reynst árangursrík leið að kennarinn stytti vinnuloturnar fyrir barnið 

þar sem það nær þá að sýna æskilega hegðun í þann tíma sem ætlast er til og fá þá umbunina 

strax. Þannig er hægt með tímanum að lengja vinnuloturnar ásamt tímanum milli umbuna 

(Parker, 2005, bls. 95).  

Með því að búa til hegðunarsamning með barninu er verið að fá það til að taka meiri 

ábyrgð á eigin hegðun og getur kennarinn þá bent því á samninginn áður en allt er komið í 

óefni og getur það leitt til þess að barnið hætti við að sýna óæskilega hegðun. Kennarinn og 

foreldrarnir verða samt sem áður að átta sig á því að barnið þarf ekki að ná 100 % árangri til 

þess að fá umbun heldur er æskilegt að hafa viðmiðið um 70% (Parker, 2005, bls.95).  

 

5.3.5 Hegðunarspjöld 

Hegðunarspjöld er eitt af þeim verkfærum sem kennarar geta notað til þess að hjálpa börnum 

með ADHD að ná stjórn á eigin hegðun. Kennarinn útbýr spjald sem er merkt með nafni 

barnsins. Í hvert einasta skipti sem barnið sýnir jákvæða hegðun fær barnið broskall á spjaldið 

en ef hegðunin er neikvæð þá fær það fýlukall. Kennarinn heldur nákvæma skráningu um 

hverja hegðun sem liggur að baki kallana. Barnið þarf að fá góða útskýringu hvernig aðferðin 

virkar. Kennarinn fer svo yfir spjaldið einu sinni til tvisvar á dag með barninu og ræðir við 

það um hvert atvik sem það fékk kall fyrir. Kennarinn getur útfært spjöldin á marga vegu og 

fer það eftir hverju og einu barni fyrir sig. Það er t.d. hægt að rifja upp atvikin í byrjun eða lok 

vikunnar. Áður en byrjað er að nota þess aðferð þarf að ákveða hvort að nota eigi hana fyrir 
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allan daginn, hluta úr degi eða einungis við ákveðnar aðstæður (McConnel, O.fl., 2010, bls. 

59). 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið sýna fram á að notkun slíkra hegðunarspjalda hefur 

verið að gagnast börnum með ADHD á fyrstu stigum grunnskóla. Kennararnir sjá um að fylla 

út í spjöldin og senda þau síðan heim með börnunum þar sem foreldrarnir taka við þeim og 

veita barninu umbun fyrir að sýna góða hegðun í skólanum. Það sem þarf að passa þegar þessi 

aðferð er notuð er að barnið gleymi ekki að láta foreldrana hafa spjaldið, geta kennarar þá 

verið með þetta rafrænt og sent foreldrum þetta í tölvupósti (Evans, S. W., Schultz, B. K. og 

Sadler, J. M., 2008, bls.49-57). 

 

5.3.6 Stutt hlé 

Það er hægt að notast við stutt hlé ef neikvæð hegðun á sér stað hjá barni með ADHD í 

skólaumhverfinu. Hérna er ekki verið að tala um langa einveru heldur einungis stutt hlé ef 

barnið hefur sýnt óæskilega hegðun. Kennarinn eða annar starfsmaður tekur barnið úr 

aðstæðum og það látið jafna sig í svona 30 sek -1 mínútu annars staðar. Kennarinn þarf að 

vera búinn að ákveða stað fyrir fram þannig að barnið geri sér grein fyrir hvert það á að fara í 

hléinu. Kennarinn þarf að setja upp skýrar reglur um hvaða hegðun leiðir til þess að barnið 

fari í hlé. Barnið fær að velja sér stað fyrir hlé bæði úti og inni og er þá mikilvægt að allt 

starfsfólk skólans viti hvar þessi staður er og tilganginn með honum.  

Nauðsynlegt er fyrir kennarann að fara yfir þessar aðstæður með barni sem er á 

leiksskólaaldri og sýna því t.d. með hlutverkaleik þar sem kennarinn leikur barnið. Þegar 

barnið sýnir óæskilega hegðun er mikilvægt að kennarinn haldi ró sinni og segi t.d. við barnið 

„Þú hefur brotið reglurnar og nú skaltu taka hlé“. Búast má við því að barnið mótmæli en 

mikilvægt er fyrir hin fullorðna að vera staðfastur og rólegur um leið. Með því að nota þessa 

aðferð er hægt að koma í veg fyrir að skamma barnið. Þessi aðferð er frekar notuð á börn sem 

eru á leikskólaaldri því að erfitt getur verið að fjarlægja barn sem komið er upp í grunnskóla 

úr aðstæðum. Þá er frekar að barnið geri sér grein fyrir aðstæðum sjálft og fái stað þar sem 

það getur róað sig niður þegar upp koma atvik þar sem barnið hefur sýnt óæskilega hegðun 

inn í grunnskólanum (ADHD, samtökin, 2015, bls. 29).  
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5.3.7 Einvera 

Þegar að kennarar eru búnir að reyna margar aðrar aðferðir og lítið virðist bera árangur í því 

að fá barn með ADHD til þess að breyta óæskilegri hegðun er hægt að nota einveru. Einvera 

er notuð þegar að barn sýnir óæskilega hegðun, þá er það tekið úr aðstæðunum og látið sitja á 

ákveðnum stól og andlitið látið snúa upp að vegg. Barnið fær þá tækifæri til að róa sig niður 

og íhuga hvað það gerði rangt og bíða þangað til að því er boðið að koma úr einveru. Á 

meðan að banið situr á stólnum fær það enga athygli hvorki jákvæða né neikvæða.  

Barnið situr kyrrt á stólnum í ákveðinn tíma, t.d. er hægt að miða tímann við aldur 

barnsins, ein mínúta fyrir hvert aldursár, hérna er gott að notast við tímavaka svo að barnið 

geti fylgst með tímanum líða. Mikilvægt er að kennarinn hrósi barninu þegar það hefur náð að 

róa sig niður. Með tímanum lærir barnið að þessi aðferð gefur því tíma til að róa sig niður og 

hugsa um eigin hegðun og fer þá hugsanlega sjálft að nýta sér þessa aðferð og koma sér úr 

aðstæðunum. Fyrst í stað gæti verið að hegðun barnsins myndi versna áður en árangur yrði 

sýnilegur. Mikilvægt er að sá sem beitir þessari aðferð sé reiðilaus og í góðu jafnvægi. Þessi 

aðferð er frekar notuð á börn með ADHD á leikskólaaldri þar sem erfiðara er að taka barn á 

grunnskólaaldri úr aðstæðum sem það ræður ekki við (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001, bls. 

70-71).  

 

5.3.8 Sjónrænt skipulag 

Börn með ADHD hafa oft á tíðum mjög gott sjónrænt mynni. Þess vegna er gott fyrir bæði 

kennara og foreldra að styðjast við sjónrænt skipulag og nota myndir, teikningar eða tákn til 

leiðbeiningar fyrir barnið. Ef notast á við sjónrænt skipulag inn í skólaumhverfinu er það 

kennarinn sem býr til gott sjónrænt dagskipulag fyrir barnið þannig að það sjái hvað þarf að 

gera næst og í hvaða röð það á að gera hlutina. Hann hengir það upp þar sem barnið sér það 

eða setur það á borðið hjá barninu ef um grunnskólabarn er að ræða. Kennarinn getur haft 

skipulagið í formi ljósmynda, mynda eða teiknaðra mynda. Einnig er hægt að hafa það þannig 

að barnið færi myndirnar til þegar það er búið að klára að gera viðkomandi hlut. Þannig er 

verið að þjálfa barnið í því að vera sjálfstæðara og minnka líkurnar á því að það lendi í 

árekstrum. Notkun á svona kerfi auðveldar kennurum að útskýra og setja inn nýja hluti ef 

breytingar verða á skólastarfi. Þannig nær barnið betri yfirsýn yfir daginn og nær að fylgjast 

með skipulaginu og gefur það því meira öryggi og aukið sjálfstæði. Slíkt fyrirkomulag getur 
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minnkað töluð orð við barnið, sem það nær ef til vill ekki að meðtaka vel vegna athyglisbrests 

og barnið þarf ekki sífellt að vera að spyrja hvað komi næst. Með þessum hætti er kennarinn 

að minnka álagið á sjálfan sig og hjálpa barninu að ná tökum á því að skipuleggja námið fyrir 

hvern dag (ADHD samtökin, 2015, bls. 18). Líkt og minnst hefur verið á áður í ritgerðinni 

hefur hreyfing góð áhrif á einkenni ADHD og mun næsti kafli fjalla nánar um áhrif 

hreyfingar.  

 

5.4 Áhrif hreyfingar og útnáms á börn með ADHD 

Hreyfing er mjög mikilvæg fyrir börn með ADHD líkt og önnur börn. Rannsóknir hafa sýnt 

fram á það að regluleg hreyfing og líkamsþjálfun minnka einkenni ADHD (Tuckman, 2013). 

Almenn hreyfing eflir og eykur almennt hreysti og losar um þá aukaorku sem minnkar 

óróleika hugans og verður því auðveldara fyrir börn með ADHD að einbeita sér ef þau fá 

reglulega hreyfingu yfir daginn (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001; Tuckman, 2013).  

Kennarar geta því nýtt sér það að leyfa börnum með ADHD að fá hreyfipásur yfir 

daginn. Það er ekki síður gott fyrir börn með þessa röskun að fá að vera úti í náttúrunni, leika 

sér og læra þar. Rannsóknir hafa sýnt fram á að hreyfing og útivera í náttúrunni sé mjög góð 

fyrir börn. Margir leikskólar hér á landi leggja mikið upp úr útnámi barna og eru með 

skipulagðar vettvangsferðir um nánasta umhverfi leikskólanna. Rannsókn sem gerð var af 

Kristínu Norðdal á árunum 2002 og 2004 á leikskólanum Álfheimum á Selfossi, leiddi m.a. í 

ljós að samskipti barna voru betri þegar að þau voru úti í skipulögðum skógarferðum heldur 

en þegar að þau voru inn á leikskólanum. Kennararnir sem tóku þátt í rannsókninni sáu mun á 

börnunum sem áttu í erfiðleikum með samskipti inn á leikskólanum og sögðu að í 

skógarferðunum lentu þau í mun minni árekstrum við jafnaldra sína og minna var um það að 

einhver væri skilin út undan í leikjum. Helstu ástæðurnar fyrir þessu töldu kennararnir vera 

þær að tengslin milli kennara og barna væri nánari í skóginum heldur en inn á leikskólanum 

og að skógurinn hefði róandi áhrif á börnin og þau væru frjálsari og hefðu meira rými heldur 

en á leikvellinum í leikskólanum þar sem hóparnir væru minni (Kristín Norðdahl, 2005).  
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5.5 Lyfjameðferð 

Klínískar rannsóknir hafa sýnt fram á gagnsemi lyfjameðferða við ADHD hjá börnum. Þau lyf 

sem helst eru notuð á Íslandi eru örvandi lyf eins og Conserta, Ritalin, Ritalin Uno, Equazym 

og Strattera. Ritalin og Equazym eru samverkandi lyf, áhrif þeirra byrja um 30 mínútum eftir 

inntöku og vara í 1-3 klst sem þýðir að gefa þarf lyfin allt að þrisvar sinnum yfir daginn. Á 

meðan Conserta og Ritalin Uno eru forðalyf sem þýðir að virkni þeirra er allt upp í 12 klst á 

dag og barnið fær þá einungis eina töflu. Þessi lyf draga mjög úr einkennum athyglisbrests, 

ofvirkni og hvatvísi (Embætti landlæknis, 2012, bls. 16-17). Aukaverkanir þessara lyfja geta 

verið pirringur, lystaleysi, höfuðverkur, kviðverkir og svefntruflanir. Á undanförnum árum 

hefur notkun á Strattera verið að aukast en það er notað bæði fyrir kvíða og ADHD, það hefur 

minni áhrif á matarlyst og svefnvenjur barna (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 19-20).  

Kennarar og annað starfsfólk skóla þurfa að hafa þekkingu og skilning á málum sem 

tengjast lyfjameðferð barna með ADHD. Það er mikilvægt að gott samstarf sé á milli kennara, 

foreldra, lækna og skólahjúkrunarfræðinga ef góður árangur á að nást með lyfjameðferð. 

Kennarar þurfa að geta gefið upplýsingar um líðan, hegðun, samskipti og virkni barnsins og 

segja frá ef aukaverkanir af lyfinu koma fram. Kennarar láta foreldra vita ef einhverjar 

breytingar verða á einhverjum af ofangreindum þáttum. Foreldrar koma þeim áhyggjum á 

framfæri til læknisins. Læknirinn stillir lyfjaskammt barnsins eða ákveður hvort þurfi að 

breyta honum. Þessi vinna fer ekki einungs fram þegar barnið er að byrja að taka lyf heldur er 

fylgst reglulega með börnum sem taka lyf við ADHD (Rief, 2015, bls. 175-177). 

Töluverðir fordómar hafa verið gagnvart lyfjanotkun barna með ADHD í samfélaginu 

í gegnum árin og talið að börn sem nota slík lyf séu líklegri til að misnota lyf á unglingsárum. 

Staðreyndin er hins vegar sú að börn sem nota viðeigandi lyf við ADHD einkennum eru í 

minni hættu gagnvart lyfjamisnotkun en þau sem ekki taka lyf (Brown, 2005, bls. 245).  
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6 Samstarf foreldra og kennara 

Í aðalnámskrá bæði leik- og grunnskóla  er talað um mikilvægi þess að foreldrar veiti 

stuðning við nám barna sinna með því að veita mikilvægar upplýsingar og með því séu þeir að 

leggja grunn að góðu námi barna sinna. Þá eigi kennarar einnig að veita foreldrum 

upplýsingar um líðan, nám og þroska barna sinna með reglubundnum samræðum við foreldra 

(aðalnámskrá leikskóla , 2011, bls. 49; aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls.71-72 )  

Gott samstarf á milli foreldra barna með ADHD og kennara á báðum skólastigum er 

einn af þeim lykilþáttum ef góður árangur á að nást í námi og að þeim líði sem best í 

skólaumhverfinu. Kennarar ættu að leggja sig fram við að kynnast barninu með röskunina og 

ná jákvæðum persónulegum tengslum við það og foreldra þess. Með þeim hætti verður 

auðveldara að ræða við foreldrana um þau mál sem upp geta komið í námsumhverfinu hvort 

sem þau eru neikvæð eða jákvæð. Það er mikilvægt að kennarar og foreldrar geti talað saman 

og samræmt þá þætti sem verið er að þjálfa hverju sinni (Rief, 2015, bls. 498).  

Kennarar verða að vera tilbúnir að deila þeim aðferðum sem þeim finnst bera mestan 

árangur og eins er með foreldranna því að þeir þekkja barnið sitt nú best. Samskipti á milli 

kennara og foreldra barna með ADHD og foreldra annara barna ættu að vera meiri því það er 

mikilvægt að foreldrar fái upplýsingar um líðan barnanna í námsumhverfinu. Kennarar mega 

ekki dæma börn með ADHD út frá hegðun þeirra eða dæma foreldrana fyrir lélegt uppeldi. 

Það er mikilvægt að bæði foreldrar og börn með röskunina fái allan þann stuðning og aðstoð 

sem þau þurfa á að halda frá kennurum barna sinna.  

Það er mikilvægt að foreldrar fái líka að heyra um það þegar jákvæðar framafarir 

verða hjá barninu í skólanum ekki einungis neikvæðu hliðarnar (Rief, 2015, bls. 499). 
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6.1 Áhrif ADHD á fjölskyldulífið 

Foreldrar barna með ADHD eru oft á tíðum undir miklu stressi og álagi. Það getur reynist 

þeim erfitt að finna góðar leiðir í uppeldinu á barni með ADHD, það getur leitt til árekstra 

þeirra á milli. Ung börn með ADHD kalla oft á tíðum á mun meiri athygli frá foreldrum 

sínum heldur en önnur börn og hefur það áhrif á fjölskyldulífið í heild sinni. Þar sem erfitt 

getur reynst að finna tíma til að sinna heimilishaldinu ásamt öðrum fjölskyldumeðlimum 

(Barkley, 1990, bls. 110). Það er gjarnan móðirin sem sinnir barninu mest, það getur orðið til 

þess að hún verður líkamlega og andlega uppgefin. Systkini barna með ADHD eiga oft á 

tíðum erfitt með að skilja og umbera alla þá athygli og þann tíma sem fer í að sinna barninu 

með ADHD. Upplifa systkini gjarnan skömm og verða sár við það neikvæða umtal sem þau 

heyra um hegðun barnsins sem er með ADHD. Sumir foreldrar barna með ADHD geta 

upplifað það að þeir fái ekki nægan stuðning eða skilning frá nánustu ættingjum og upplifað 

félagslega einangrun. Foreldrar eru ábyrgir fyrir samvinnu með kennurum barna sinna og ættu 

að sýna framsýni gagnvart þjónustu við barnið. Mikilvægt er fyrir foreldra að leita sér 

upplýsinga og fræðslu um ADHD til þess að mæta þörfum þess. Líkt og áður hefur komið 

fram í ritgerðinni eru í mörgum tilfellum fleiri en einn fjölskyldumeðlimur með ADHD. 

Mikilvægt er að fjölskyldur barna með ADHD fái allan þann stuðning og skilning sem hægt 

er að veita þeim (Rief, 2015, bls. 125). 
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7 Lokaorð 

Markmið þessara ritgerðar er að auka skilning á stöðu barna með ADHD í leikskólum og á 

yngsta stigi grunnskóla og fræða um einkenni hennar. Í ritgerðinni kom fram að AHDH er 

taugaþroskaröskun sem hefur áhrif á hegðun, félagshæfni og sjálfsmynd barna sem greinast 

með hana. Fjallað var í fyrstu um einkenni röskunarinnar og fylgiraskanir. Skoðaðar voru 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á þessum röskunum og áhrifum þeirra á félagslega og 

námslega stöðu barna  í leik-og/eða á yngsta stigi grunnskóla. 

Farið var í greiningarferlið og meðferðarúrræði sem í boði eru fyrir börn með ADHD. Þær 

aðferðir sem reynst hafa árangursríkastar eru samblanda af atferlismótandi leiðum og 

lyfjameðferð og er fjallað um hvort tveggja í ritgerðinni. 

Höfundur þessarar ritgerðar hefur fengið að kynnast því af eiginn reynslu sem foreldri 

barns með ADHD hversu mikilvægt það er fyrir barnið að ná góðum tökum á námsumhverfi 

sínu og þeim reglum sem þar eru settar upp, einnig að ná félagslegum tengslum við 

samnemendur sínar. Það er margt í skólaumhverfinu sem reynist getur börnum með ADHD 

erfitt og hamlandi. Höfundur telur að skilningur, menntun og fræðsla kennara sé einn af þeim 

lykilþáttum sem verða að vera til staðar svo að hægt sé að koma á móts við börn með ADHD í 

skólaumhverfinu. Samkvæmt niðurstöðum þeirra rannsókna sem fjallað er um í þessari ritgerð 

sem eru komnar til ára sinna fannst þeim kennurum sem tóku þátt í henni þeir ekki fá næga 

fræðslu og stuðning í kennslu barna með ADHD. Þeim fannst þeir þurfa sjálfir að finna sér 

fræðsluna og læra af reynslunni af því að kenna börnum með ADHD. Þar sem frekari rannsókna 

er þörf á þessum efnum er erfitt að segja til um hver staðan er í dag. Umræðan um þessa röskun 

er orðin mun meiri í samfélaginu í dag og úrræði fyrir börn með ADHD fleiri en voru fyrir 

u.þ.b. áratug síðan. 
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