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Ágrip 

Verkefni þetta fjallar um þá aðstoð sem þroskaþjálfar í grunnskólum geta veitt nemendum á 

grunnskólaaldri með ADHD. Farið verður í skilgreininguna á ADHD og undirflokka þess. Einnig 

verður farið í hugmyndafræðina skóla án aðgreiningar og þau verkfæri sem þroskaþjálfar 

geta stuðst við til þess að aðstoða einstaklinga með ADHD að fullnýta sína vitsmuni í námi. 

Skoðuð verða þau lög, reglugerðir og samningar sem þroskaþjálfar starfa eftir. Þessir þættir 

eru síðan dregnir saman og sagt frá mismunandi aðstæðum þar sem þroskaþjálfar geta 

komið til aðstoðar þeim nemendum sem á því þurfa að halda. Margir einstaklingar með 

ADHD upplifa námsörðugleika, skerta getu til að halda athygli ásamt því að hafa mikla 

hreyfiþörf. Það er einstaklingsbundið og dagaskipt hvernig einkenni hvers og eins koma fram 

og því er mikilvægt fyrir þroskaþjálfa að þekkja til nokkurra verkfæra sem þeir geta gripið til 

þegar þeir þurfa að aðstoða þessa einstaklinga í skólakerfinu. Þeir geta til að mynda notast 

við einstaklingsnámsskrá, „TEACCH“, félagsfærnisögur og „ART“. 
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Inngangur 

Þar sem einn af hverjum 10 eru með ADHD greiningu er mikilvægt að skoða þær áskoranir 

sem börn á grunnskólaaldri, sem greind eru með ADHD, mæta í daglegu lífi. Í dag í íslensku 

skólakerfi er unnið með hugmyndafræðina „Skóli án aðgreiningar“ sem er til þess gerð að 

tryggja öllum fulla þátttöku og jafnan rétt til menntunar, óháð líkamlegu og andlegu atgervi.  

Hvernig geta þroskaþjálfar aðstoðað einstaklinga á grunnskólaaldri með ADHD? Í þessari 

ritgerð er fjallað um hvernig þroskaþjálfar geta aðstoðað þá einstaklinga á grunnskólaaldri 

sem eru með ADHD röskun. Sagt verður frá ADHD röskuninni, tíðni hennar, fylgiröskunum og 

greiningarviðmiðum. Skólakerfið verður skoðað út frá hugmyndafræðinni “Skóli án 

aðgreiningar” ásamt þeim verkfærum sem þroskaþjálfar geta nýtt sér til stuðnings við börn 

með ADHD. Einnig verður skilgreint hugtakið skóli án aðgreiningar og tekin saman þau lög, 

reglugerðir og samningar sem þroskaþjálfar starfa eftir. Í lokin verður dregið saman hvaða 

aðferðir þroskaþjálfar geta notast við og hvers vegna þær eru taldar gagnlegar til þess að 

aðstoða einstaklinga á grunnskólaaldri með ADHD.  

Ástæða fyrir skrifum á þessari ritgerð er sú að undirritaðri langaði að kynna sér störf 

þroskaþjálfa með börnum á grunnskólaaldri með ADHD. Einnig vildi hún skoða mikilvægi 

þess að þroskaþjálfar aðstoði einstaklinga með ADHD og hjálpi þeim einstaklingum að hafa 

sömu möguleika og aðrir þar sem þeim getur gengið verr í skóla fái þeir ekki þá aðstoð sem 

þeir þurfa á að halda.  
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1 ADHD 

Í þessum kafla verður fjallað um athyglisbrest með ofvirkni (AMO). Oftast er notast við ensku 

skammstöfunina ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) á Íslandi  en einnig AMO 

eins og það þekkist á Íslandi.  Í þessari ritgerð verður notast við ADHD þar sem það er 

þekktara hér á landi. Fjallað verður um þrjá einkennaflokka ADHD sem eru ofvirkni, hvatvísi 

og athyglisbrestur. Einnig verður stuttlega skilgreindur athyglisbrestur án ofvirkni eða ADD.  

Taugaþroskaröskunin ADHD skilgreinist ekki sem fötlun, heldur röskun. Hún kemur 

yfirleitt snemma í ljós enda er hún meðfædd. Röskunin kemur yfirleitt í ljós fyrir 7 ára aldur 

og hefur hún víðtæk áhrif á daglegt líf einstaklingsins. Einstaklingurinn getur upplifað erfiði 

við nám og félagsleg aðlögun getur reynst erfið fyrir viðkomandi (Sigrún Harðardóttir og 

Tinna Halldórsdóttir, 2008). Sumir einstaklingar geta til dæmis einungis upplifað einkenni úr 

einum þeirra flokka sem skilgreindir eru hér að neðan á meðan aðrir geta upplifað blandaða 

gerð úr öllum flokkunum þremur. Eðlilegt þykir að skorta stundum athygli, vera orkumikill 

eða vera hvatvís en hjá þeim einstaklingum sem eru með ADHD gera þessi einkenni, miklu 

oftar og í mun meiri mæli, vart við sig en hjá þeim sem ekki eru með röskunina. ADHD getur 

haft mikil áhrif á einstaklinginn félagslega, í skóla eða í vinnu þar sem röskunin hefur áhrif á 

frammistöðu einstaklingsins (The National Institute of Mental Health, 2016).  

Einstaklingur með ADHD getur náð mikilli farsæld í lífinu en þeim árangri hefur 

einstaklingurinn ekki náð á auðveldan hátt þar sem hann hefur mögulega reynt að hafa 

stjórn á athygli sinni, hvatvísi og þess háttar án þess að aðrir sjái að hann eigi í erfiðleikum 

með það. Einnig gæti annar einstaklingur með ADHD hafa afrekað töluvert minna en 

vitsmunir hans bjóða upp á sökum röskunarinnar. Röskunin fylgir einstaklingunum alla ævi 

en áhrif hennar er hægt að milda með ýmsum hætti. Það þarf að aðlaga nánasta umhverfi 

einstaklingsins að þeim þáttum sem auðvelda honum að milda áhrif röskunarinnar, til dæmis 

að minnka óreiðu og auka skipulag, fræða einstaklinginn um röskunina og veita honum 

sálfræðiaðstoð (Riner og Tanase, 2014).   

ADHD skiptist í þrjá undirflokka: 

1. Blönduð gerð: einstaklingurinn uppfyllir skilmerki fyrir athyglisbrest og einnig 

hvatvísi og ofvirkni.  

2. Athyglisbrestur: einstaklingurinn á við íþyngjandi og alvarlegan athyglisbrest að 

stríða en uppfyllir ekki skilmerki hvatvísi og ofvirkni.  

3. Ofvirkni og hvatvísi: þá eru hvatvísi og ofvirkni ráðandi en ekki athyglisbrestur 

(Sigrún Harðardóttir og Tinna Halldórsdóttir, 2008). 
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1.1 Orsakir, tíðni og fylgiraskanir ADHD  

ADHD er rakið til truflunar í framennisberki sem getur valdið hegðunarröskunum hjá þeim 

einstaklingum sem glíma við röskunina (Riner, P. S. og Tanase, M., 2014). Ekki er vitað hvað 

veldur henni en fræðimenn eru þó sammála því að orsakir séu að miklu leyti líffræðilegar og 

um 80% sé vegna erfða. Rannsóknir benda til þess að ýmsir áhættuþættir í umhverfinu auki 

hættuna á ADHD og um sé að ræða samvinnu umhverfis- og erfðaþátta. Sem dæmi má nefna 

vímuefnanotkun eða áföll á meðgöngu, áföll í fæðingu, PCB-mengun og blýmengun 

(Ingibjörg Karlsdóttir, 2013). Einnig er talið að notkun sígaretta, áfengis og vímuefna á 

meðgöngu ásamt lítilli fæðingarþyngd eða heilaskaða auki líkur á að barnið verði með ADHD 

(The National Institute of Mental Health, 2016).  

Niðurstöður rannsókna benda til að tíðni ADHD hjá börnum og unglingum sé 5-10 % 

en hjá fullorðnum 4-5%. Langtímarannsóknir hafa sýnt að hjá sumum verða einkenni vægari 

með aldrinum og eru til tilfelli þar sem einstaklingar verða einkennalausir á fullorðinsárunum 

(Ingibjörg Karlsdóttir, 2013). Áberandi kynjamunur er milli stelpna og stráka með ADHD eða 

þrír strákar á móti hverri einni stelpu. Mögulega getur ástæðan fyrir þessu hlutfalli verið sú 

að stelpur með ADHD trufla sjaldnar í skóla en strákar (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013). Talið er 

að stelpur með ADHD upplifi nánast eingöngu einkenni athyglisbrests. ADHD getur haft 

víðtæk áhrif á líf fólks og það hefur sýnt sig að fylgiraskanir á borð við námsörðugleika, 

kvíðaraskanir, hegðunarraskanir og vímuefnaneyslu eru algengar meðal fólks með ADHD 

(The National Institute of Mental Health, 2016). 

Ein eða fleiri fylgiraskanir greinast hjá um 50-70% grunnskólabarna með ADHD. Það 

getur valdið því að greining og meðferð ADHD flækist vegna þess að einkenni annarra 

raskana svipar til einkenna ADHD röskunarinnar. Mikilvægt er að greina á milli ADHD og 

fylgiraskana til þess að geta gefið rétta þjónustu og meðferð. Sem dæmi um algengar 

fylgiraskanir ADHD má nefna: 

• Sértækir námsörðuleikar: um 50-60% tilfella. 

• Mótþróaþrjóskuröskun: um 40-65% tilfella. 

• Svefntruflanir: um 40-50% tilfella. 

• Kvíðaraskanir: um 25-30% tilfella.  

• Þunglyndi: um 10-30% tilfella. 

• Sértæk þroskaröskun á hreyfisamhæfingar: um 50%.  

• Hegðunarröskun: um 10-25% tilfella. 

• Áráttu-þráhyggjuröskun um 10-30% tilfella. 

• Tourette heilkenni: um 7% tilfella (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013).  
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1.2 Einkennaflokkar ADHD  

Ofvirkni: 

Óróleiki og mikil hreyfiþörf eru einkennandi við ungan aldur en fer þó oftast minnkandi þegar 

einstaklingurinn hefur náð unglingsaldri. Einstaklingar með ADHD geta upplifað mikla 

vanlíðan þurfi þeir að sitja lengi kyrrir fyrir. Óróleiki kemur oft fram við langa kyrrsetu og 

finna þeir mikla þörf til að fara fikta í nálægum hlutum eða hreyfa sig í sætinu, til dæmis ýta á 

takka eða snúa þeim og láta fótinn skoppa á táberginu. Annað einkenni ofvirkni er mikil þörf 

fyrir að tala og þá oft mikið og án þess sem að gera sér grein fyrir því sem umhverfið krefst af 

þeim og veldur þetta oft truflun í kennslustundum og jafnvel í félagasamskiptunum (Sigrún 

Harðardóttir og Tinna Halldórsdóttir, 2008). Þegar einstaklingur með ofvirkni nær 

fullorðinsaldri getur þessi mikla ofvirkni valdið mikilli þreytu, innri óróleika og vanlíðan (The 

National Institute of Mental Health, 2016). 

Hvatvísi: 

Hvatvísi þýðir að einstaklingurinn tekur skyndilegar ákvarðanir án þess að hugsa um 

útkomuna, þessar ákvarðanir geta verið af þeim toga að þær geta valdið einstaklingnum eða 

öðrum í kringum hann skaða. Þessar ákvarðanir eru oft teknar vegna þarfar einstaklingsins á 

að fá umbun strax og vanhæfni einstaklingsins til þess að hugsa um afleiðingar eða 

möguleika sem liggja í framtíðinni (The National Institute of Mental Health, 2016). Á 

unglingsárum er hvatvísin oft enn til staðar og fylgir hún þeim jafnvel fram á fullorðinsár. 

Hvatvísin veldur oft skapofsaköstum og pirringi ásamt erfiðri hegðun. Viðkomandi getur til 

dæmis átt erfitt með að bíða í röð og verður því pirraður. Komist einstaklingurinn í 

tilfinningalegt uppnám getur það leitt til þess að  sjálfsstjórn hans minnkar enn frekar. Þar af 

leiðandi gæti hann þurft að fá sérstaka þjálfun til þess að læra að ná stjórn á reiði sinni 

(Sigrún Harðardóttir og Tinna Halldórsdóttir, 2008). Ofvirknin og hvatvísin geta því haft 

truflandi áhrif á líf fólks og geta gjörðir einstaklings með ADHD reynt mikið á þol annarra 

(The National Institute of Mental Health, 2016). 

Athyglisbrestur: 

Athyglisbrestur lýsir sér þannig að einstaklingurinn á erfitt með að klára þau verkefni sem 

hann tekur sér fyrir hendur, hann skortir þrautseigju, heldur illa einbeitingu og hann nær ekki 

að skipuleggja sig. Ekki er hægt að skýra þessi einkenni með óhlýðni eða skorti á skilningi 

(The National Institute of Mental Health, 2016). Flest öll einkenni athyglisbrests eru enn til 

staðar á unglingsárum og veldur það oftar en ekki miklum erfiðleikum í vinnu og skóla. 

Fullorðnir einstaklingar eiga það til að taka athyglisbrestinum eins og um meðvitaða óhlýðni 
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sé að ræða þar einstaklingar með athyglisbrest meðtaka oft ekki það sem sagt er við þá eða 

bara hluta þess. Þessir einstaklingar þurfa oft að fá ytri stjórn þar sem einstaklingar með 

ADHD geta átt erfitt með að halda sér við efnið eða að taka aftur upp þráðinn eftir að hafa 

orðið fyrir truflun (Sigrún Harðardóttir og Tinna Halldórsdóttir, 2008). 

 Einkenni ADHD koma mismunandi fram hjá hverjum og einum einstaklingi og birtist 

röskunin því á ólíkan hátt hjá hverjum og einum. Það veltur á áhugasviði, styrkleikum og 

persónuleika hvers og eins hvernig einkennin koma fram og hve mikil þau eru. Einnig getur 

verið dagamunur á einstaklingum og einkenni eru því mismikil milli daga. Ef grunur vaknar 

um að barn sé mögulega með ADHD er sett af stað greiningarferli (Sigrún Harðardóttir og 

Tinna Halldórsdóttir, 2008).  

 Einstaklingar með athyglisbrest geta einnig misst af ýmsum smáatriðum og gert 

fljótfærnisvillur í verkefnum í skóla, vinnu eða jafnvel í öðrum athöfnum. Einnig getur þeim 

reynst erfitt að halda einbeitingu í leik, verkefnum eða samtölum við aðra. Sumir geta 

upplifað að einstaklingurinn sem er með athyglisbrest sé ekki að hlusta á sig þegar verið er 

að ræða beint við hann. Þegar kemur að verkefnum einstaklingsins, til dæmis heimavinnu 

eða húsverkum, þá getur hann hafa byrjað á mörgum verkefnum án þess að hafa klárað þau 

vegna þess að hann missti einbeitinguna og gleymdi að klára verkin. Einstaklingurinn á í 

erfiðleikum með að skipuleggja sig og þau verkefni sem hann þarf að sinna, ásamt því að 

geta ekki áætlað í hvaða röð verkin eiga að vera gerð. Einnig er algengt að einstaklingar með 

athyglisbrest séu ekki góðir í að áætla þann tíma sem fer í verkin eða hreinlega geta ekki 

stjórnað tíma sínum nægilega vel og þar af leiðandi mistekst þeim að skila verkum innan 

tilsetts skilafrests (The National Institute of Mental Health, 2016). 

1.3 Athyglisbrestur án ofvirkni 

Börn og unglingar geta verið með athyglisbrest án ofvirkni eða Attention Deficit Disorder 

(ADD). Þá eru þau með lítil einkenni hvatvísi og hreyfióróleika en mikinn athyglisbrest. Talað 

er um að einstaklingar með ADD séu vanvirkir þar sem þeir eru mjög rólegir og hægir. ADD 

getur haft í för með sér alvarlegar afleiðingar fyrir námshæfni einstaklingsins og sérstaka 

gerð minnistruflana, ásamt depurð og kvíða. Einnig er um að ræða háa tíðni sértækra 

námsörðugleika til dæmis lestrar- og málerfiðleika (ADHD samtökin, e.d.).  

Mikilvægt er að greina ekki eingöngu þá einstaklinga sem sýna af sér hegðunarvanda 

heldur einnig þá sem virðast illa halda einbeitingu eða ná ekki fyrirmælum almennilega. Sé 

eingöngu horft á hegðunarvandann þegar verið er að greina hvort einstaklingurinn sé með 

ADHD eða ekki getur það gerst að einstaklingur sem er með ADHD nær að mæta 

lágmarkskröfum náms síns án þess að ná að fullnýta námshæfileika sína sökum 

röskunarinnar. Með þessu er heldur ekki litið til þess hve lýjandi það getur verið að þurfa 
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stöðugt að leggja töluvert meira á sig til þess að ná sama árangri og þeir sem ekki eru með 

skerðinguna og þurfa því ekki að leggja jafn hart að sér (Riner og Tanase, 2014).   

1.4 Greiningarskilmerki ADHD 

Þegar barn fer í greiningu vegna gruns um ADHD eru greiningarskilmerki ADHD skráð í tvö 

greiningarkerfi.  

1) DSM-IV er Greiningar- og tölfræðihandbók geðraskana og er það kerfi bandaríska 

geðlæknafélagsins (e. Diagnostic and Statical Manual for Mental Disorders, fjórða útgáfa). 

Nú er komin út fimmta útgáfa. 

2) ICD-10 er alþjóðleg tölfræðiflokkun sjúkdóma og skyldra heilbrigðisvandamála, 10. útgáfa 

(International Classification of Diseases). 

DSM-IV 

Til þess að greinast með ADHD samkvæmt kerfi bandaríska geðlæknafélagsins þurfa að vera 

til staðar sex eða fleiri einkenni athyglisbrests og/eða sex eða fleiri einkenni ofvirkni eða 

hvatvísi. Einnig þurfa hamlandi einkenni að hafa verið til staðar síðastliðna 6 mánuði fyrir 

greiningu og að einkennin hafi komið fram fyrir 7 ára aldur. Einkennin þurfa að vera 

hamlandi í fleiri en einum aðstæðum eða a.m.k. við tvenns konar mismunandi aðstæður. 

Aðstæður geta til dæmis verið félagslegar, í vinnu eða skóla. Einkennin mega ekki vera skýrð 

betur með annars konar röskunum.  

Bandaríska geðlæknafélagið skilgreinir þrjá undirflokka ADHD: 

• ADHD, blönduð gerð 

• ADHD, einkum einkenni athyglisbrests 

• ADHD, einkum einkenni ofvirkni/hvatvísi  

ICD-10 

Líkt og DSM-IV skilgreinir alþjóðlega tölfræðiflokkunin þrjá undirflokka ADHD 

• Ofvirkni 

• Hvatvísi 

• Athyglisbrestur 

Til þess að greinast með ADHD samkvæmt ICD-10 þurfa einkenni úr öllum þremur flokkunum 

að vera til staðar og koma fram við fleiri en einar aðstæður. Einnig þurfa einkennin að hafa 

verið komin fram fyrir sjö ára aldur og valda greinilegri hömlun í félagsaðlögun, námi eða 

starfi. Greiningu skal ekki framkvæma ef einkenni samræmast skilmerkjum fyrir gagntæka 

þroskaröskun, geðhæðar- eða geðlægðarlotu eða kvíðaröskun (Embætti landlæknis, 2012).  

Samanburður á DSM-IV og ICD-10 

Í báðum greiningarkerfum þurfa einkenni að ná ákveðnu lágmarki í hverjum flokki fyrir sig og 

vera hamlandi í að lágmarki tveimur aðstæðum í lífi barnsins. Einkenni þurfa að hafa staðið í 



12 

a.m.k. 6 mánuði fyrir greiningu og hafa komið fram fyrir 7 ára aldur. Helsti munurinn á milli 

þessara tveggja kerfa er sá að í DSM-IV er nægilegt að einstaklingurinn hafi aðeins einkenni 

ofvirkni eða einbeitingarskorts þar sem ofvirkni- og hvatvísiseinkenni eru flokkuð saman. 

ICD-10 segir hins vegar til um að einkenni úr öllum þremur flokkum einkennanna verði að 

vera til staðar. Á Íslandi hefur skapast það vinnulag í greiningum á ADHD að styðjast við 

skilmerki DSM-IV en skráning greininganna er samkvæmt ICD-10 (Embætti landlæknis, 2012).  

1.5 Samantekt 

Eins og fram hefur komið er ADHD taugaþroskaröskun en ekki fötlun sem þarf að koma fram 

fyrir 7 ára aldur. Áhrif ADHD eru víðtæk svo sem erfiðleikar í námi, félagsleg aðlögun og 

hegðunarvandamál. Hvatvísi getur haft áhrif á skap einstaklingsins, ofvirkni getur valdið 

óróleika vegna mikillar hreyfiþarfar og athyglisbrestur getur valdið erfiðleikum með að 

fylgjast með í skóla.   
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2 Skólaumhverfið  

2.1 Skóli án aðgreiningar 

Í þessum kafla verður hugtakið skóli án aðgreiningar skilgreint og varpað ljósi á það í 

almennu skólakerfi. Meðal annars verður Aðalnámskrá grunnskóla skoðuð og 24. grein 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.  

Árið 1994 var samþykkt yfirlýsing og rammaáætlun um kennslu fyrir börn með sérþarfir 

sem kallast Salamanca-áætlun. Eins og fram kemur í Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu 

þjóðanna á hver einstaklingur rétt til menntunar og verður sá réttur að vera öllum tryggður 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015).  

Stefnan skóli án aðgreiningar er dregin af enska orðinu Inclusive Education. Stefnan er 

tíðrædd og á rætur sínar að rekja í hugmyndir um félagslegt réttlæti, jöfnuð og lýðræðislega 

þátttöku. Markmið hennar er að auka gæði fyrir einstaklinga og hópa (Skóla- og frístundasvið 

Reykjavíkurborgar, 2012). Stöðugt er verið að þróa stefnuna og allt skólastarfið er samþætt 

og heilstætt og stuðningur er mótaður eftir þörfum hvers og eins nemanda (Skóla- og 

frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2012). Önnur grein reglugerðar um nemendur með sérþarfir 

í grunnskólum (nr. 585/2010) skilgreinir skóla án aðgreiningar út frá  lögum um grunnskóla 

frá árinu 2008 og er hugmyndafræðin sett í Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2011. Með 

skóla án aðgreiningar er átt við grunnskóla í heimabyggð eða nærumhverfi nemenda þar sem 

komið er til móts við náms- og félagslegar þarfir nemenda í almennu skólastarfi með 

manngildi, lýðræði og félagslegt réttlæti að leiðarljósi (Reglugerð um nemendur með 

sérþarfir í grunnskólum, 2010). Fram kemur í Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2011 að allir 

nemendur eigi rétt á námi við sitt hæfi. Ekki séu allir nemendur að læra það sama innan 

bekkjarins heldur geta viðfangsefnin verið ólík milli nemenda (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Í 24. grein í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er félagslegt 

sjónarhorn mannréttinda undirstrikað með því að framfylgja þjónustu sem leggur áherslu á 

jöfn réttindi og mikilvægi þess að fjarlægja hindranir að samfélagslegri þátttöku. Þetta krefst 

ráðstafana af hálfu aðildarríkja um að tryggja öllum börnum þátttöku í almennu skólakerfi 

(Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 5. grein/2007). Samningurinn 

leggur áherslu á að réttur fatlaðs fólks til þess að mennta sig sé viðurkenndur og tækifæri 

þess til menntunar séu jöfn öðrum. Það hafi aðgang að menntakerfinu til jafns við aðra og að 

kennsluefni og kennslutæki styðji við þeirra þarfir (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2015).  

Hugmyndafræði skóla án aðgreiningar er okkur því mikilvæg því hún gerir öllum kleift að 

taka virkan þátt án greiningar og tryggir að þarfir einstaklingsins séu ávallt hafðar í huga. Þó 
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svo að ekki sé alltaf hægt að fylgja henni til fulls þá skiptir máli að hafa það ætíð í huga. Skóli 

án aðgreiningar snýr að því að aðlaga ekki einstaklinginn að skólakerfinu heldur að aðlaga 

skólaumhverfið að einstaklingnum og kemur í veg fyrir að börn séu aðgreind og skipt í hópa 

og stuðlar að sveigjanleika vegna fjölbreytni nemenda (Malmqvist, og Nilholm, 2016). 

2.2 Nemendur með ADHD og skólaumhverfið  

Hér á landi hafa ekki verið gerðar margar rannsóknir þegar kemur að líðan og upplifun 

nemenda með ADHD á skólagöngu sinni. Þegar litið er til rannsóknar sem gerð var á sænska 

skólakerfinu þegar kemur að menntun barna með ADHD röskun sést að margir sænskir 

skólar setja börn með ADHD raskanir í sérkennslustofur til þess að þeir trufli ekki aðra 

nemendur bekkjarins. Þrátt fyrir að þetta hafi haft jákvæð áhrif á þau börn sem eftir voru í 

bekknum þá hafði þessi breyting í för með sér slæm áhrif á börnin sem voru fjarlægð úr 

bekknum. Á meðan börnin sem eftir voru í bekknum nutu meira næðis og voru með rólegra 

andrúmsloft í kringum sig upplifðu börnin sem sett voru í sérkennslu sig vera félagslega 

einangruð, með minna sjálfsöryggi ásamt því að hegðunarvandamál þeirra virtust aukast. 

Þessi skipting vinnur á móti þeim grundvelli sem skóli án aðgreiningar vinnur eftir. Það er 

mikilvægt að öll börn séu hluti af hópnum náms- og félagslega þrátt fyrir skerðingar. Sænsk 

yfirvöld hafa verið að vinna að því að hætta notkun sérkennslustofa fyrir börn með ADHD og 

koma þeim aftur fyrir í venjulegum skólastofum með hinum börnunum. Með því eru þau að 

tryggja öllum börnum jafna möguleika á menntun með fullnægjandi hætti. Þeir sænsku 

skólar sem ekki sendu ADHD nemendur sína í sérkennslustofur notuðust við óhefðbundna 

uppsetningu á skólastofum, aðlagaða námsskrá og kennsluaðferðir innan bekkjarins sem 

allar reyndust vera öllum nemendum, og þá sérstaklega nemendum með ADHD, til hagsbóta 

þegar kemur að árangri í námi. Þeir notuðust einnig við einstaklingsmiðaða kennslu fyrir 

nemendurna með ADHD vegna fjölbreytileika þeirra (Malmqvist og Nilholm, 2016).  
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3 Þroskaþjálfar í skólakerfinu 

Í þessum kafla verður farið yfir þau lög, reglugerðir og samninga sem þroskaþjálfar starfa 

eftir. Einnig verður farið í starfsþróun þroskaþjálfa á Íslandi, sögu þeirra og vettvang í 

grunnskólum. 

3.1 Lög, reglugerðir og samningar sem þroskaþjálfar starfa eftir 

Starf þroskaþjálfa er lögverndað og starfsstéttin starfar eftir lögum um heilbrigðisstarfsmenn 

(nr. 34/2012) og reglugerð um menntun, réttindi og skyldur þroskaþjálfa og skilyrði til að 

hljóta starfsleyfi (nr.1120/2012). Fram kemur í reglugerð um menntun, réttindi og skyldur 

þroskaþjálfa og skilyrði til að hljóta starfsleyfi að þroskaþjálfum ber að virða siðareglur 

stéttarinnar, þekkja skyldur sínar, viðhalda þekkingu sinni og faglegri færni, sem og að 

tileinka sér nýjungar sem tilheyra starfinu (Reglugerð um menntun, réttindi og skyldur 

þroskaþjálfa og skilyrði til að hljóta starfsleyfi, nr. 1120 /2012). Hugmyndafræði 

þroskaþjálfastéttarinnar byggist á virðingu fyrir frelsi, mannréttindum og 

sjálfsákvörðunarrétti. Þroskaþjálfar starfa með það að markmiði að styðja virka þátttöku í 

samfélagi án aðgreiningar. Stór þáttur í starfi þroskaþjálfa er réttindagæsla og 

réttindabarátta (Embætti landlæknis, e.d.).  

Starfsstétt þroskaþjálfa hefur menntað sig til þess að vinna með einstaklingum sem 

lifa með skerðingu. Faglegi hluti starfskenningar þroskaþjálfa byggir á siðareglum 

fagstéttarinnar, fagmenntuninni og hugmyndafræði. Persónulegi hlutinn byggir á viðhorfum, 

gildismati og reynslu. Þroskaþjálfar verða að tileinka sér þau vinnubrögð sem tryggja 

jafnrétti, mannhelgi og virðingu fyrir sjálfsákvörðunarrétti. Hafa þarf í huga að hver og ein 

manneskja er einstök og allir eiga jafnan rétt á fullri þátttöku í samfélaginu. Þroskaþjálfar 

hafa, með þetta í huga, tekið þátt í að móta þjónustu og koma í veg fyrir þær hindranir sem 

verða til í samfélaginu, til þess að bæta lífsgæði og lífsskilyrði fólks. Unnið er á skipulagðan og 

fræðilegan hátt í samvinnu við einstaklinga við að stuðla að því að efla færni, auka skilning á 

aðstæðum fólks sem býr við skerðingar og efla jákvætt viðhorf (Þroskaþjálfafélag Íslands 

e.d.).  

Siðareglur þroskaþjálfa eru eins konar vegvísir að því að starfið sé unnið siðferðilega 

rétt. Eftir að fyrsta reglugerð um störf þroskaþjálfa kom til, varð fljótt ljóst að siðareglur væru 

nauðsynlegar fyrir stéttina, því eftirlit með stofnunum var misgott og litlar leiðbeiningar voru 

fyrir starfsfólk að fara eftir (Árni Már Björnsson, 2019). Markmið siðareglna er að gera 

þroskaþjálfa meðvitaða um siðferðilegar og faglegar skyldur sínar í daglegu starfi en einnig til 

að veita stuðning og aðhald. Starfið grundvallast af virðingu fyrir mannhelgi og trú á getu 

einstaklingsins til að fullnýta hæfileika sína (Þroskaþjálfafélag Íslands e.d.).  
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Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins og samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks eiga báðir við um fötluð börn í skólum og því mikilvægt að 

þroskaþjálfar þekki þá vel og vinni eftir þeim. Í  23. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins segir meðal annars að tryggja eigi fötluðum börnum rétt til að njóta 

sómasamlegs lífs með tilliti til aðstæðna, sem tryggja eigi virðingu þeirra og stuðla að 

sjálfstæði þeirra og virkri samfélagsþátttöku. Í 29. gr. þessara laga segir að menntun barna 

skuli snúa að því að rækta persónuleika, hæfileika og andlega og líkamlega getu þeirra eins 

og best verður á kosið (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr.18/1992). 7. 

gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks fjallar um fötluð börn. Þar segir 

að fötluð börn skuli njóta fullra mannréttinda og frelsis jafnt og önnur börn, allar aðgerðir er 

varða fötluð börn skulu hafa hagsmuni þeirra að leiðarljósi og tryggja þeim rétt til þess að 

segja skoðanir sínar og að tekið sé mark á þeim út frá aldri og þroska þeirra rétt eins og 

annarra barna (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2007). 

 Þroskaþjálfar þurfa því að huga að einstaklingnum og vinna með siðareglur, lög og 

samninga sem eiga við á þeim starfsvettvangi sem þeir starfa á. Einnig að passa að hafa alltaf 

að leiðarljósi mannréttindi og vinna eftir óskum og þörfum einstaklingsins. 

3.2 Þróun á starfi þroskaþjálfa  

Starf þroskaþjálfa hefur tekið miklum breytingum í gegnum tíðina allt frá því að 

Gæslusystraskóli Íslands var stofnaður árið 1958. Á upphafsárum starfsstéttarinnar sáu 

þroskaþjálfar eingöngu um umönnun og gæslu fólks með þroskahamlanir. Árið 1971 breytti 

skólinn um nafn og hét þá Þroskaþjálfaskóli Íslands ásamt því að áherslur innan skólans 

breyttust í takt við þá þróun sem orðin var í málefnum fatlaðra (Vilborg Jóhannsdóttir og 

Kristín Lilliendahl, 2015). 

Í dag er þroskaþjálfastarfið verulega fjölbreytt og snýst það um að aðstoða alla þá sem 

skilgreindir eru fatlaðir eða eru greindir með skerðingu. Einnig geta þeir aðstoðað við að 

koma greiningum á mögulegum skerðingum í ferli. Nýlegar rannsóknir sýna að eftirspurn 

eftir þroskaþjálfum hefur snaraukist á breiðari starfsvettvangi þar sem sérstaða þeirra er að 

geta starfað á fjölbreyttari sviðum en aðrar starfsstéttir. Í þessum rannsóknum kemur einnig 

fram að þroskaþjálfar eiga það til að verða einangraðir þar sem þeir eru oft einu fagaðilarnir 

eða eini þroskaþjálfinn á vinnustaðnum (Vilborg Jóhannsdóttir og Kristín Lilliendahl, 2015). Í 

könnun frá árinu 2008 sem Þroskaþjálfafélagið gerði kom fram að fjöldi þroskaþjálfa sem 

starfar í skólakerfinu hafði aukist um 44 % á árunum 2006-2008 og var orðinn stærsti 

starfsvettvangur þroskaþjálfa. Starfsvettvangur þroskaþjálfa er breiður og má þar nefna 

búsetuúrræði, ráðgjöf, frístundaheimili, NPA og fleira. Samt sem áður kom fram að ekki sé 

litið nægilega til þroskaþjálfanámsins í skólakerfinu og ekki sé gerður greinarmunur á starfi 
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ófaglærðra stuðningsfulltrúa og starfi þroskaþjálfa (Kristín Björnsdóttir og Lilja Össurardóttir, 

2015).  

Þroskaþjálfar í grunnskólum starfa eftir hugmyndafræði skóla án aðgreiningar, ýmsum 

lögum, reglugerðum og samningum. Eins og fram hefur komið er mikilvægt að hafa námið 

miðað að hverjum og einum einstaklingi. Þroskaþjálfi skoðar þörf hvers og eins einstaklings 

og metur hana í samráði við umsjónarkennara, forráðamenn og aðra starfmenn sem að 

einstaklingnum koma. Þroskaþjálfinn sér um það sem hamlar nemandanum svo sem í 

samskiptum og námi, hann sér um fræðslu inni í bekkjum um ýmsar raskanir og einnig um 

foreldraráðgjöf. Að ráða þroskaþjálfa í grunnskóla er skynsamlegt þar sem kunnátta, 

sérfræðiþekking og reynsla er gagnleg á þeim vettvangi. Þeir geta til dæmis frætt kennara og 

aðra um frávik í þroska og ýmsar fatlanir. Það gerir þeim oft kleift að koma auga á þá 

nemendur sem þurfa á stuðningi að halda en hafa ekki fengið formlega greiningu. Þeir geta 

aðstoðað þessa einstaklinga við að vera hluti af hópnum, því mikilvægt er fyrir þá að vera 

hluti af hópnum í stað þess að vera teknir afsíðis (Huldís Franksdóttir Daly, 2007).  

3.3 Verkfæri þroskaþjálfa í skólakerfinu 

Þroskaþjálfar geta aðstoðað nemendur í kennslustofunni með því að útbúa skipulag fyrir þá 

til að vinna eftir svo sem einstaklingsáætlanir, vinnupásur, TEACCH, félagsfærnisögur og 

margt fleira. Hér að neðan verður þessum verkfærum lýst nánar: 

Einstaklingsnámsskrá er ítarleg áætlun fyrir einstaklinga með miklar sérþarfir sem sett er upp 

af kennara í samráði við nemandann og foreldra hans (Reykjavíkurborg, e.d.). Ekki eru allar 

einstaklingsnámsskrár eins og fer það oft eftir bæjarfélögum eða stofnunum hver uppsetning 

hennar er.  

TEACCH leggur áherslu á þarfir einstaklingsins og er miðað út frá nálgun fjölskyldu hans. 

Lögð er áhersla á að hafa námsaðstæður einstaklingsins þannig að hann eigi auðveldara með 

að vinna sjálfstætt, noti sjónrænar vísbendingar í samskiptum og að umhverfi einstaklingsins 

sé aðlagað að þörfum hans (Catherine Faherty, e.d.). Rík áhersla er lögð á að gera 

einstaklingsnámsskrá út frá styrkleikum hans og áhugamálum með þeim hætti að hún veiti 

einstaklingnum öryggi og fyrirsjáanleika, ásamt því að litið er til þarfa hans. Hugmyndafræði 

TEACCH einkennist af sveigjanleika og einstaklingsmiðaðri nálgun og byggir á klínískri reynslu 

og gagnreyndum rannsóknum. Hægt er að notast við TEACCH í mismunandi umhverfi og við 

mismunandi aðstæður, svo sem við skipulagða kennslu, sjónrænt dagskipulag (stundatöflur), 

vinnukerfi og verkefni (Catherine Faherty, e.d.).  

Félagsfærnisögur eru stuttar sögur sem aðstoða barnið í ýmsum aðstæðum. Sagan er notuð 

til að hjálpa barninu í félagslegum aðstæðum sem hafa reynst því krefjandi og í sögunni 

koma fram viðeigandi samskipti og viðbrögð sem barnið nær svo að yfirfæra yfir á 
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raunverulegar aðstæður hjá því sjálfu. Auðvelt er að útbúa og nota sögurnar. Sagan er lesin 

með barninu áður en barnið fer í viðkomandi aðstæður og barnið getur haft söguna með sér 

til að rifja upp ef það þarf á því að halda. Notast er við setninguna „manstu hvað gerðist í 

sögunni“ til þess að minna barnið á en einnig er hægt að lesa söguna fyrir svefninn þar til það 

hefur lært hana (Sigrún Hjartardóttir og Margrét Valdimarsdóttir, 2011). 

ART eða Aggression Replacement Training. Aðferðin er notuð til þess að hjálpa börnum 

jafnt sem fullorðnum við að bæta félagsfærni, efla siðferðisþroska, læra að stjórna reiði sinni 

og draga úr árásargjarnri hegðun. ART var upprunalega þróað snemma á níunda áratugnum í 

Bandaríkjunum. ART er þríþætt og skiptist í félagsfærni, reiðistjórnun og eflingu 

siðferðisþroska. Rannsóknir hafa sýnt fram á að það skilar betri og varanlegri árangri að vinna 

með þessa þætti samhliða, þegar unnið er með sama skipulag í öllum félagsfærnitímum. Einn 

félagsfærniþáttur er tekinn fyrir í hverjum tíma. Nemendurnir fara í hlutverkaleik og færnin 

er æfð og leikin. Farið er í gegnum ákveðinn myndrænan hring í reiðistjórnun svo að allir viti 

hvar þeir eru staddir í ferlinu. Hringurinn heitir Reiðistjórnunarhringur. Þegar unnið er með 

eflingu siðferðisþroska eru allir tímarnir eins uppbyggðir. Notaðar eru klípusögur til þess að 

æfa sig í að finna lausnir á hversdagslegum vandamálum. Leiðbeinendur ART sjá um að stýra 

hópnum í áttina að því að finna „góða“ lausn á málinu, en hópurinn sér samt um að koma 

með svörin. Öll svör eru gild en þroskuð svör fá jákvæðari og meiri athygli. Hópurinn kemst 

svo að sameiginlegum niðurstöðum (Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins, e.d.). 

Vert er að taka fram að þessir þættir eru eingöngu tillögur og fer það eftir grunnskólum 

hvort þessi eða fleiri verkfæri eru notuð.  

3.4 Hvernig þroskaþjálfar aðstoða einstaklinga á grunnskólaaldri með ADHD 

Þar sem ADHD skilgreinist ekki sem fötlun heldur röskun fæst ekki fjármagn með barninu til 

stuðnings líkt og með barni sem skilgreint er fatlað. Einnig geta börn með ADHD oft verið 

með alls kyns fylgiraskanir (Sigrún Harðardóttir og Tinna Halldórsdóttir, 2008). Eins og komið 

hefur fram eru eirðarleysi, óróleiki og mikil hreyfiþörf einkennandi fyrir börn með ADHD og 

þess vegna er gott fyrir þá einstaklinga að fá vinnupásur. Í vinnupásum fá þessir einstaklingar 

tækifæri til þess að nýta þær meðal annars í ýmiss konar hreyfingu, svo sem að hlaupa eða 

gera froskahopp. Með því móti á einstaklingur auðveldara með að halda sér við efnið og 

ljúka þeim verkefnum sem honum voru gefin. Einnig er hægt að kaupa alls konar dót sem 

hjálpar einstaklingum með ADHD við að halda einbeitningu.  

Einnig skortir einstaklinga með ADHD skipulagshæfileika og því getur TEACCH verið þeim 

gagnlegt. Með TEACCH er hægt að útbúa sjónrænt skipulag, svo sem sjónrænt dagskipulag 

eða skipulag sem sýnir nemandanum til hvers sé ætlast að af honum í hverri kennslustund 

fyrir sig. Það hjálpar honum að vita hvar og hvenær hann á að vera á tilteknum stað, sem og 
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hvaða verkefnum hann á að skila. Einstaklingur með ADHD getur einnig truflast af ýmsu í 

umhverfinu og þess vegna skiptir máli að umhverfið og aðstæður séu þannig að hann nái að 

klára sín verkefni. Einnig gæti sjónrænt skipulag hjálpað svo einstaklingurinn viti til hvers sér 

ætlast af honum. 

Félagsfærnisögur geta verið einstaklingi með ADHD gagnlegar og hægt er að notast við 

þær í hinum ýmsum aðstæðum, einnig til að útskýra til hvers er ætlast af honum hverju sinni. 

Til að mynda er hægt að búa til dæmisögu um einstakling sem sökum hvatvísi virðir ekki 

mörk annarra eða truflar kennslu. Þá myndi dæmisagan aðstoða nemandann við að sýna 

viðeigandi hegðun í þeim aðstæðum. Einnig er hægt að útbúa félagsfærnisögu fyrir nemanda 

sem á erfitt með að sitja kyrr til þess að hjálpa honum að skilja hvenær hann eigi að sitja kyrr. 

Til þess að vekja áhuga nemandans er sniðugt að búa söguna til með honum. Nemandinn fær 

þá að velja myndir sem vekja áhuga hjá honum sem gerir söguna meira spennandi fyrir hann 

og eykur líkur á því að hann muni nýta sér hana í þeim aðstæðum sem þörf er á. 

Gott er að útbúa einstaklingsnámsskrá fyrir nemendur með ADHD. Í hana er hægt að 

setja lýsingu á nemandanum, skammtíma- og langtímamarkmið og leiðir að þeim 

markmiðum. Þroskaþjálfi og umsjónarkennari setja upp einstaklingsnámsskrána og bera 

hana undir forráðamenn til að kanna hvort það sé eitthvað sem þeir vilja bæta í eða breyta. 

Sniðugt er að setja inn áhugamál barnsins þar sem það getur nýst sem hugmynd að umbun 

ef barninu gengur vel að vinna að markmiðunum. Einstaklingsnámsskrá skal endurskoða með 

reglulegu millibili til þess að sjá hvort markmiðum hefur verið náð, eða hvort breyta þurfi 

leiðum að markmiðunum.  

Einstaklingar með ADHD geta sýnt af sér skapofsaköst og fyrir þá einstaklinga getur ART 

nýst vel. ART kennir nemendunum að kljást við þær aðstæður sem valda þeim reiði og 

hjálpar þeim með stuðningi að finna góðar lausnir.  

3.5 Samantekt 

Miklar framfarir hafa átt sé stað hvað varðar lög, reglugerðir og samninga í starfi 

þroskaþjálfa. Einnig má segja að þessar framfarir hafi haft áhrif á þróun náms- og 

starfsumhverfis þroskaþjálfa á Íslandi. Starfsvettvangur þroskaþjálfa hefur færst mikið úr 

búsetuúrræðum yfir í skólakerfið eins og kemur fram í rannsókn Kristínar og Lilju. Líklegt má 

telja að ástæðan sé vegna tilkomu hugmyndafræðinnar um skóla án aðgreiningar og að 

skólar séu að aðlaga sig að þeirri hugmyndafræði. Þroskaþjálfar í kennslustofu veita 

nemendum þann stuðning sem þeir þurfa til þess að hægt sé að fylgja eftir 

einstaklingsnámsskrá. Því eru góð rök fyrir því að þroskaþjálfar geti hjálpað nemendum með 

ADHD að fullnýta sína vitsmuni og ná með því góðum námsárangri á sama tíma og þeir geta 

tekið fullan þátt í sínu félagslega umhverfi. Þroskaþjálfar aðstoða einstaklinga eftir því hver 
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einkenni þeirra eru og útbúa einstaklingsnámsskrár til þess að hjálpa þeim við námið í 

skólanum. Einnig er þroskaþjálfum sem starfa í grunnskólum mikilvægt að þekkja 

greiningarviðmið ADHD, helstu einkenni og fylgiraskanir til þess að gefa bestu viðeigandi 

aðstoð hverju sinni, þar sem þarfir einstaklinganna eru jafn mismunandi og þeir eru margir. 

Hafi nemandi ekki þegar verið greindur með ADHD röskun, en margt bendi til þess að hann 

sé með röskunina, þarf þroskaþjálfi að ræða það við umsjónarkennara nemandans og 

forráðamenn hans til þess mögulega að koma af stað greiningarferli. Líkt og tekið var fram í 

umfjöllun um sænsku skólana í 2. kafla voru börn með ADHD áður sett í sérkennslu í sumum 

skólum með slæmum afleiðingum fyrir þau. Aðrir skólar notuðust við óhefðbundna 

uppsetningu á skólastofum, aðlagaða námsskrá og kennsluaðferðir innan bekkjarins sem 

allar reyndust vera öllum nemendum og þá sérstaklega nemendum með ADHD til hagsbóta 

þegar kemur að árangri í námi. Þeir notuðust einnig við einstaklingsmiðaða kennslu fyrir 

nemendurna með ADHD vegna fjölbreytileika þeirra. Þessir punktar ýta undir mikilvægi 

þroskaþjálfa í skólakerfinu þar sem þeir geta aðstoðað nemendur innan síns bekkjar í sínu 

félagslega umhverfi, ásamt því að aðstoða kennara við að miða námið út frá fjölbreyttum 

hópi nemenda þar sem þarfir þeirra eru ekki ávallt þær sömu í hverjum bekk fyrir sig.  
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4 Lokaorð 

Mikilvægt er fyrir starfandi þroskaþjálfa að þekkja til ADHD og einkenni þess til þess að geta 

aðstoðað einstaklinginn og gefið rétta og viðeigandi aðstoð. Þegar unnið er með einstaklingi 

skiptir máli að allir sem að honum koma svo sem kennari, þroskaþjálfi og 

foreldrar/forráðamenn hjálpist að við að leita bestu lausna fyrir þann einstakling. 

Þetta verkefni var skrifað með það í huga að afla frekari þekkingar á því hvernig þroskaþjálfar 

aðstoða einstaklinga á grunnskólaaldri með ADHD. Þar sem skólakerfið er orðinn stærsti 

vettvangur þroskaþjálfa tel ég að starfandi þroskaþjálfar og þá sérstaklega þroskaþjálfar sem 

starfa með börnum og unglingum þurfi að þekkja til ADHD og allra fylgiraskana sem þeirri 

röskun getur fylgt. Eins og fram hefur komið eru margir einstaklingar með ADHD eða allt að 

eitt af hverjum tíu börnum. Námsefni og kennsla þarf því að taka mið af þörfum hvers og 

eins til þess að tryggja að allir hafi jafna möguleika á að fullnýta sína vitsmuni. Börn með 

ADHD geta þurft aukinn stuðning til þess að geta sinnt sínu námi og koma þroskaþjálfar 

sterkir þar inn með sínar vinnuaðferðir sem lýst var hér að ofan. Þroskaþjálfar geta einnig 

leiðbeint kennara við að útbúa námsefni sitt á þann hátt að það henti sem flestum 

nemendum bekkjarins. 

 Við skrifin hef ég áttað mig á því að bæta megi ítarlegri kennslu í þroskaþjálfanáminu 

um einstaklinga með ADHD, fylgiraskanir þeirra og greiningarviðmið. Hægt væri að útbúa 

námskeið fyrir þroskaþjálfa til þess að kynnast ADHD og því sem því fylgir. Ég tel að ég sem 

þroskaþjálfanemi hafi lært heilmikið á þessum skrifum og hef lært hvernig ég geti aðstoðað 

einstaklinga með ADHD og mikilvægi þess að ég tileinki mér hugmyndafræði þroskaþjálfa 

bæði í starfi og lífsviðhorfi.  

 Í lokin vil ég þakka leiðbeinanda mínum Önnu Björk aftur fyrir góða leiðsögn.  
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