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Ágrip	

Taugaröskunin	athyglisbrestur	með	ofvirkni	(ADHD)	er	umfjöllunarefni	þessarar	

rannsóknarskýrslu	þar	sem	sjónum	verður	beint	að	foreldrum	og	kennurum	barna	með	

ADHD.	Markmið	rannsóknarinnar	er	að	skoða	líðan	foreldra	barna	með	ADHD,	bæði	fyrir	og	

eftir	greiningu,	og	eins	viðhorf	kennara	til	barnanna	og	hvort	greiningarferlið	hafi	áhrif	á	þau.	

Einnig	voru	könnuð	þau	úrræði	sem	skólinn	getur	gripið	til	fyrir	börn	með	ADHD	áður	en	

greining	liggur	fyrir	og	hversu	mikilvæg	samskipti	skóla	og	heimilis	eru	fyrir	velgengni	barna	

með	ADHD.	Skýrslan	skiptist	í	fræðilegan	hluta	þar	sem	unnið	var	úr	fyrirliggjandi	heimildum	

og	gögnum,	bæði	íslenskum	og	erlendum.	Þá	er	fjallað	um	aðferðarfræði	rannsóknarinnar,	

en	tekin	voru	eigindleg	viðtöl	við	tvo	grunnskólakennara	sem	kenna	börnum	með	ADHD	og	

við	foreldri	sem	á	barn	með	röskunina.	Í	lokin	er	gerð	grein	fyrir	niðurstöðum	

rannsóknarinnar	og	þær	síðan	settar	í	samhengi	við	fræðilegu	umfjöllunina	og	þann	veruleika	

sem	börn	með	ADHD,	foreldrar	þeirra	og	kennarar	búa	við.		

Rannsóknarspurningarnar	sem	leitast	var	við	að	svara	eru:	Hver	er	líðan	foreldra	barna	

með	ADHD	fyrir	og	eftir	greiningu?	Hver	eru	viðhorf	kennara	til	barna	með	ADHD	og	breytast	

úrræði	skólans	við	greiningu?	Niðurstöður	leiddu	í	ljós	að	viðhorf	kennara	til	barna	með	

ADHD	virðast	vera	jákvæð	og	þeir	eru	tilbúnir	að	mæta	þörfum	hvers	og	eins	með	þeim	

úrræðum	sem	skólinn	býður	upp	á.	Líðan	foreldra	verður	jákvæðari	eftir	að	barnið	fær	ADHD	

greiningu	og	er	það	meðal	annars	vegna	þess	að	í	kjölfarið	fær	barnið	lyf	og	fjölskyldan	fær	

verkfæri	í	hendurnar	til	að	vinna	með.		
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Formáli	

Þessi	ritgerð	er	10	ECTS	lokaverkefni	til	B.A.	prófs	í	uppeldis-	og	menntunarfræði	við	deild	

menntunar	og	margbreytileika	við	Háskóla	Íslands.	Það	hefur	alltaf	verið	okkur	hjartans	mál	

að	öll	börn	njóti	sömu	réttinda	þrátt	fyrir	sérþarfir	og	fannst	okkur	því	tilvalið	að	lokaverkefni	

okkar	myndi	snúast	um	eitthvað	því	tengdu.	Við	val	á	efni	ritgerðinnar	fannst	okkur	börn	

með	ADHD	áhugaverð	viðfangsefni	þar	sem	umræðan	um	ADHD	er	orðin	meiri.	Langaði	

okkur	því	að	skoða	hvort	að	börn	með	ADHD	sitji	við	sama	borð	og	önnur	börn	innan	

skólakerfisins.		

	 Við	viljum	byrja	á	því	að	þakka	leiðbeinanda	okkar,	henni	Önnu	Guðrúnu	

Edvardsdóttur,	sem	ávallt	var	reiðubúin	að	aðstoða	okkur	við	gerð	þessarar	ritgerðar.	Hún	

var	alltaf	til	taks	þegar	við	þurftum	á	henni	að	halda	og	hvatti	okkur	áfram	með	jákvæðni	og	

þolinmæði.	Einnig	viljum	við	þakka	þeim	viðmælendum	sem	tóku	þátt	í	rannsókninni	okkar,	

fyrir	að	gefa	sér	tíma	til	að	aðstoða	okkur.	Síðast	en	ekki	síst	viljum	við	þakka	mönnunum	

okkar,	Ottó	Marinó	Ingasyni	og	Örvari	Rey	Ragnarssyni,	fyrir	að	vera	alltaf	til	staðar	fyrir	

okkur,	hvetja	okkur	áfram	og	veita	okkur	allan	stuðning	sem	við	þurftum	á	að	halda.		

	 Þetta	lokaverkefni	er	samið	af	okkur	undirrituðum.	Við	höfum	kynnt	okkur	Siðareglur	

Háskóla	Íslands	(2019,	5.	desember,	http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur)	og	fylgt	þeim	

samkvæmt	bestu	vitund.	Við	vísum	til	alls	efnis	sem	við	höfum	sótt	til	annarra	eða	fyrri	eigin	

verka,	hvort	sem	um	er	að	ræða	ábendingar,	myndir,	efni	eða	orðalag.	Við	þökkum	öllum	

sem	lagt	hafa	okkur	lið	með	einum	eða	öðrum	hætti	en	berum	sjálfar	ábyrgð	á	því	sem	

missagt	kann	að	vera.	Þetta	staðfestum	við	með	undirskrift	okkar.		

	

Reykjavík,	18.	maí	2020	

 

Hanna Karen Hafþórsdóttir    Þórey Rán Brynjarsdóttir 
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1 Inngangur		

Athyglisbrestur	með	ofvirkni	er	ein	mest	rannsakaða	geðröskunin	innan	geðheilbrigðisfræða	

(Ingibjörg	Karlsdóttir,	2013).	Í	þessari	umfjöllun	verður	hér	eftir	notast	við	skammstöfunina	

ADHD.	Einkenni	hjá	börnum	með	ADHD	koma	oft	í	ljós	á	leikskólaaldri,	en	einkenni	ofvirkni	

eru	þar	mest	áberandi.	Þau	lýsa	sér	á	þann	hátt	að	börn	eiga	erfitt	með	að	fara	eftir	

fyrirmælum,	það	þarf	lítið	til	að	taka	þau	úr	jafnvægi	og	þau	missa	einbeitingu.	Þau	sem	

greinast	með	ADHD	seinna,	eða	þegar	komið	er	í	grunnskóla,	sýna	ekki	þessi	ofvirknieinkenni	

á	leikskólaaldri	heldur	kemur	röskunin	frekar	fram	í	námsgetu.	Það	sýnir	að	börn	með	ADHD	

geta	verið	ólík	og	það	er	ekki	ein	ákveðin	mynd	af	einstaklingi	með	ADHD.	Helstu	

hegðunareinkenni	ADHD	eru	ofvirkni,	athyglisbrestur	og	hvatvísi	(Ingibjörg	Karlsdóttir,	2013).		

ADHD	er	í	dag	viðurkennd	röskun	í	þjóðfélaginu	en	áður	voru	börn	talin	óþekk	eða	

jafnvel	heimsk,	og	hefur	það	verið	mikið	í	umræðunni	þegar	kemur	að	námi	barna.	Viðbrögð	

við	röskuninni	eru	misjöfn	og	þar	sem	við	þekkjum	foreldra	barna	með	ADHD	höfum	við	

heyrt	mismunandi	skoðanir	sem	tengjast	skólakerfinu	og	greiningarferlinu	í	heild	sinni.	Til	að	

mynda	höfum	við	heyrt	þá	tala	um	hversu	langt	og	strembið	greiningarferlið	getur	verið	og	

hvað	tíminn	fyrir	greiningu	sé	erfiður	vegna	óvissu	þar	sem	ýmsar	tilfinningar	blossa	upp.	

Einnig	höfum	við	heyrt	hlið	kennara	þar	sem	þeir	tala	um	að	þeir	reyni	að	koma	til	móts	við	

öll	börn	en	stundum	sé	það	erfitt	þegar	greining	liggur	ekki	fyrir.	Það	er	mikilvægt	að	þeir	

sem	hafa	áhrif	á	greiningarferlið	átti	sig	á	hvernig	upplifun	foreldra	og	kennara	er	fyrir	og	

eftir	greiningu.	Greining	virðist	í	flestum	tilfellum	taka	of	langan	tíma	og	getur	það	bitnað	á	

börnum	og	öllum	þeim	sem	tengjast	þeim,	bæði	heima	fyrir	og	í	skólanum.		

Markmið	þessarar	rannsóknar	er	að	öðlast	þekkingu	og	skilning	á	taugaröskuninni	

athyglisbrestur	og	ofvirkni	og	hvaða	áhrif	röskunin	getur	haft	á	líf	barna	og	þeirra	

einstaklinga	sem	þeim	tengjast.	Í	fyrsta	lagi	verður	líðan	foreldra	barna	með	ADHD	skoðuð	

fyrir	og	eftir	greiningu,	og	í	öðru	lagi	verða	viðhorf	kennara	skoðuð	og	hvaða	úrræði	kennarar	

grípa	til	í	vinnu	sinni	með	nemendur	með	ADHD.	Eigindlegri	aðferðarfræði	verður	beitt	í	

formi	viðtala	og	leitast	við	að	svara	rannsóknarspurningunum:	Hver	er	líðan	foreldra	barna	

með	ADHD	fyrir	og	eftir	greiningu?	Hver	eru	viðhorf	kennara	til	barna	með	ADHD	og	breytast	

úrræði	skólans	við	greiningu?	Áhugavert	er	að	skoða	hvort	viðhorf	kennara,	líðan	og	

tilfinningaleg	upplifun	foreldra	geti	breyst	þegar	barn	fær	greiningu	og	ef	svo	er,	hvers	vegna.		
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Á	undanförnum	árum	hefur	börnum	sem	greind	eru	með	ADHD	fjölgað	og	þess	vegna	

er	rökrétt	að	velta	fyrir	sér	hvort	greining	sé	forsenda	þess	að	barn	með	ADHD	fái	þjónustu	

við	hæfi.	Farið	verður	yfir	þá	þjónustu	sem	börn	fá	innan	skólakerfisins	og	hvaða	bjargir	

skólinn	hefur	fyrir	börn	með	ADHD.	Sjálfar	eigum	við	börn	og	finnst	okkur	mikilvægt	að	allir	

njóti	sömu	réttinda	óháð	margs	konar	erfiðleikum.	Reynsla	okkar	af	því	að	eiga	börn	í	

skólakerfinu	vakti	áhuga	okkar	á	að	skoða	tilfinningar	foreldra	barna	með	ADHD	fyrir	og	eftir	

greiningu	og	viðhorf	kennara	til	barna	með	ADHD.	Okkur	þykir	mikilvægt	að	öll	börn	sitji	við	

sama	borð	og	fái	þá	þjónustu	sem	þau	þurfa,	og	að	greining	þurfi	ekki	að	vera	til	staðar	svo	

gripið	sé	til	aðgerða.	Þess	vegna	ákváðum	við	að	kanna	hvernig	staðan	er	raunverulega	á	

Íslandi	í	dag	og	hvort	eitthvað	í	greiningarferlinu	megi	betur	fara.	

Tilgangur	rannsóknarinnar	er	að	afla	upplýsinga	um	röskunina	og	hvaða	áhrif	hún	

getur	haft	í	för	með	sér	þegar	kemur	að	líðan	og	viðhorfi	þeirra	sem	annast	barn	fyrir	og	eftir	

greiningu.	Mikilvægt	er	að	samskipti	milli	skólans	og	heimilis	séu	góð	og	uppbyggjandi	en	það	

veitir	barninu	einnig	mikinn	stuðning	og	öryggi	(Ragna	Freyja	Karlsdóttir,	2001).	Niðurstöður	

rannsóknarinnar	geta	nýst	bæði	kennurum,	foreldrum	barna	með	ADHD	og	öllum	þeim	sem	

koma	að	börnum	með	ADHD.		

Ritgerðinni	er	skipt	upp	í	fjóra	hluta.	Í	fyrsta	hluta	verður	farið	yfir	sögu	ADHD,	fjallað	

almennt	um	taugaröskunina	og	hvernig	hún	birtist	í	hegðun	barna.	Einnig	er	farið	yfir	orsakir	

og	tíðni	röskunarinnar.	Í	öðrum	hluta	er	rætt	um	hegðunareinkenni	barna	með	ADHD.	

Undirkaflarnir	eru	þrír	og	skiptast	þeir	í	hegðunarkennin	þrjú	sem	eru:	ofvirkni,	

athyglisbrestur	og	hvatvísi.	Í	þriðja	hluta	rannsókarninnar	er	farið	yfir	greiningarferlið	í	heild	

sinni	þar	sem	farið	verður	yfir	bæði	skimunarlista	og	flokkunarkerfi.	Þar	verður	einnig	fjallað	

um	lyfjagjafir	barna	og	þau	námskeið	og	fræðslu	sem	býðst	foreldrum	og	börnum	eftir	

greiningu.	Fjórði	hluti	snýst	um	hversu	mikilvægt	er	að	samvinna	á	milli	heimilis	og	skóla	sé	

góð	til	að	tryggja	gott	skólastarf.	Skóla	án	aðgreiningar	verður	gefinn	gaumur	og	hversu	

mikilvægt	það	er	að	öll	börn	fái	sömu	tækifæri	til	náms	og	að	námið	sé	sniðið	að	þeirra	

þörfum.	Í	lok	þessa	kafla	verður	komið	inn	á	kennsluaðstæður	fyrir	börn	með	ADHD	og	í	

kjölfarið	tilfinningarlega	upplifun	foreldra	barna	með	ADHD.	Þarnæst	verður	þeirri	

aðferðarfræði	sem	notuð	var	í	rannsókninni	lýst.	Í	lokin	verða	niðurstöður	kynntar	og	

rannsóknarspurningum	svarað.	Í	kjölfarið	fylgir	umræðukafli	þar	sem	niðurstöður	verða	

settar	í	samhengi	við	fræðilega	ummfjöllun	og	skoðanir	höfunda	verða	viðraðar.	
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2 Saga	ADHD		

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

taugaröskun	í	þroska	sem	einkennist	af	einbeitingaerfiðleikum,	ofvirkni	og	hvatvísi	(Ingibjörg	

Karlsdóttir,	2013).	Breskur	læknir	að	nafni	George	Still	ásamt	taugalækninum	og	

geðlækninum	Alfred	Tredgold	gerðu	vísindalega	rannsókn	árið	1902	sem	tengdist	

hegðunarvanda	barna	og	hlutu	verðlaun	fyrir.	Það	sama	ár	gerði	svo	George	Still	aðra	

rannsókn	á	43	börnum	með	ADHD	einkenni	sem	áttu	það	öll	sameiginlegt	að	vera	með	

einbeitingarerfiðleika,	hegðunarvanda	og	ofvirkni.	Í	framhaldi	af	því	hélt	hann	fyrirlestra	fyrir	

læknanema	í	Konunglega	læknaháskólanum	í	London	um	rannsóknina.	Þrátt	fyrir	athyglina	

sem	George	Still	fékk	fyrir	sín	verk	var	það	Heinrich	Hoffman	sem	var	fyrstur	til	að	lýsa	

einkennum	ADHD	hjá	börnum	(Barkley,	2006).	ADHD	er	ein	mest	rannsakaða	geðröskunin	

innan	geðheilbrigðisfræða.	Því	má	ætla	að	rannsóknirnar	séu	áreiðanlegar	og	skili	betri	

niðurstöðum	en	rannsóknir	á	öðrum	geðröskunum	(Ingibjörg	Karlsdóttir,	2013).		

Þegar	ADHD	er	skoðað	má	rekja	það	að	stórum	hluta	til	líffræðilegra	þátta	og	erfða	en	

ekki	er	vitað	nákvæmlega	hvað	veldur.	Aðrir	þættir	á	borð	við	fæðuefni	hafa	þó	verið	

rannsakaðir,	svo	sem	bragðefni,	sykur	og	litarefni,	en	ekki	hefur	það	leitt	til	neinnar	

niðurstöðu.	Sannað	hefur	verið	að	þau	boðefni	sem	flytjast	til	heilans	hjá	þeim	sem	eru	með	

ADHD	tengist	erfðum.	ADHD	er	ólæknandi	taugaröskun	sem	einstaklingar	þurfa	að	læra	að	

lifa	með.	Lyf	hafa	sýnt	góðan	árangur	við	að	halda	boðefnunum	í	jafnvægi,	en	til	að	mynda	er	

notast	við	örvandi	lyf,	þunglyndislyf	eða	samsetta	lyfjagjöf.	Það	fer	þó	allt	eftir	hverjum	og	

einum	(Ragna	Freyja	Karlsdóttir,	2001).	ADHD	er	oft	greint	snemma	hjá	börnum,	eða	fyrir	7	

ára	aldur.	Foreldrar	og	fjölskyldur	barna	með	ADHD	upplifa	röskunina	oft	sem	

hegðunarvanda	sem	einkennist	af	truflunum	og	erfiðleikum	í	uppeldinu.	Mikilvægt	er	að	

styðjast	við	styrkleika	og	áhugasvið	barna	með	ADHD	þegar	kemur	að	námi	og	tómstundum.	

Áhugi	á	viðfangsefni	eflir	einbeitingu	á	meðan	þau	eiga	gjarnan	erfiðara	með	úrlausn	

verkefna	sem	ekki	liggja	á	þeirra	áhugasviði	(Ingibjörg	Karlsdóttir,	2013).		

2.1 Orsakir	og	tíðni		
Fræðimenn	hafa	komist	að	sameiginlegri	niðurstöðu	um	að	orsakir	fyrir	ADHD	séu	

líffræðilegar	og	að	80%	einkenna	megi	rekja	til	erfða.	Ekki	er	þó	vitað	með	fullu	hvað	veldur	

röskuninni	ADHD.	Vefjauppbygging	heilans	stjórnast	af	genum,	þróun	boðefnakerfa	hans	og	

þroska	heilabarkar.	Sé	slík	uppbygging	ekki	með	réttu	móti	geta	áhrifin	raskað	jafnvægi	
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taugaboðefna	og	áhrif	þess	birst	í	breyttri	hegðun	og	hugrænni	starfsemi.	Rannsóknir	hafa	

sýnt	að	auka	hættu	á	ADHD	megi	meðal	annars	rekja	til	áhættuþátta	í	umhverfinu,	þ.e.	

umhverfis-	og	erfðaþátta.	Áhættuþættirnir	eru	vímuefnanotkun	og	áföll	á	meðgöngu	ásamt	

mengun	í	umhverfinu.	Börn	sem	alin	eru	upp	við	vanrækslu	eða	óöryggi	í	æsku	eru	ekki	

líklegri	en	önnur	til	að	greinast	með	ADHD	nema	líffræðilegir	þættir	spili	inn	í	(Ingibjörg	

Karlsdóttir,	2013).	

	 Tíðni	ADHD	er	5-10%	hjá	börnum	og	ungmennum.	Börn	sem	greind	hafa	verið	með	

ADHD	sýna	oft	minnkandi	einkenni	með	aldri	og	þroska	og	langtímarannsóknir	hafa	sýnt	að	

einkenni	geti	horfið	á	fullorðinsárum	(Sigrún	Harðardóttir	og	Tinna	Halldórsdóttir,	2008).	

Þegar	kynjahlutfall	er	skoðað	á	greiningu	barna	með	ADHD	eru	drengir	þar	þrír	á	móti	einni	

stúlku.	Það	má	rekja	til	þess	að	drengir	láta	meira	fyrir	sér	fara	í	skólum	frekar	en	stúlkur,	til	

dæmis	með	truflandi	hegðun	og	því	eiga	erfitt	með	kyrrsetu	(Ingibjörg	Karlsdóttir,	2013).	Í	

ljósi	þess	sem	fram	hefur	komið	hér	að	framan	verða	þrjú	helstu	hegðunareinkenni	ADHD;	

ofvirkni,	athyglisbrestur	og	hvatvísi	skoðuð	nánar	í	næsta	kafla.			
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3 Hegðunareinkenni	ADHD	

Einkenni	barna	með	ADHD	koma	oft	í	ljós	á	leikskólaaldri,	en	ofvirkni	er	þar	mest	áberandi.	

Einkenni	ofvirkni	lýsa	sér	á	þann	hátt	að	börn	eiga	erfitt	með	að	fara	eftir	fyrirmælum,	það	

þarf	lítið	til	að	taka	þau	úr	jafnvægi	og	að	þau	missi	einbeitingu.	Þau	sem	greinast	með	ADHD	

seinna,	þegar	komið	er	í	grunnskóla,	hafa	ekki	sýnt	þessi	ofvirknieinkenni	á	leikskólaaldri	

heldur	kemur	það	frekar	fram	í	námsgetu.	Það	sýnir	að	börn	með	ADHD	geta	verið	ólík	og	

það	er	ekki	ein	ákveðin	mynd	af	einstaklingi	með	ADHD	(Ingibjörg	Karlsdóttir,	2013).	Hér	að	

neðan	verður	komið	inn	á	þrjú	helstu	hegðunareinkenni	ADHD;	ofvirkni,	athyglisbrest;	og	

hvatvísi.	

3.1 Ofvirkni		
Ofvirkni	er	mynstur	af	eirðarlausri	og	virkri	hegðun,	en	börn	með	ofvirkni	eru	sífellt	á	

ferðinni.	Sama	í	hvaða	aðstæðum	þau	eru	ná	þau	ekki	ró,	til	dæmis	í	skólastofu	þar	sem	

einbeitingar	og	friðar	er	krafist.	Ofvirkni	felur	einnig	í	sér	hvatvísi	og	skort	á	sjálfstjórn	og	

börn	með	ofvirkni	eiga	það	til	að	taka	fljótfærar	ákvarðanir	án	þess	að	hugsa	(Taylor,	1997).	

Einkenna	ofvirkni	verður	oft	vart	snemma	á	ævi	barna	eða	í	kringum	3-4	ára	aldurinn.	

Hreyfiofvirkni	er	oft	það	sem	vekur	upp	grun	um	að	barn	sé	með	ADHD,	en	hún	kemur	bæði	

fram	í	leik	og	starfi	og	getur	haft	áhrif	á	þroska.	Helstu	einkenni	eru	mikil	hreyfiþörf,	að	eiga	

erfitt	með	kyrrsetu,	að	vera	stöðugt	á	ferðinni	ásamt	mikilli	þörf	fyrir	að	fikta	í	hlutum	og	því	

sem	í	umhverfi	þeirra	er.	Börn	með	ofvirkni	geta	átt	í	miklum	erfiðleikum	með	athafnir	

daglegs	lífs	ásamt	því	að	röskunin	getur	haft	áhrif	á	gæði	og	magn	nætursvefns	(Ragna	Freyja	

Karlsdóttir,	2001).		

3.2 Athyglisbrestur		
Rannsóknir	hafa	sýnt	að	3-5	einstaklingar	af	hverjum	hundrað	þjást	að	taugafræðilegri	

truflun	sem	nefnist	athyglisbrestur.	Einkennin	koma	yfirleitt	í	ljós	hjá	börnum	í	kringum	2	til	7	

ára	aldur	(Dornbush	og	Pruitt,	2002).	Einstaklingar	með	athyglisbrest	hafa	slakari	stjórnun	á	

tilfiningum	sínum	og	hreyfivirkni	þeirra	er	mjög	mikil.	Einkenni	athyglisbrests	eru	þau	að	

einstaklingur	á	erfitt	með	einbeitingu	við	leik,	starf	og	nám.	Hann	truflast	auðveldlega	og	á	

oft	í	vandræðum	með	að	ljúka	við	verkefni	án	þess	að	missa	þráðinn.	Því	er	algengt	að	

einkenni	athyglisbrests	hindri	einstaklinginn	við	verkefni	eins	og	heimanám.	Einkenni	geta	

einnig	haft	áhrif	á	minni	og	eftirtekt	og	er	ekki	er	óalgengt	að	einstaklingar	með	röskunina	
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gleymi	hlutum	eða	hlusti	ekki	þegar	talað	er	við	þá	(Ingibjörg	Karlsdóttir,	2013).	Niðurstöður	

rannsókna	hafa	sýnt	að	börnum	sem	fá	viðeigandi	aðstoð	og	meðferð	við	athyglisbrest	

gengur	betur	í	námi.	Þeim	börnum	sem	ekki	fá	nógu	mikla	aðstoð	gengur	ekki	eins	vel	

(Dornbush	og	Pruitt,	2002).		

3.3 Hvatvísi	
Með	hvatvísi	er	átt	við	athafnir	sem	lýsa	sér	í	hamlandi	hegðun.	Til	að	mynda	eiga	hvatvísir	

einstaklingar	það	til	að	segja	hluti	án	þess	að	hugsa	þá	til	enda,	huga	hvorki	að	afleiðingum	

orða	sinna	né	gjörða	og	hafa	litlar	hömlur	(Barkley,	1995).	Börn	með	hvatvísi	geta	talað	

meira	en	önnur	börn	og	grípa	gjarnan	fram	í	áður	en	viðmælandi	lýkur	sínu	máli.	Það	getur	

reynst	þeim	erfitt	að	bíða	með	hluti	og	vilja	þau	oftast	vera	fyrst	til,	hvort	sem	það	er	í	

samræðum	eða	leikjum	(Gísli	Baldursson,	Páll	Magnússon,	H.	Magnús	Haraldsson	og	

Matthías	Halldórsson,	2012).	Algengt	er	að	börn	sem	glíma	við	hvatvísi	eigi	erfitt	uppdráttar	í	

félagslegum	samskiptum	og	geti	jafnvel	þróað	með	sér	áhættuhegðun	(National	institute	of	

mental	health,	2016).	Börn	með	hvatvísi	geta	einnig	átt	erfitt	með	nám.	Hvatvísin	er	oft	það	

mikil	að	þau	eiga	það	til	að	gleyma	hlutum	og	vaða	úr	einu	í	annað.	Dæmi	um	það	eru	

hálfkláruð	verkefni	og	próf	sem	enda	oft	í	skólatöskunni	í	stað	þess	að	þeim	sé	skilað	til	

kennarans	(Ingibjörg	Karlsdóttir,	2013).	Mikilvægt	er	að	rétt	úrræði	séu	til	staðar	frá	upphafi	

þar	sem	hvatvísi	getur	orðið	meiri	með	tímanum	og	börn	þá	jafnvel	farið	sér	að	voða.	

Ákvörðunartaka	einkennist	oft	að	mikilli	hvatvísi	og	óábyrgum	gjörðum	sem	geta	komið	þeim	

í	hættu	(National	institute	of	mental	health,	2016).	Nú	þegar	farið	hefur	verið	yfir	einkenni	

ADHD	er	rökrétt	að	fjalla	næst	um	greiningarferlið	ásamt	skimunarlistum	og	flokkunarkerfi	

og	er	það	efni	næsta	kafla.	
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4 Greiningaferlið	

Mörg	börn	bíða	á	hverju	ári	eftir	því	að	fá	greiningu	og	meðferð	við	hæfi.	Biðin	eftir	greiningu	

er	ekki	bara	erfið	fyrir	barnið	heldur	einnig	fyrir	alla	þá	sem	eru	í	nánum	tengslum	við	það	

eða	koma	að	umönnun	þess.	Erfileikarnir	sem	barn	glímir	við	verða	ekki	minni	á	meðan	

beðið	er	heldur	eru	frekar	líkur	á	því	að	hlutirnir	verði	enn	erfiðari	og	vandamálið	vindi	upp	á	

sig.	Erfitt	getur	reynst	að	vera	foreldri	í	þessari	stöðu	og	hætta	er	á	að	þeir	þrói	með	sér	

kvíða	og	streitu	vegna	vandamálanna	sem	börn	þeirra	kljást	við.	Foreldrar	þurfa	jafnvel	oft	

að	taka	frí	frá	vinnu	þegar	upp	koma	erfileikar	innan	skólans,	bæði	í	tengslum	við	námsvanda	

og	hegðunarvanda.	Börn	sem	ekki	hafa	fengið	greiningu	á	ADHD	dragast	oftar	en	ekki	aftur	

úr	í	námi	og	eiga	erfitt	með	að	halda	í	við	samnemendur.	Félagsleg	tengsl	barnanna	við	

önnur	börn	verða	verri	og	sjálfsmynd	þeirra	getur	verið	slök.	Forsenda	greiningarinnar	er	

ekki	stimpill,	heldur	frekar	að	það	sé	verið	að	leitast	eftir	því	að	fá	útskýringar	og	svöru	um	

hvað	valdi	hegðunarröskun	barnsins	svo	hægt	sé	að	koma	til	móts	við	þarfir	þess	og	stuðla	

að	betri	líðan	þess	í	daglegu	amstri.	Ef	greiningarferlið	er	vel	skipulagt	er	hægt	að	gera	biðina	

auðveldari	fyrir	börnin	því	oft	er	hægt	að	sjá	einkenni	ADHD	í	upphafi	ferlisins.	Þá	eru	þau	

verkfæri	sem	notast	má	við	til	að	auðvelda	biðina	kynnt	(ADHD	samtökin,	e.d.).	

4.1 Skimunarlistar	og	flokkunarkerfi	
Forsenda	greiningar	á	hamlandi	einkennum	athyglisbrests	með	eða	án	ofvirkni	er	að	

einstaklingur	uppfylli	ákveðna	staðla.	Taka	þarf	mið	af	ýmsum	þáttum	í	daglegu	lífi	

einstaklingsins	eins	og	skólagöngu	og	heimilisaðstæðum.	Greiningarferlið	getur	tekið	langan	

tíma	og	mikilvægt	er	að	upplýsingar	komi	frá	þeim	sem	þekkja	barnið	hvað	best.	Bæði	

foreldrar	og	kennarar	geta	þannig	gefið	góða	mynd	af	hegðun	barnsins.	Eins	er	mikilvægt	að	

gera	sjúkrasögu	og	þroskaferli	barnsins	í	gegnum	árin	góð	skil.	Venjan	er	að	sérfræðingur	taki	

bæði	viðtöl	og	próf	til	þess	að	staðfesta	greiningu	á	hamlandi	einkennum	ADHD,	en	

spurningalistinn	sem	notast	er	við	er	alþjóðlegur	og	er	notaður	í	öllum	tilfellum	þegar	ADHD	

er	greint.	Þeir	sem	koma	að	greiningunni	eru	til	dæmis,	barnalæknar,	þroskaþjálfi,	

geðlæknar,	sálfræðingar	og	annað	fagfólk	á	tilteknu	sviði	(Ingibjörg	Karlsdóttir,	2013).		

Þegar	greiningarferlið	hefst	er	notast	við	forskimunarpróf	sem	kallast	SDQ-ice	og	

ADHD	Rating	scale	sem	fylltur	er	út	af	bæði	foreldrum	og	kennurum.	Matskvarðinn	gefur	

ekki	nákvæma	niðurstöðu	á	ADHD	en	hann	getur	sýnt	fram	hugsanleg	einkenni	á	

taugaröskuninni.	Hafa	þarf	í	huga	að	greiningarlistinn	nýtist	börnum	með	ADHD	ekki	einn	og	
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sér	því	einkennin	koma	ekki	öll	fram	á	listanum.	Ef	barn	skorar	hærra	en	almennt	þykir	á	

einkennum	athyglisbrests,	ofvirkni	eða	hvatvísi	er	foreldrum	ráðlagt	að	leita	með	börn	sín	til	

áframhaldandi	meðferðar	hjá	Miðstöð	heilsuverndar	barna	(Ragna	Freyja	Karlsdóttir,	2001).	

Eftir	að	foreldrar	hafa	fengið	niðurstöður	úr	forskimunarprófum	tekur	geðlæknasvið	við	með	

greiningarkerfum.	Þau	greiningarkerfi	nefnast	DSM-IV	og	ICD-10.	DSM-IV	er	flokkunarkerfi	

sem	hannað	er	af	Bandarískum	geðlæknarsamtökum	(e.	American	Psychiatric	Association,	

APA)	og	eru	þau	mjög	nákvæm.	Einkenni	athyglisbrests,	ofvirkni	eða	hvatvísi	þurfa	að	vera	

sex	eða	fleiri	til	að	notast	sé	við	DSM-IV.	Einnig	er	mikilvægt	að	einkennin	hafi	komið	í	ljós	

snemma	á	lífsleiðinni	eða	fyrir	sjö	ára	aldur	og	þurfa	börn	að	hafa	sýnt	einkennin	í	allt	að	sex	

mánuði	fyrir	greiningu.	Undirflokkar	ADHD	eru	blönduð	gerð,	einkenni	athyglisbrests	og	

einkenni	ofvirkni/hvatvísi.	World	Health	Organization	(WHO)	gaf	út	ICD-10	og	er	það	svipað	

og	DSM-IV,	nema	þar	þurfa	börn	að	skora	í	öllum	flokkum	prófsins.	Þar	þurfa	öll	einkennin	

þrjú;	ofvirkni,	athyglisbrestur	og	hvatvísi,	að	vera	til	staðar.	Einkennin	þurfa	að	koma	fram	í	

öllum	þeim	aðstæðum	sem	einstaklingur	er	í	og	hamla	þeim,	til	dæmis	heima	við,	í	námi	og	

starfi,	og	einnig	að	hafa	komið	fram	snemma	á	lífsleiðinni.	Flokkunarkerfið	hefur	þrjá	

undirflokka;	ofvirkni	með	hegðunarröskun,	aðrar	ofvirknisraskanir	og	óskilgreindar	

ofvirknisraskanir	(Embætti	Landlæknis,	2012).		
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5 Úrræði	eftir	greiningu		

Þegar	ADHD	greining	liggur	fyrir	er	margt	sem	stendur	til	boða	og	fer	það	eftir	einstaklingum	

hvað	hentar	best.	Fræðsla	fyrir	bæði	einstaklinga	með	ADHD	og	þá	sem	standa	þeim	næst	

hefur	aukist	síðastliðin	ár.	Með	aukinni	fræðslu	er	samfélagið	upplýstara	en	áður	um	

röskunina	og	það	sem	henni	fylgir	(Ingibjörg	Karlsdóttir,	2006).		

5.1 Upplýsingar	og	ráðgjöf		

Upplýsingar	og	ráðgjöf	eru	fyrsta	úrræði	sem	foreldrum	er	veitt	eftir	greiningu	barna	með	

ADHD.	Heilsugæslustöðvar	bjóða	upp	á	námskeið	sem	veitir	foreldrum	barna	með	ADHD	

fræðslu	í	uppeldisaðferðum	sem	henta	fyrir	þeirra	börn.	Foreldrar	fá	ýmis	verkfæri	í	

hendurnar	sem	hægt	er	að	vinna	með	við	uppeldi	sem	geta	nýst	í	daglegu	amstri	

(Heilsugæslan,	e.d.).	Félagsráðgjafar	geta	einnig	leiðbeint	aðstandendum	og	þeim	sem	þurfa	

á	því	að	halda	um	alla	þá	þjónustu	sem	þeir	geta	fengið	(Embætti	landlæknis,	2014).	

ADHD-samtökin	veita	börnum,	fullorðnum	og	aðstandendum	þeirra	með	ADHD	

stuðning.	Þeirra	markmið	er	að	veita	þeim	sem	eru	með	ADHD	ráðgjöf	og	aðstoð,	þ.á.m.	í	

námi,	starfi	og	því	sem	viðkemur	daglegu	lífi.	Samtökin	bjóða	t.a.m.	upp	á	ýmis	námskeið	

fyrir	aðstandendur,	börn	með	ADHD	og	alla	þá	sem	vilja	fræðslu	um	málefnið.	Á	heimasíðu	

þeirra	er	hægt	að	nálgast	ýmislegt	fræðsluefni	og	tímarit	til	upplýsingar	(ADHD	samtökin,	

e.d.)	

5.2 Lyfjameðferð	

Lyf	hafa	lengi	verið	notuð	við	meðhöndlun	á	ADHD.	Þau	eru	ekki	notuð	í	þeim	tilgangi	að	

lækna	röskunina	heldur	til	lágmarka	áhrifin	sem	fylgja	henni	(Heilsugæslan,	e.d.).	Til	að	

lyfjameðferð	geti	hafist	þurfa	læknir	og	sálfræðingur	að	greina	einstaklinginn.	Það	er	

einstaklingsbundið	hvað	hentar	hverjum	og	einum	og	er	það	metið	af	fagaðilum	og	

foreldrum	hverju	sinni	(Landlæknir,	2014).	Þau	lyf	sem	eru	mest	notuð	fyrir	börn	með	ADHD	

eru	örvandi	lyf	og	hafa	þau	sýnt	góðan	árangur	til	margra	ára.	Taugaboðefni	í	heilanum	

aukast	við	notkun	á	örvandi	lyfjum	sem	gerir	það	að	verkum	að	boðefnin	ná	jafnvægi.	Með	

því	gengur	barninu	betur	að	hafa	stjórn	á	einkennum	sem	fylgja	ADHD,	til	dæmis	varðandi	

einbeitingu,	hvatvísi	og	ofvirkni	(Heilsugæslan,	e.d.).	Methylphenidate	er	einn	af	flokkur	

örvandi	lyfja,	og	undir	honum	eru	lyfin	Rídalín	og	Conserta,	en	það	eru	þau	lyf	sem	eru	hvað	
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mest	notuð	við	ADHD.	Þessi	lyf	hafa	skilað	góðum	árangri	og	hafa	í	80%	tilfella	hjálpað	

börnum	að	takast	á	við	sín	einkenni	(Landlæknisembættið,	2014).	 	

5.3 Sálfræðimeðferð	 	

Sálfræðimeðferð	stendur	öllum	með	ADHD	til	boða,	en	margir	grípa	til	hennar	ef	

lyfjameðferð	hefur	ekki	skilað	þeim	árangri	sem	ætlast	var	til.	Þó	nýta	margir	sér	meðferðina	

einnig	samhliða	lyfjameðferð.	Í	sálfræðimeðferð	er	bent	á	atferlismeðferð	sem	talin	er	sýna	

hvað	mestan	árangur	fyrir	utan	lyfjameðferð.	Með	atferlismeðferð	þurfa	bæði	börn	og	

umönnunaraðilar	að	geta	aðlagað	sig	að	breyttum	aðstæðum,	eins	og	umhverfisþáttum	

barnsins	og	uppeldisaðferðum	foreldra	(Embætti	landlæknis,	2012).	Ein	aðferð	sem	hefur	

skilað	góðum	árangri	fyrir	bæði	börn	með	ADHD	og	umönnunaraðila	þeirra	nefnist	ART	(e.	

Aggression	Replacement	Training).	

ART	er	aðferð	sem	notuð	er	þegar	verið	er	að	vinna	með	börn	með	hegðunarvanda.	

Börn	með	árásarhneigð	og	erfiða	hegðun	eiga	það	sameiginlegt	að	ráða	ekki	við	skap	og	

tilfinningar	og	er	ART	notað	til	að	auka	hæfni	þeirra	í	félagslegum	aðstæðum.	Lögð	er	áhersla	

á	að	draga	úr	árásargirni	og	að	barn	læri	jákvæða	félagslega	hegðun	og	geti	nýtt	sér	hana	í	

daglegu	amstri.	ART	skiptist	í	þrjá	mismunandi	þætti:	félagsfærniþjálfun,	reiðistjórnun	og	

siðferðislega	meðvitund.	Félagsfærniþjálfun	eflir	börn	í	samskiptum,	en	þar	eru	börn	sett	í	

mismunandi	aðstæður,	til	dæmis	þar	sem	þau	þurfa	að	biðjast	afsökunar,	setja	sig	í	spor	

annarra	og	gera	sér	grein	fyrir	tilfinningum	bæði	sinna	og	annarra.	Reiðistjórnun	snýr	frekar	

að	tilfinningalegum	aðstæðum,	þar	sem	börn	þurfa	að	læra	að	takast	á	við	reiðina.	Kenndar	

eru	jákvæðar	aðferðir	til	að	minnka	reiði	og	hvernig	börn	eiga	að	takast	á	við	hana	í	ólíkum	

aðstæðum.	Síðast	en	ekki	síst	er	siðferðileg	meðvitund	notuð	til	þess	að	kenna	börnum	hver	

munurinn	er	á	réttu	og	röngu.	Settar	eru	upp	mismunandi	aðstæður	þar	sem	börnin	eru	látin	

vinna	úr	hvað	sé	rétt	að	gera	og	hvernig	sé	best	að	bregðast	við	á	jákvæðan	hátt.	Hægt	er	að	

nota	ART	innan	skólakerfisins	en	einnig	hafa	foreldrar	barna	með	ADHD	nýtt	sér	þessa	

þjálfun	(Goldstein,	Glick	og	Gibbs,	1998).	Í	ljósi	þess	að	nú	hafa	verið	ræddar	ýmsar	aðferðir	

og	meðferðir	sem	notaðar	eru	á	börn	með	ADHD	er	rökrétt	framhald	að	líta	til	skólamála	og	

hvernig	skólarnir	takast	á	við	vanda	þessara	barna.	Næsti	kafli	fjallar	því	um	heimilið	og	

skólann,	skóla	án	aðgreiningar,	samskipti	skóla	og	heimilis,	kennsluaðstæður	fyrir	börn	með	

ADHD	og	tilfinningarlega	upplifun	foreldra	barna	með	ADHD.	
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6 Heimilið	og	skólinn		

Samkvæmt	lögum	um	grunnskóla	ber	öllum	nemendum	að	sækja	grunnskóla	og	öll	börn	eiga	

rétt	á	að	kennsla	sé	sniðin	að	þeirra	þörfum	og	líðan.	Skólinn	þarf	að	tryggja	að	kennslan		gefi	

öllum	nemendum	jafna	möguleika	til	öryggis	og	að	hæfileikar	þeirra	fái	að	njóta	sín	(Lög	um	

grunnskóla,	2008).		

Í	umfjöllun	kaflans	hér	að	aftan	verður	rætt	um	samskipti	milli	heimilis	og	skóla	og	

hversu	mikilvægt	það	er	að	samvinnan	sé	góð	til	að	tryggja	gott	skólastarf.	Fjallað	verður	um	

kennslu	innan	skólans	og	hvernig	góð	samskipti	geta	skipt	sköpum	fyrir	bæði	kennara	og	

barn.	Í	lokin	verður	tilfinningaupplifun	foreldrar	gefinn	gaumur	og	skoðað	hvernig	

mismunandi	upplifanir	á	ADHD	birtast.	

6.1 Skóli	án	aðgreiningar		

Í	Aðalnámskrá	grunnskóla	kemur	fram	að	skóli	án	aðgreiningar	sé	til	þess	að	öll	börn	öðlist	

sömu	tækifæra	til	náms	og	að	námið	sé	sniðið	að	þeirra	þörfum.	Í	skóla	án	aðgreiningar	eiga	

réttindi	allra	nemenda	og	virðing	einstaklingsins	til	náms	að	vera	í	forgangi	(Mennta-	og	

menningarmálaráðuneytið,	2011,	bls.	30).	Skóli	án	aðgreiningar	er	skólastefna	í	almenna	

skólakerfinu	sem	auðveldar	öllum	nemendum	að	fá	náms-	og	félagslegum	þörfum	sínum	

mætt,	en	með	árunum	hefur	orðið	til	meiri	skilningur	og	þekking	á	börnum	með	sérþarfir	og	

að	almenna	skólakerfið	þurfi	að	aðlaga	sig	að	þeirra	þörfum.	Skóli	án	aðgreiningar	gerir	

börnum	með	sérþarfir	þannig	kleift	að	stunda	nám	í	sínum	heimaskóla	(Hafdís	Guðjónsdóttir	

og	Jóhanna	Karlsdóttir,	2009).		

Skólakerfi	án	aðgreiningar	þarf	að	hanna	námskrár	og	skipulag	til	þess	að	nemendur	

nái	að	uppfylla	þær	kröfur	sem	gerðar	eru	til	þeirra.	Stefnan	snýst	ekki	um	það	að	setja	öll	

börn	saman	í	almennan	skóla	heldur	þarf	að	leggja	meiri	vinnu	í	skipulag	til	að	hægt	sé	að	

sinna	öllum	börnum	með	ólíka	þarfir	(Mittler,	2000).	Í	17.	gr.	laga	um	grunnskóla	er	farið	yfir	

réttindi	nemenda	með	sérþarfir	og	þar	kemur	fram	að	passa	þurfi	réttindi	barna	til	náms	og	

að	mæta	þurfi	einstaklingnum	þar	sem	hann	er,	þrátt	fyrir	líkamlegar	eða	andlegar	raskanir	

(Lög	um	grunnskóla	nr.	91/2008).	Stefnan	leggur	ríka	áherslu	á	sveigjanlegt	nám,	fjölbreytta	

kennsluhætti	og	ekki	síst	að	sérstakur	stuðningur	sé	veittur.	Í	grunnskólum	í	Reykjavík	er	lagt	

upp	úr	því	að	skoða	og	meta	hvort	nemendur	þurfi	á	sérstökum	stuðning	að	halda	og	er	þá	

brugðist	við	með	viðeigandi	hætti	(Reykjavíkurborg,	2012).	Samkvæmt	reglugerð	um	

sérþarfir	nemenda	í	grunnskólum	eiga	kennarar	og	aðrir	fagaðilar	ásamt	nemandanum	
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sjálfum	og	foreldrum	hans	að	sjá	um	að	móta	og	gera	einstaklingsáætlun	fyrir	nemandann,	

þurfi	hann	á	því	að	halda.	Einstaklingsáætlanir	eru	mótaðar	eftir	nákvæmum	upplýsingum	

um	áhugamál,	þekkingu	og	færni	nemandans	(Reglugerð	um	nemendur	með	sérþarfir	nr.	

585/2010).	

6.2 Samskipti	milli	heimilis	og	skóla		

Í	2.	grein	grunnskólalaganna	kemur	eftirfarandi	fram:	,,Hlutverk	grunnskóla,	í	samvinnu	við	

heimilin,	er	að	stuðla	að	alhliða	þroska	allra	nemenda	og	þátttöku	þeirra	í	lýðræðisþjóðfélagi	

sem	er	í	sífelldri	þróun	[…].”	Einnig	kemur	þetta	fram:	,,Grunnskóli	þarf	að	stuðla	að	góðu	

samstarfi	heimilis	og	skóla	með	það	að	markmiði	að	tryggja	farsælt	skólastarf,	almenna	

velferð	og	öryggi	nemenda”	(Lög	um	grunnskóla	nr.91/2008).	Kennarar	og	starfsmenn	innan	

skólakerfisins	þurfa	að	vera	vel	upplýstir	um	röskun	barna	með	ADHD	þegar	kemur	að	

menntun.	Börn	með	ADHD	eru	öll	ólík	og	mikilvægt	er	að	mæta	einstaklingnum	eftir	þörfum,	

en	þar	sem	starfsemi	taugakerfisins	er	flókin	geta	einkennin	verið	bæði	ólík	og	síbreytileg	

(Dornbush	og	Pruitt,	2002).	Kennari	þarf	að	sjá	til	þess	að	kennslan	sé	vel	skipulögð,	í	föstum	

skorðum	og	við	hæfi	hvers	og	eins,	þar	sem	börn	með	ADHD	eiga	erfitt	með	skipulagningu	

náms	síns.	Það	veitir	barninu	öryggi	og	auðveldar	þeim	að	halda	utan	um	hlutina	þegar	

kennslan	er	í	samræmi	við	þeirra	þarfir	(Ragna	Freyja	Karlsdóttir,	2001).		

Tengsl	á	milli	kennara	og	barna	með	ADHD	skipta	máli	og	mikilvægt	er	að	kennarar	

aðstoði	börn	við	að	finna	sína	styrkleika	og	nýta	þá	sem	best	í	námi	(Sigrún	Harðardóttir	og	

Tinna	Halldórsdóttir,	2008).	Nauðsynlegt	er	að	allir	þeir	sem	koma	að	barni	með	ADHD,	hvort	

sem	það	er	starfsfólk	skólans	eða	samnemendur,	fái	fræðslu	um	ADHD	til	að	auka	skilning	á	

hegðuninni.	Það	er	jafn	mikilvægt	að	önnur	börn	sem	umgangast	barn	með	ADHD	viti	hvað	

barnið	er	að	ganga	í	gegnum	og	geti	sett	sig	í	spor	þess.	Það	er	á	ábyrgð	kennara	og	foreldra	

þeirra	barna	að	upplýsa	samnemendur	barnanna	um	mikilvægi	þessa.	Mikilvægt	er	að	

samskipti	milli	skólans	og	heimilis	séu	góð	og	uppbyggjandi,	en	það	veitir	barninu	stuðning	

og	öryggi.	Öll	gögn	um	greiningu	þurfa	að	liggja	fyrir	og	foreldrar	eru	ábyrgir	fyrir	því	að	

koma	þeim	upplýsingum	til	skólans	svo	komið	sé	til	móts	við	barnið	á	forsendum	þess.	Þegar	

greining	liggur	fyrir	öðlast	skólinn	og	heimilið	verkfæri	til	hjálpa	barninu	(Ragna	Freyja	

Karlsdóttir,	2001).		
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6.3 Kennsluaðstæður	fyrir	börn	með	ADHD	

Í	lögum	um	menntun	og	ráðningu	kennara	kemur	fram	að	þeir	sem	koma	að	kennslustarfi	

þurfi	að	vera	fagmenntaðir	og	að	ástæða	þess	sé	að	allir	sinni	sínum	stöfum	með	

fagmennsku	og	ábyrgð.	Einnig	kemur	fram	í	lögum	að	kennari	skuli	mæta	nemendum	með	

þeirri	aðstoð	sem	lög	segja	til	um	(Lög	um	menntun	og	ráðningu	kennara	og	skólastjórnenda	

við	leikskóla,	grunnskóla	og	framhaldsskóla	nr.	87/2008).		 	 	 	 	

	 	 	

Virðing	skiptir	miklu	máli	þegar	kemur	að	kennslu	barna.	Kennarar	þurfa	ávallt	að	

hafa	virðingu	að	leiðarljósi,	vera	umhyggjusamir	og	uppbyggilegir	í	kennslu.	Þeir	þurfa	að	

geta	sýnt	nemendum	sínum	þolinmæði,	skilning,	sveigjanleika	og	jafnframt	vera	sanngjarnir	

(Sigrún	Aðalbjarnardóttir,	2007).	Kennarar	þurfa	að	sjá	til	þess	að	aðstæður	í	skólastofunni	

séu	eftir	þörfum	allra	barna,	þar	á	meðal	barna	með	ADHD.	Andrúmsloftið	þarf	að	vera	

afslappað	svo	að	barninu	líði	vel	og	finnist	það	vera	öruggt	innan	hópsins,	en	með	því	gengur	

kennaranum	betur	að	ráða	við	aðstæður.	Setja	þarf	ramma	með	skýrum	reglum	og	að	

hlutirnir	séu	í	föstum	skorðum,	því	óreiða	ýtir	oft	undir	kvíða	hjá	barninu	(Dornbush	og	

Pruitt,	2002).		

Aðferðir	og	aðstæður	í	kennslustofu	þurfa	að	vera	valdar	eftir	þörfum	og	styrkleika	

barna.	Mikilvæg	atriði	í	kennslu	barna	með	ADHD	er	skýr	rammi	og	fyrirmæli,	rútína,	

sjónrænar	leiðbeiningar.	Að	sama	skapi	eru	hrós	og	hvatning	mikilvæg	til	að	efla	barnið	í	

námi.	Þegar	talað	er	um	skýr	fyrirmæli	er	átt	við	að	hafa	augnsamband	við	barnið	og	nota	

ákveðinn	raddblæ,	gefa	þeim	stutt	og	hnitmiðuð	fyrirmæli	og	endurtaka	sig	ef	þörf	er	á.	

Sjónrænar	leiðbeiningar	minnka	kvíða	og	streitu	og	barnið	fær	tækifæri	til	þess	að	vita	við	

hverju	má	búast	og	til	hvers	er	ætlast	af	því.	Þar	er	átt	við	stundartöflur,	tímatöflur,	

dagsáætlun	og	hegðunarskipulag	svo	eitthvað	sé	nefnt	(Ingibjörg	Karlsdóttir,	2013).	

	Þegar	greining	liggur	fyrir	ber	skólanum	að	hafa	stuðning	inni	í	bekk	sem	auðveldar	

kennslu	til	muna	og	að	hafa	sérkennara	sem	hefur	þekkingu	á	hvernig	kennsluskipulag	

hentar	börnum	með	ADHD	(Hagstofa	Íslands,	2009).	Sérkennsla	fer	ýmist	fram	inni	í	bekk	eða	

í	litlum	hópi	fyrir	utan	bekkinn,	til	dæmis	í	námsveri.	Þar	eru	starfandi	stuðningsfulltrúar	sem	

fá	fyrirmæli	frá	kennurunum	eða	sérkennurum.	Kennslan	skipulögð	eftir	þörfum	hvers	og	

eins	barns	og	umhverfið	skipulagt	á	þann	hátt	að	það	henti	hverjum	og	einum	(Sigrún	Sif	
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Jóelsdóttir,	Steingerður	Ólafsdóttir,	Lára	Rún	Sigurvinsdóttir,	Dóra	S.	Bjarnason,	Anna	Kristín	

Sigurðardóttir	og	Kristín	Erla	Harðardóttir,	2014).		

6.4 Tilfinningarleg	upplifun	foreldra	barna	með	ADHD		

Foreldrar	eða	forráðamenn	eru	mikilvægustu	aðilar	í	lífi	barns.	Reglur,	siðir	og	gildi	eru	

mikilvægir	þættir	í	uppeldi	barna	og	ber	öllum	foreldrum	eða	forráðamönnum	skylda	til	að	

fylgja	þeim.	Í	Barnasáttmála	Sameinuðu	þjóðanna	kemur	skýrt	fram	að	stjórnvöldum	beri	

skylda	til	að	tryggja	réttindi	barna	og	að	börn	fái	þá	vernd	og	umönnun	sem	velferð	þeirra	

krefst.	Í	18.	grein	Barnasáttmála	Sameinuðu	þjóðanna	kemur	einnig	fram	að	foreldrum	sé	

skylt	að	bera	sameiginlega	ábyrgð	á	uppeldi	barna	sinna.	Þeir	eiga	ávallt	að	huga	að	

hagsmunum	þeirra	og	því	sem	er	þeim	fyrir	bestu	(Barnasáttmáli	Sameinuðu	þjóðanna,	

1992).		

Foreldrar	og	barn	eru	tengd	tilfinningalegum	böndum.	Foreldrar	bera	mikla	ábyrgð	á	

barni	sínu	og	getur	það	reynst	þeim	erfitt	ef	barnið	á	í	erfiðleikum,	hvort	sem	það	er	andleg	

líðan	eða	óæskileg	hegðun.	Þegar	upp	koma	erfiðleikar	innan	skólans	eiga	foreldrar	barna	

með	ADHD	það	til	að	verða	kvíðnir,	fara	í	vörn	og	afneitun	og	getur	það	valdið	spennu	milli	

kennara	og	heimilis	(Ragna	Freyja	Karlsdóttir,	2001).	Að	eignast	barn	er	mikilvægur	hluti	í	lífi	

fólks.	Foreldrar	vænta	þess	að	barnið	sitt	sé	heilbrigt	og	vonir	og	væntingar	verða	miklar	um	

framtíð	þess.	Það	getur	því	reynst	foreldrum	erfitt	þegar	í	ljós	kemur	að	barn	þeirra	greinist	

með	hegðunar-	eða	þroskaröskun.	Talið	er	að	það	sé	erfiðara	fyrir	foreldra	sem	hafa	meiri	

væntingar	að	takast	á	við	erfiðar	aðstæður.	Misjafnt	er	hvernig	foreldrar	barna	með	ADHD	

bregðast	við,	sumir	finna	fyrir	vonleysi	en	aðrir	syrgja	jafnvel	það	heilbrigða	barn	sem	þeir	

áttu	von	á.	Þeir	sem	upplifa	sorg	fara	í	gegnum	ýmis	stig	í	sorgarferlinu.	Til	að	byrja	með	geta	

þeir	upplifað	áfall	og	út	frá	því	getur	myndast	vonleysi	sem	getur	brotist	út	í	reiði	og	

sektarkennd	og	eiga	foreldrar	það	til	að	spyrja	sig	af	hverju	þeir	lendi	í	þessu	frekar	en	aðrir.	

Foreldrar	geta	fundið	fyrir	afneitun	og	eiga	erfitt	með	að	viðurkenna	vandann	fyrir	bæði	

sjálfum	sér	og	öðrum.	Þegar	á	líður	ná	þeir	svo	að	viðurkenna	vandann	og	eiga	auðveldara	

með	að	sjá	fyrir	sér	framtíð	barnsins.	Með	tímanum	og	aukinni	þekkingu	á	vandanum	öðlast	

foreldrar	meiri	skilning	á	aðstæðum	og	hlutirnir	ganga	þar	af	leiðandi	betur	fyrir	sig	(Wilhelm	

Norðfjörð,	1993).		

Foreldrar	geta	átt	erfitt	með	að	segja	öðrum	frá	því	að	barn	þeirra	sé	með	ADHD.	Oft	

finna	þeir	fyrir	skömm	gagnvart	röskun	barnsins	og	eru	jafnvel	hræddir	um	að	fólk	muni	
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dæma	barnið	út	frá	því.	Mikilvægt	er	að	foreldrar	upplýsi	sína	nánustu	um	stöðu	barnsins	og	

létti	á	tilfinningum	sínum.	Það	að	vera	meðvitaður	um	ADHD	skiptir	máli	vegna	þess	að	fólk	á	

það	til	að	mynda	sér	ranga	skoðun	og	kenna	uppeldi	um	hegðunarvanda	barnsins	

(Alexander-Roberts,	2006).	
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7 Aðferðafræði	

Í	þessum	kafla	verður	þeirri	aðferð	lýst	sem	notuð	var	í	rannsókninni.	Farið	verður	yfir	það	

hvernig	og	hvenær	rannsóknin	var	framkvæmd	og	hvernig	undirbúningur	hennar	var.	Þar	

næst	verður	gagnaöflun	og	þátttakendum	lýst.	Þá	verður	sagt	frá	úrvinnslu	gagnanna	og	í	

kjölfarið	rætt	um	siðferðisleg	álitamál.		

7.1 Aðferð	

Í	rannsókninni	var	eigindleg	aðferð	notuð	við	gagnaöflun.	Undir	eigindlega	aðferðafræði	

flokkast	m.a.	viðtöl,	þátttökuathuganir	og	rýnihópar.	Ástæða	þess	að	ákveðið	var	að	taka	

viðtöl	er	sú	að	þannig	fæst	sem	bestur	skilningur	á	upplifun	og	reynslu	viðmælenda	á	

rannsóknarefninu.	Viðtalsrammi	var	hannaður	með	eins	opnum	spurningum	og	mögulegt	var	

til	að	ná	sem	mestri	þekkingu	á	efninu	og	til	að	viðmælendur	gætu	komið	atriðum	á	framfæri	

sem	ekki	hefðu	komið	upp	með	lokuðum	spurningum	.	Viðtalsramminn	innihélt	20	

spurningar	og	eftir	að	hann	var	tilbúinn	höfðu	rannsakendur	samband	við	viðmælendur	í	

gegnum	tölvupóst.	Svörin	voru	skjót	og	jákvæð	og	þeir	sem	haft	var	samband	við	samþykktu	

að	taka	þátt	í	rannsókninni.		

7.2 Framkvæmd	

Undirbúningur	rannsóknarinnar	hófst	í	janúar	2020	og	lauk	í	mars	2020.	Eftir	að	

viðtalsramminn	var	tilbúinn	sendu	rannsakendur	tölvupósta	á	viðmælendur	og	kynntu	

þannig	viðfangsefni	rannsóknarinnar	og	eftir	hverju	rannsakendur	leituðust.	Sendir	voru	

tölvupóstar	í	þrjá	mismunandi	grunnskóla	til	að	fá	viðtal	við	kennara	og	fengum	við	skjót	svör	

frá	tveimur	þeirra	sem	urðu	fyrir	valinu.	Annar	skólinn	er	innan	höfuðborgarsvæðsins	og	hinn	

utan	þess	.		

	 Rannsakendur	og	viðmælendur	ákváðu	í	sameiningu	hvar	viðtalið	færi	fram	en	

mikilvægt	er	að	viðmælendum	líði	vel	á	meðan	viðtalinu	stendur.	Viðtölin	við	kennarana	fóru	

fram	í	skólum	þeirra	og	viðtalið	við	foreldri	fór	fram	á	heimili	þess.	Eftir	að	á	vettvang	var	

komið	voru	rannsakendur	meðvitaður	um	aðstæður.	Áður	en	viðtöl	hófust	gerðu	

rannsakendur	viðmælendum	grein	fyrir	því	að	nafnleyndar	yrði	gætt	og	að	fyllsta	trúnaðar	

væri	heitið.	Leyfi	var	fengið	fyrir	upptöku	og	að	viðtölin	yrðu	afrituð	að	þeim	loknum.			
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Viðtölin	tóku	að	jafnaði	um	40-60	mínútur.	Lagt	var	upp	með	að	viðtalið	væri	eins	óformlegt	

og	hægt	var	til	að	skapa	meira	flæði	í	samtölunum,	en	rannsakendur	höfðu	þó	

spurningalistann	sér	til	halds	og	trausts	til	að	fá	svör	við	því	sem	leitast	var	eftir.	Viðtölin	voru	

tekin	upp	á	upptökuforrit	í	snjallsíma	rannsakenda	og	voru	svo	í	kjölfarið	afrituð	orðrétt	í	

Microsoft	Word.	

7.3 Þáttakendur		

Þátttakendur	rannsóknarinnar	voru	sem	fyrr	segir	tveir	kennarar	á	yngsta	stigi	og	svo	foreldri	

barns	með	ADHD	á	yngsta	stigi	í	grunnskóla.	Þátttakendur	áttu	það	sameiginlegt	að	vera	allar	

konur	sem	tengjast		börnum	með	ADHD	á	einhvern	hátt.	Þátttakendur	voru	valdir	út	frá	því	

hversu	vel	þau	hentuðu	rannsóknarefninu.	Rannsakendur	þekktu	til	annars	skólans	og	höfðu	

hugmyndir	um	þá	kennara	sem	þá	langaði	að	ræða	við	vegna	þekkingar	þeirra	á	

viðfangsefninu.	Skólastjóri	í	tilteknum	skóla	benti	rannsakendum	á	kennara	sem	hentaði	

best.	Við	val	á	hinum	kennaranum	þekktu	rannsakendur	til	aðilans	og	óskuðu	eftir	að	fá	

viðtal.	Annar	kennarinn	vinnur	í	skóla	á	höfuðborgarsvæðinu	en	hinn	utan	

höfuðborgarsvæðis.	Foreldri	var	svo	valið	úr	hópi	á	samfélagsmiðlinum	Facebook	fyrir	

foreldra	barna	með	ADHD.	Óskað	var	eftir	viðtali	við	foreldri	með	reynslu	á	viðfangsefni	

ritgerðarinnar	og	völdu	rannsakendur	þannig	úr	hver	hentaði	best.	Dulnefni	kennaranna	eru	

Lára	og	Jóna	og	foreldrið	er	María.	

7.4 Siðferðileg	álitamál		

Siðferðileg	álitamál	geta	komið	upp	viðtöl	eru	tekin,	en	þau	geta	verið	viðkvæm	og	tekið	

misjafna	stefnu.	Mikilvægt	er	að	rannsakendur	virði	nafnleynd,	að	öllum	þátttakendum	séu	

nefin	dulnefni	og	ákveðnum	persónulegum	gögnum	tengdum	þátttakendunum	sé	breytt	í	

rannsókninni	(Ástríður	Stefánsdóttir,		2013).		Þegar	unnið	er	eftir	eigindlegum	

rannsóknaraðferðum	þarf	að	hafa	siðferðisleg	álitamál	í	huga.	Rannsókn	sem	slík	getur	verið	

tilfinningalega	viðkvæm	og	er	því	mikilvægt	að	rannsakendur	hafi	góða	samskiptahæfni,	séu	

vel	undirbúnir	og	að	þekking	á	rannsóknarefninu	sé	til	staðar.	Þá	þurfa	þeir	að	vera	

hlutlausir,	sýna	viðmælandanum	virðingu	með	virkri	hlustun	og	gefa	honum	tækifæri	til	að	

tjá	sig	(Schutt,	2012).		

	 Til	að	uppfylla	kröfur	er	varða	siðferðisleg	álitamál	og	persónuverndarlög	var	öllum	

viðmælendum	í	rannsókninni	gefin	dulnefni	og	gögnum	um	hvaða	skólar	tóku	þátt	eða	í	
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hvaða	bæjarfélagi	þeir	eru	staðsettir	var	breytt.	Áður	en	viðtölin	voru	tekin	lágu	fyrir	upplýst	

samþykki	frá	viðmælendum	og	rannsakendur	tóku	það	fram	í	byrjun	viðtals	að	þessum	

upplýsingum	yrði	breytt.		

Í	rannsóknarvinnu	með	fólki	er	mikilvægt	að	hlúa	að	virðingu,	velferð	og	sjálfræði.	

Ekki	er	hægt	að	gera	ráð	fyrir	fyrirfram	ákveðnum	svörum	þar	sem	viðtölin	geta	alltaf	leitt	

annað	í	ljós	en	gert	er	ráð	fyrir.	Rannsakendur	þurfa	að	virða	persónuverndarlög	gagnvart	

þátttakendum	og	þurfa	samþykki	að	liggja	fyrir	áður	en	viðtölin	geta	hafist.	Þegar	óskað	er	

eftir	viðtali	er	mikilvægt	að	þátttakendum	sé	gert	ljóst	að	þeir	geti	hætt	þátttöku	hvenær	

sem	á	viðtalinu	stendur.	Mikilvægt	er	að	rannsakendur	séu	hlutlausir,	fordómalausir	og	

meðvitaðir	um	sín	viðhorf	gagnvart	efninu.	Tímalengd	viðtalsins	getur	breyst	og	gott	er	að	

taka	það	fram	við	viðmælendur	að	markmið	rannsóknarinnar	geti	einnig	breyst	við	vinnslu	

gagna	úr	viðtölum	(Ástríður	Stefánsdóttir,	2013).	Í	næsta	kafla	verður	fjallað	um	niðurstöður	

úr	viðtölunum	og	þau	þemu	sem	fram	komu.	
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8 Niðurstöður	

Hér	verður	fjallað	um	niðurstöður	viðtalanna	við	tvo	kennara	og	eitt	foreldri	barna	með	

ADHD.	Nokkur	þemu	komu	fram	í	viðtölunum.	Þau	eru;	viðhorf	kennara	til	barna	með	ADHD	

og	aðferðir	sem	kennarar	nýta	sér	í	starfi	með	börn	með	ADHD,	líðan	foreldra	barna	með	

ADHD	fyrir	og	eftir	greiningu,	samskipti	milli	heimilis	og	skóla	og	skoðun	foreldra	og	kennara	

barna	með	ADHD	á	greiningarferlinu	sjálfu.	Bæði	kennurum	og	foreldri	voru	sem	fyrr	segir	

gefin	dulnefni	og	verða	þau	nöfn	notuð	þegar	fjallað	er	um	það	sem	viðmælendur	sögðu.	

Kennari	í	skóla	utan	höfuðborgarsvæðis	verður	nefnd	Lára	og	kennari	í	skóla	á	

höfuðborgarsvæðinu	Jóna.	Foreldri	fékk	dulnefnið	María.	

8.1 Viðhorf	kennara	til	barna	með	ADHD	
Kennarar	fara	almennt	eftir	lögum	grunnskóla	um	að	mæta	börnum	eftir	þörfum	þeirra.	Í	17.	

gr.	laga	um	grunnskóla	þar	sem	farið	er	yfir	réttindi	nemenda	með	sérþarfir	kemur	fram	að	

passa	þurfi	réttindi	barna	til	náms	og	að	mæta	þurfi	einstaklingnum	þar	sem	hann	er	

staddur,	þrátt	fyrir	líkamlegar	eða	andlegar	raskanir	(lög	um	grunnskóla	nr.	91/2008).	Bæði	

Lára	og	Jóna	komu	inn	á	hversu	mikilvægt	það	væri	að	vera	víðsýnar,	fordómalausar	og	

faglegar	í	starfi	þegar	kemur	að	kennslu	barna.	Báðir	kennararnir	töluðu	um	að	koma	til	móts	

við	börnin	þar	sem	þau	væru	stödd,	hjálpa	þeim,	hvetja	þau	og	finna	leiðir	sem	henta	

hverjum	og	einum.	

	 Kennarar	voru	almennt	sammála	um	að	viðhorf	þeirra	til	barna	með	ADHD	breytist	

ekki	eftir	greiningu.	Kennarar	hafa	augun	opin	fyrir	hverju	barni	og	greining	virðist	ekki	

breyta	hugfari	kennara	til	barnsins.	Eins	og	kemur	fram	í	bókinni	Virðing	og	umhyggja	eftir	

Sigrúnu	Aðalbjarnardóttir	(2007)	er	mikilvægt	að	kennarar	hafi	alltaf	virðingu	að	leiðarljósi	

og	séu	umhyggjusamir	og	uppbyggilegir	í	kennslu.	Kennari	þarf	að	geta	sýnt	nemendum	

sínum	þolinmæði,	skilning,	sveigjanleika	og	sanngirni.	Kennararnir	töluðu	um	að	strax	í	

upphafi	skólagöngu	sé	byrjað	að	vinna	með	barnið,	hvort	sem	greining	liggi	fyrir	eða	ekki.		

8.2 Bjargir	skólans		

Skólar	hafa	ýmis	úrræði	þegar	kemur	að	börnum	með	hegðunarvanda.	Með	reynslu	kennara	

virðast	engin	vandamál	vera	of	stór.	Hvert	barn	er	metið	út	frá	sínum	þörfum	og	lausn	er	

fundin	fyrir	hvern	og	einn.	Það	sem	kennararnir	áttu	sameiginlegt	í	sambandi	við	úrræði		

skólans	fyrir	börn	með	ADHD	er	helst	að	þeir	notuðu	báðir	myndrænt	skipulag.	Þá	var	



26 

stundartaflan	sýnileg	til	að	auðvelda	börnunum	að	hafa	skipulag	á	deginum.	Einnig	var	notast	

við	myndrænt	skipulag	þannig	að	á	veggjum	hanga	ýmsar	upplýsingar	fyrir	börnin,	eins	og	

hvernig	þeim	líður	og	hvað	sé	næst	á	dagskrá.	Svo	er	ýmislegt	sem	er	notað	til	að	auðvelda	

kennslu	og	nefndu	báðir	kennararnir	Tímavakann.	Tímavaki	er	notaður	til	að	gera	börnum	

grein	fyrir	hversu	lengi	þau	eiga	að	vinna	i	hverju	verkefni	fyrir	sig,	en	bæði	eru	tímavakar	

sem	börn	geta	fengið	á	borð	til	sín	og	einnig	tímavaki	sem	notaður	er	fyrir	allan	bekkinn.	

Kennurunum	fannst	mikilvægt	að	mæta	hverju	barni	eftir	þörfum	þess,	eins	og	að	brjóta	upp	

vinnulotur,	nota	skilrúm	og	heyrnahlífar	til	að	útiloka	áreiti	því	að	úthaldið	hjá	börnum	með	

ADHD	væri	yfirleitt	ekki	mikið.		

Eini	munurinn	á	svörum	Láru	og	Jónu	um	úrræði	skólans	voru	að	skólinn	sem	Jóna	

vinnur	í	býður	börnum	með	ADHD	upp	á	námsver	þar	sem	þau	geta	unnið	í	litum	hópum	þar	

sem	áreitið	er	minna.	Í	skóla	Láru	er	hins	vegar	ekki	boðið	upp	á	námsver	en	þar	notast	

börnin	við	skilrúm	til	að	aðskilja	sig	frá	hópnum	til	að	koma	í	veg	fyrir	áreiti.		

María	kom	inn	á	það	hversu	ánægð	hún	væri	með	þau	úrræði	sem	skólinn	býður	upp	

á,	sérstaklega	myndræna	skipulagið	en	hún	notar	það	mikið	heima	fyrir	líka.	Einnig	talaði	hún	

um	tímavakann	og	þann	stuðning	sem	barn	hennar	fengi	inni	í	bekk.	Það	eina	sem	hún	

nefndi	að	hafi	breyst	eftir	að	barnið	fékk	ADHD	greiningu	var	sérkennsla	sem	var	ekki	til	

staðar	áður.	Hún	var	ánægð	með	að	skólinn	hafi	byrjað	að	vinna	með	barnið	hennar	frá	

upphafi	skólagöngu	og	að	greining	hafi	ekki	verið	forsenda	þess	að	barnið	fékk	þá	þjónustu	

sem	það	þurfti.			

8.3 Líðan	foreldra	barna	með	ADHD	fyrir	og	eftir	greiningu	

Foreldrið	talaði	um	ýmsar	tilfinningar	við	það	eiga	barn	með	ADHD.	Tilfinningarnar	eru	

misjafnar	frá	degi	til	dags	og	dagarnir	eru	misjafnir.	Fyrir	greiningu	talaði	foreldrið	um	að	

áhyggjur	væru	miklar	og	að	hún	hefði	upplifað	kvíða	fyrir	því	hvernig	barninu	myndi	ganga	í	

framtíðinni	og	hvernig	röskunin	myndi	hafa	áhrif	á	líf	þeirra.	Fyrsta	tilfinning	var	mikil	sorg	og	

kvíði.	Hún	velti	fyrir	sér	af	hverju	þau	væru	að	lenda	í	þessu	og	hvers	vegna	þetta	þyrfti	að	

koma	fyrir	hennar	barn.	María	var	strax	hrædd	um	félagslegu	þættina	og	skoðanir	annarra	á	

barninu	og	upplifði	hún	það	um	leið	og	grunur	lá	um	ADHD	að	fólk	dæmdi	hegðun	barnsins	

og	uppeldi	þess.		
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María	lýsti	upplifun	sinni	á	daglegu	lífi	með	barn	með	ADHD	þannig	að	það	geti	verið	

strembið,	dagarnir	geti	verið	misjafnir,	bæði	slæmir	og	góðir.	Hún	talaði	um	að	hún	væri	

sífellt	tiplandi	á	tánum	til	að	halda	barninu	í	eins	góðu	jafnvægi	og	hægt	er.	Sem	dæmi	kom	

hún	inn	á	að	það	sé	ekki	hægt	að	skipuleggja	ákveðna	viðburði	með	litlum	fyrirvara	eða	

breyta	plönum	fyrirvarlaust	því	þá	færi	allt	í	háa	loft.		

Eftir	greiningu	fann	María	fyrir	miklum	létti	og	var	auðveldara	að	eiga	við	daglegar	

athafnir	sem	geta	fylgt	því	að	eiga	barn	með	ADHD.	Eftir	að	María	fékk	ákveðin	verkfæri	í	

hendurnar	og	barnið	var	komið	á	lyf	urðu	hlutirnir	betri.	Félagsleg	tengsl	urðu	sterkari	þar	

sem	hegðun	barnsins	varð	betri	og	fann	hún	það	sérstaklega	hjá	foreldrum	þeirra	barna	sem	

höfðu	sýnt	fordóma	og	fáfræði	á	hegðun	barnsins	fyrir	greiningu.	María	sagði	í	þessu	

samhengi:	

Gríðarlegur	léttir	var	þegar	hann	fékk	loksins	lyf,	þá	gekk	honum	betur	í	öllu	eins	
og	náminu,	íþróttum,	félagslega	og	bara	í	öllu.	

Eitt	af	helstu	verkfærum	sem	María	og	hennar	fjölskylda	fengu	við	greiningu	var	að	þeim	var	

boðið	að	fara	á	námskeið	um	ART	reiðistjórnun,	en	þar	fengu	þau	aukna	fræðslu	og	hefur	

það	reynst	þeim	vel	með	daglegt	líf,	bæði	fyrir	barnið	sjálft	og	fjölskylduna.	Notast	er	við	ART	

bæði	heima	fyrir	og	í	skólanum.	Námskeiðið	snýst	mikið	um	það	að	skoða	sína	eigin	hegðun,	

þannig	María	og	pabbi	barnsins	þurftu	líka	að	líta	á	sína	hegðun,	ekki	bara	barnsins.	

Við	áttum	líka	að	horfa	í	augun	á	meðan	við	hlustum	og	svoleiðis.	Þetta	er	eiginlega	
svona	pínu	 reiðistjórnun	á	 sterum,	þetta	 er	 bara	 svona	 alls	 konar	hegðunar	og	
tilfinningar	á	mannamáli	og	sem	krakkar	skilja.		

8.4 Greiningarferlið	

Bæði	kennarar	og	foreldrið	sem	rætt	var	við	voru	sammála	því	að	greiningarferlið	tæki	of	

langan	tíma	en	kennarar	voru	sammála	því	að	það	væri	faglega	unnið.	Þeir	töluðu	um	að	

lengdin	á	greiningarferlinu	bitnaði	þá	helst	á	foreldrum	og	barninu	sjálfu	og	þá	fyrir	utan	

skólann.	Greiningarferlið	hafði	ekki	áhrif	á	það	að	barnið	fengi	aukna	þjónustu	innan	skólans.	

Öll	þjónusta	var	veitt	um	leið	og	grunur	lá	fyrir	um	að	barnið	væri	með	ADHD.	Lengd	

greiningarferlisins	hafði	þá	helst	áhrif	á	þau	börn	sem	þurfa	á	lyfjum	að	halda	og	talaði	

foreldrið	um	að	aukin	þjónusta	væri	í	boði	eftir	að	greining	lægi	fyrir.	Jóna	kennari	kom	inn	á	

áhugaverðan	punkt	sem	mætti	bæta	í	greiningarferlinu:	
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Það	sem	mér	finnst	ég	geta	sett	út	á	greiningarferlið	er	að	það	sé	meira	skoðað	
nemandann,	kíkt	á	nemandann	í	aðstæðunum	og	fylgst	með	honum.		
	

María	hafði	ekki	góða	reynslu	í	upphafi	greiningarferilsins	vegna	þess	að	henni	fannst	ferlið	

taka	alltof	langan	tíma.	María	og	fjölskylda	hennar	fluttust	á	milli	bæjarfélaga	sem	gerði	það	

að	verkum	að	ferlið	tók	í	raun	fjögur	ár.	Ástæðan	fyrir	því	er	að	þau	byrjuðu	á	núllpunkti	á	

ferlinu	við	flutning.	Hún	fann	fyrir	aukinni	sorg	og	kvíða	því	hún	byrjaði	ferlið	þegar	barnið	

var	þriggja	ára	gamalt	og	vildi	að	greining	lægi	fyrir	áður	en	skólagangan	hefðist.	

Meginástæðan	fyrir	því	var	að	hún	hafði	heyrt	frá	börnum	sem	upplifa	fyrsta	skólaárið	sitt	í	

vanlíðan	og	þá	hafa	börnin	þessa	slæmu	ímynd	gagnvart	skólanum.		

Foreldrið	og	kennararnir	töluðu	um	að	foreldrar	gætu	farið	aðra	leið	til	að	stytta	

biðtímann	og	væri	það	þá	í	gegnum	einkareknar	sálfræðistofur.	Kennararnir	nefndu	það	að	

fólk	þyrfti	að	greiða	sjálft	fyrir	þá	þjónustu	sem	væri	fyrir	utan	Þroska-	og	hegðunarstöðina	

sem	er	niðurgreidd	af	ríkinu.	Kennarar	voru	sammála	því	að	þeir	sem	nýta	sér	þessa	þjónustu	

væru	foreldrar	sem	eiga	börn	sem	þurfa	að	komast	sem	fyrst	á	lyf	ásamt	því	að	fá	verkfæri	í	

hendurnar.	Skólinn	gerir	allt	til	að	mæta	barninu	en	kennarar	finna	fyrir	því	hversu	erfið	biðin	

getur	verið	fyrir	foreldra	vegna	þess	að	foreldrar	vilja	fá	niðurstöður	í	málið.		

María	talaði	um	að	hún	hefði	betri	reynslu	á	því	greiningarferli	sem	færi	í	gegnum	

einkarekna	sálfræðistofu	heldur	en	það	greiningarferli	sem	öllum	börnum	með	ADHD	býðst	

Ástæðan	fyrir	því	er	að	á	einkareknum	sálfræðistofum	er	biðin	ekki	jafn	löng	og	barnið	gat	

hafið	lyfjameðferð	fyrr.	María	og	fjölskylda	hennar	þurftu	að	grípa	til	þessara	ráða	því	að	

barnið	var	farið	að	sýna	ofbeldisfulla	hegðun,	bæði	heima	fyrir	og	í	skólanum.	María	setti	út	á	

það	hversu	dýrt	það	væri	að	fara	þessa	leið,	en	kostnaðurinn	var	vel	yfir	100	þúsund	krónur	

og	engin	niðurgreiðsla.	Greiningarferlið	tók	ekki	nema	6	vikur	frá	fyrsta	viðtali	og	þangað	til	

greining	lá	fyrir	á	meðan	að	hitt	ferlið	getur	tekið	töluverðan	tíma.		

8.5 Samskipti	milli	skóla	og	heimilis	
Foreldri	og	kennarar	voru	sammála	því	að	samskipti	milli	skóla	og	heimilis	væru	mikilvæg.	

Lára	kennari	talaði	um	að	ef	samskipti	við	foreldra	væru	ekki	góð	hefði	það	ekki	áhrif	á	

barnið	sjálft	heldur	væri	vinnan	með	barnið	einhliða.	Hún	kom	inn	á	mikilvægi	góðrar	

samvinnu	milli	heimilis	og	skóla	til	að	ná	góðum	árangri:		
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Það	að	vinna	saman	að	velferð	barnsins	skilar	alltaf	betri	árangri.	
	

Jóna	kennari	var	að	mestu	leyti	sammála	því	sem	Lára	sagði.	Hún	talaði	um	að	það	

skipti	miklu	máli	að	allir	væru	að	vinna	með	sömu	aðferðir.	Þegar	verið	er	að	vinna	með	

ákveðinn	ramma	er	gott	að	allir	séu	að	fara	eftir	því	sama,	bæði	í	skólanum	og	heima	við.	

Jóna	kom	þó	inn	á	að	það	skipti	kennara	miklu	máli	að	viðhorf	foreldra	til	skólans	sé	gott.	

Það	að	foreldrar	geti	rætt	hlutina	við	skólann	er	mikilvægt,	t.d.	ef	það	er	eitthvað	sem	þeir	

eru	ósáttir	við,	en	það	er	betra	en	að	ræða	það	fyrir	framan	barnið	og	koma	inn	hjá	barninu	

þeim	skoðunum.	Það	getur	haft	áhrif	á	nám	barnsins	og	leitt	til	þess	að	barnið	beri	

neikvæðar	tilfinningar	til	bæði	kennarans	og	skólans:	

	
Samskiptin	þurfa	að	vera	góð	svo	miklu	máli	skiptir	að	foreldri	sé	með	okkur	í	liði	
og	við	með	þeim,	þetta	er	bara	samvinnuverkefni.	

	

Báðir	kennarar	nefndu	að	samvinna	við	foreldra	væri	mjög	misjöfn	eftir	

einstaklingum,	allt	frá	því	að	eiga	daglega	símafundi,	stundum	væru	send	skilaboð	á	hverjum	

degi,	stundum	væru	meiri	samskipti	yfir	eitthvað	tímabil	ef	verið	er	að	vinna	með	eitthvað	

sérstakt	í	fari	barns	eða	verið	að	takast	á	við	einhverjar	sérstakar	áskoranir.	Kennarar	eru	

hluti	af	teymi	með	ákveðnu	barni	og	í	því	sitja	sérkennslustjóri,	þroskaþjálfi	eða	

stuðningsfulltrúi,	umsjónarkennari	og	foreldrar.	Að	jafnaði	hittast	þessir	aðilar	á	6-8	vikna	

fresti	og	fara	yfir	stöðuna	og	markmið	sett	fyrir	næstu	vikur.	Þetta	fer	allt	frá	því	að	vera	

teymisfundir	tvisvar	á	önn	til	daglegra	samskipta.	

María	kom	inn	á	það	hversu	mikilvægt	það	væri	að	samskipti	milli	skóla	og	heimilis	

séu	góð.	Í	upphafi	var	hún	ánægð	með	samskiptin	og	fannst	upplýsingarflæðið	vera	bæði	

jákvætt	og	neikvætt.	Með	tímanum	fannst	henni	draga	úr	því	jákvæða	og	skólinn	væri	farinn	

að	einblína	á	það	neikvæða.	Hún	talaði	um	að	hún	fái	oftast	að	heyra	það	sem	gengur	illa	en	

ekki	það	sem	gengur	vel.	Þeir	tölvupóstar	sem	hún	fær	núna	snúast	einungis	um	alvarleg	

atvik	sem	hafa	átt	sér	stað	í	skólanum	og	hefur	komið	tímabil	þar	sem	þeir	eru	daglegir.	

Henni	sárnar	það	að	þurfa	lesa	neikvæð	skilaboð	í	garð	barns	síns	og	upplifir	skilaboðin	á	

þann	hátt	að	verið	sé	að	setja	út	á	það	sem	hún	er	að	gera	heima	fyrir.	María	hafði	samband	

við	skólann	og	benti	þeim	á	að	henni	fyndist	þetta	ekki	vera	í	lagi	og	að	það	skipti	jafn	miklu	

máli	að	láta	vita	af	því	jákvæða	sem	gerist	í	skólanum	ásamt	litlu	sigrunum.	Maríu	þykir	þó	
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mikilvægt	að	fá	að	vita	af	öllu	sem	á	sér	stað	í	skólanum,	hvort	sem	það	er	neikvætt	eða	

jákvætt.	Það	að	fá	að	vita	það	jákvæða	hjálpar	til	heima	fyrir	til	þess	að	geta	hrósað	barninu	

þegar	gengur	vel	og	hvatt	það	áfram.	Skólinn	brást	við	með	jákvæðu	viðmóti	og	ákveðið	var	í	

sameiningu	að	styrkja	samvinnuna	með	teymisvinnu.	Stefnt	er	að	því	að	vera	með	

teymisfundi	tvisvar	á	önn	og	meta	stöðuna,	fara	yfir	hvað	gengur	vel	og	hvað	sé	hægt	að	gera	

betur.		
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9 Umræður		

Hér	að	neðan	verða	niðurstöður	viðtalanna	túlkaðar	til	þess	að	geta	svarað	þeim	

rannsóknaspurningum	sem	lagt	var	upp	með,	en	þær	eru:	Hver	er	líðan	foreldra	barna	með	

ADHD	fyrir	og	eftir	greiningu?	Hver	eru	viðhorf	kennara	til	barna	með	ADHD	og	breytast	

úrræði	skólans	við	greiningu?.			

	 Markmið	rannsóknarinnar	var	að	skoða	líðan	foreldra	barna	með	ADHD	og	hvort	hún	

breytist	við	það	að	barnið	fái	greiningu,	viðhorf	kennara	til	barna	með	ADHD	og	hvort	

greiningarferlið	hafi	áhrif	á	það.	Einnig	var	skoðað	hvaða	úrræði	skólinn	hefur	fyrir	börn	með	

ADHD	og	hversu	mikilvægt	er	að	samskiptin	séu	góð	á	milli	skóla	og	heimilis	þegar	kemur	að	

velgengi	barnsins.	Rannsóknin	var	gerð	með	viðtölum	við	einungis	þrjá	einstaklinga	og	því	er	

ekki	hægt	að	gera	ráð	fyrir	því	að	hægt	sé	að	alhæfa	niðurstöðurnar	fyrir	alla	kennara	og	

foreldra	barna	með	ADHD.		

Niðurstöður	benda	til	þess	að	viðhorf	kennara	til	barna	með	ADHD	breytist	ekki	við	

greiningu.	Kennarar	töluðu	um	að	viðhorf	til	barnanna	væri	alltaf	það	sama	og	þeir	mættu	

öllum	börnum	þar	sem	þau	væru	stödd	og	sýndu	hverju	barni	skilning	og	umburðarlyndi.	Í	

skólanum	er	ýmis	verkfæri	notuð	til	að	auðvelda	bæði	börnum	og	kennurum	kennsluna	og	

eru	þau	verkfæri	notuð	eftir	þörfum	hvers	barns.	Kennarar	hafa	ákveðnar	bjargir	sér	til	

stuðnings	við	nám	fyrir	börn	með	ADHD	og	nota	þær	þrátt	fyrir	að	greining	liggi	ekki	fyrir.	Þá	

má	helst	nefna	tímavaka,	myndrænt	skipulag,	skilrúm	til	að	hindra	truflanir	og	heyrnarhlífar.	

Eini	munurinn	á	þessum	tveimur	skólum	var	að	annar	skólinn	notast	við	námsver	en	hinn	

notast	við	skilrúm	þar	sem	rýmið	er	meira	opið	en	ekki	lokaðar	stofur.	Líðan	foreldris	fyrir	

greiningu	einkenndist	af	ýmsum	tilfinningar	á	borð	við	stress,	kvíða,	áhyggjur,	hugsanir	eins	

og	„af	hverju	mitt	barn“	og	áhyggjur	af	framtíð	barnsins.	Eftir	greiningu	fann	foreldrið	fyrir	

létti	þar	sem	það	fékk	í	hendur	verkfæri	til	að	auðvelda	daglegt	líf	fyrir	bæði	barnið	og	þá	

sem	umgangast	það.	Við	greiningu	fékk	barnið	lyf	sem	auðveldaði	líf	þess	bæði	heima	fyrir	

og	í	skólanum	og	hafði	það	í	för	með	sér	jákvæð	áhrif	á	líðan	foreldris.		

Bæði	foreldrið	og	kennararnir	voru	sammála	um	að	greiningarferlið	tæki	alltof	langan	

tíma.	Áhugaverður	punktur	sem	annar	kennarinn	kom	inn	á	var	að	í	ferlinu	væri	barnið	sjálft	

ekki	skoðað	í	því	umhverfi	sem	það	lifir	og	starfar	í,	hvorki	í	skólanum	né	heima	fyrir.	Þessi	

tími	sem	greiningarferlið	tekur	getur	haft	slæm	áhrif	og	þá	sérstaklega	á	heimilislífið.		
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	 Samskipti	milli	skóla	og	heimilis	virðast	skipta	miklu	máli	þegar	kemur	að	velgengi	

barna	með	ADHD.	Kennurum	og	foreldrinu	fannst	mikilvægt	að	upplýsa	hvort	annað	um	

stöðu	barnsins,	bæði	í	skólanum	og	heima	fyrir,	og	að	haldnir	séu	reglulegir	teymisfundir	og	

samskipti	í	gegnum	tölvupósta.	Því	miður	fannst	foreldrinu	kennarar	einblína	frekar	á	

neikvæða	hegðun	frekar	en	jákvæða.	Tilfinningar	kennara	og	foreldra	til	barnsins	eru	ekki	

þær	sömu,	en	munurinn	á	þeim		er	að	kennarinn	ber	væntumþykju	til	barnanna	á	meðan	

foreldrar	elska	börnin	sín	skilyrðislaust.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



33 

10 Lokaorð	

Áhugavert	var	að	gera	þessa	rannsókn	og	vorum	við	almennt	ánægðar	með	niðurstöðurnar	

því	þær	voru	jákvæðari	en	við	bjuggumst	við.	Skólakerfið	á	hrós	skilið	fyrir	sína	vinnu	með	

börn	með	ADHD.		

Þegar	við	lögðum	af	stað	með	rannsóknina	höfðum	við	ákveðnar	hugmyndir	um	hver	

niðurstaðan	yrði.	Við	töldum	að	greining	myndi	hafa	áhrif	á	viðhorf	kennara	til	barna	með	

ADHD.	Við	áttuðum	okkur	ekki	á	því	hvað	skólakerfið	hefur	í	dag	mikla	vitneskju	og	þekkingu	

á	börnum	með	ADHD.	Okkur	fannst	frábært	að	sjá	hversu	vel	skólinn	mætir	öllum	þörfum	

barna	og	að	greining	þurfi	ekki	að	liggja	fyrir	svo	skólinn	grípi	til	allra	þeirra	ráðstafana	sem	

þarf	fyrir	hvert	og	eitt	barn.	Þegar	úrræði	skólans	voru	skoðuð	höfðum	við	ákveðnar	

hugmyndir	um	það	og	við	töldum	að	skólinn	fengi	aukið	fjármagn	með	hverri	greiningu	og	að	

kennarar	hefðu	ekki	svigrúm	nema	upp	að	vissu	marki,	en	þá	ekki	fyrr	en	barnið	væri	komið	

með	greiningu.	Slíkt	var	svo	ekki	raunin,	skólinn	virðist	ekki	fá	aukið	fjármagn	við	greiningu	

barna	með	ADHD	og	er	því	snemmtæk	íhlutun	hafin	eins	fljótt	og	hægt	er.	Samskipti	milli	

skóla	og	heimilis	skipta	bæði	kennara	og	foreldra	miklu	máli	fyrir	velgengi	barnsins.	Það	var	

frábært	að	sjá	hvaða	jákvæðu	áhrif	það	hafði	en	kennarar	verða	að	átta	sig	á	að	tilfinningar	

foreldra	í	garð	barnsins	eru	alltaf	öðruvísi	en	tilfinningar	kennara.	Það	er	því	aldrei	of	oft	

kveðin	vísa	að	kennarar	þurfi	að	hafa	það	í	huga	að	jákvæðu	skilaboðin	eru	jafn	mikilvæg	og	

þau	neikvæðu.	Það	gerir	svo	mikið	fyrir	foreldri	að	heyra	af	litlu	sigrunum.		

Þegar	kemur	að	greiningarferlinu	teljum	við	að	það	sé	nauðsynlegt	að	hvert	tilfelli	sé	

skoðað	fyrir	sig.	Ef	staðan	er	sú	að	barnið	þurfi	nauðsynlega	að	fara	á	lyf	ætti	ferlið	að	ganga	

hraðar	fyrir	sig.	Börn	með	ADHD	eru	misjöfn	og	því	ekki	hægt	að	setja	þau	öll	undir	sama	

hatt.	Nauðsynlegt	er	að	skoða	barnið	í	því	umhverfi	sem	það	býr	og	starfar	í,	þ.e.	í	skólanum	

og	á	heimilinu,	og	sjá	þannig	hvernig	barnið	hegðar	sér	í	sínu	umhverfi.	Það	gæti	hraðað	

greiningaferlinu	sem	viðmælendur	voru	sammála	um	að	væri	allt	of	langt.	Það	er	frábært	að	

fólk	geti	farið	aðra	leið	eins	og	á	einkareknar	sálfræðistofur	til	að	stytta	biðina	en	sú	þjónusta	

kostar	þó	mikið	og	það	eru	fjölmargir	foreldrar	sem	hafa	ekki	tök	á	því	að	borga	fyrir	hana.	

Við	greiningu	fá	foreldrar	aukna	fræðslu	um	ADHD	og	verkfæri	í	hendurnar.	Eins	og	í	tilfelli	

foreldrisins	í	rannsókninni	var	fjölskyldunni	boðið	að	sitja	námskeið	um	ART	sem	hafði	

jákvæð	áhrif	á	heimilislífið.	Finna	þarf	leiðir	til	þess	að	stytta	greiningarferlið	og	hægt	sé	að	

bjóða	aðstandendum	fræðslu	um	leið	og	grunur	liggur	um	ADHD	hjá	barni.	Það	kom	okkur	á	
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óvart	hversu	löng	biðin	eftir	greiningu	er	og	hvað	hún	hafði	mikil	áhrif	á	heimilislífið.	

Heilbrigðisyfirvöld	þurfa	að	vinna	að	því	að	stytta	biðina	svo	fjölskyldur	og	börn	með	ADHD	

fái	þann	stuðning	sem	þarf,	s.s.	lyf	og	fræðslu.	Í	ljósi	þess	veltum	við	því	fyrir	okkur	hver	rökin	

séu	fyrir	því	að	foreldrar	fái	ekki	að	fara	á	ýmis	námskeið	fyrr	en	greining	liggur	fyrir,	en	slík	

námskeið	gætu	aðstoðað	foreldra	í	vinnu	með	sínu	barni	og	létt	undir	biðina	eftir	greiningu.	

Við	gátum	ekki	sett	okkur	almennilega	í	stöðu	foreldra	barna	með	ADHD	þar	sem	við	

höfum	ekki	verið	í	þeirra	sporum.	Við	gátum	þó	gert	okkur	í	hugalund	um	það,	þar	sem	við	

erum	báðar	foreldrar	og	vitum	hvað	börnin	okkar	skipta	okkur	miklu	máli.	Erfiðast	var	að	

heyra	hvað	foreldrar	þurfa	að	bíða	lengi	eftir	að	barnið	þeirra	fái	greiningu	og	hvað	það	hefur	

mikil	áhrif	á	tilfinningar	og	líðan	bæði	hjá	foreldrinu	sjálfu	og	barninu.	Eftir	að	barnið	komst	á	

lyf	fundu	foreldrar	fyrir	létti	og	heimilislífið	gekk	allt	mikið	betur	og	því	spyr	maður	sig	hvers	

vegna	þessi	bið	þurfi	að	vera	svona	löng.	Það	er	mikill	streituvaldur	í	lífi	foreldris	að	þurfa	

bíða	eftir	því	að	barni	þess	fari	að	ganga	betur,	bæði	í	skólanum	og	heima	við.	Foreldrar	

annarra	barna	virðast	líka	vera	með	ákveðna	fordóma	og	fáfræði	um	ADHD	sem	foreldrið	

fann	fyrir	að	breyttist	þegar	barnið	fékk	greiningu.	Það	er	alls	ekki	nógu	gott		fyrir	foreldri	að	

þurfa	að	afsaka	hegðun	barns	síns.	Við	erum	sannfærðar	um	að	það	myndi	auðvelda	bæði	

foreldrum	og	barni	mikið	ef	foreldrar	hefðu	kost	á	því	að	sækja	námskeið	og	fræðslu	sem	því	

miður	stendur	einungis	til	boða	eftir	að	greining	liggur	fyrir,		en	það	myndi	einnig	styðja	við	

þau	úrræði	sem	skólar	grípa	til	þó	svo	að	greining	um	ADHD	liggi	ekki	fyrir,	því	velferð	

barnsins	er	í	fyrirrúmi	og	ef	allir	vinna	saman	að	henni	gengur	allt	miklu	betur.	

	 	 	



35 

11 Heimildaskrá		

	
Aðalnámskrá	grunnskóla.	Almennur	hluti	2011.	Reykjavík:	Mennta-	og	

menningarmálaráðuneytið.	
	
ADHD	samtökin.	(e.d.)	Þjónusta	og	greining	á	börnum	með	ADHD.	Sótt	af	

https://www.adhd.is/is/fraedsla/greinar-um-adhd/thjonusta-og-greining-a-bornum-
med-adhd	

	
Alexander-Roberts,	C.	(2006).	AD/HD	parenting	handbook;	practical	advice	for	parents	from	

parents	(2.	útgáfa).	Lanham:	Taylor	Publishing	Co.	
	
Ástríður	Stefánsdóttir.	(2013).	Eigindlegar	rannsóknir	og	siðferðisleg	álitamál.	Netla	-	

Veftímarit	um	uppeldi	og	menntun.	Sótt	af	
http://netla.hi.is/serrit/2013/rannsoknir_og_skolastarf/002.pdf	

	
Barkley,	R.	A.	(2006).	Attention-Deficit	Hyperactivity	Disorder.	A	handbook	for	diagnosis	and	

treatment	(3.	útgáfa).	New	York:	The	Guilford	Press.	
	
Barkley,	R.	A.	(1995).	Taking	charge	of	ADHD.	New	York:	The	Guliford	Press.	
	
Barnasáttmáli	Sameinuðu	þjóðanna.	18/1992.	
	
Dornbush,	M.	P.	og	Pruitt,	S.	K.	(2002).	Tígurinn	taminn	(Þórey	Einarsdóttir	og	Eva	

Hallvarðsdóttir	þýddu).	Reykjavík:	Tourette	samtökin	á	Íslandi	(Upphaflega	gefið	út	
1995).		

	
Embætti	Landlæknis.	(2012).	Vinnulag	við	greiningu	og	meðferð	athyglisbrests	með	ofvirkni	

(ADHD).	Sótt	af	https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item14259/ADHD-
7.%20mars%202012.pdf	

	
Embætti	landlæknis.	(2014).	Siðareglur	félagsráðgjafa.	Sótt	af	

https://www.landlaeknir.is/gaedi-og-	
eftirlit/heilbrigdisstarfsfolk/starfsleyfi/sidareglur/item13340/	 	

	
	Taylor,	E.	(1997).	Understanding	Your	Hyperactive	Child.	London:	Vermillion.	
	

Goldstein,	A.	P.,	Glick,	B.	og	Gibbs,	J.	C.	(1998).	Aggression	Replacement	Training:	A	
Comphrehensive	Intervention	for	Agressive	Youth.	Champaign:	Research	Press.	

	 	
Ingibjörg	Karlsdóttir.	(2006).	Athyglisbrestur,	ofvirkni	og	rítalín.	Tímarit	félagsráðgjafa,	1,	13-

16.		
	



36 

Ingibjörg	Karlsdóttir.	(2013).	ADHD	og	farsæl	skólaganga.	Handbók.	Reykjavík:	
Námsgagnastofnun.	

	
Hafdís	Guðjónsdóttir	og	Jóhanna	Karlsdóttir.	(2009).	„Látum	þúsund	blóm	blómstra.“	

Stefnumörkun	um	skóla	án	aðgreiningar.	Uppeldi	og	menntun,	18(1),	61-78.		
	
Hagstofa	Íslands.	(2009).	ÍSTARF95	Íslensk	starfaflokkun	með	skýringum	og	dæmum	(2.	

Útgáfa).	Sótt	af	https://hagstofa.is/media/42603/istarf95_2utg_allt.pdf	
	
Lög	um	grunnskóla	nr.	91/2008.	
	
Lög	um	menntun	og	ráðningu	kennara	og	skólastjórnenda	við	leikskóla,	grunnskóla	og	

framhaldsskóla	nr.	87/2008.		
	
Mittler,	P.	(2000).	Working	Towards	Inclusive	Education.	Social	Contexts.	London:	David	

Fulton	Publishers.	
	
National	institute	of	mental	health.	(2016,	mars).	Attention	Deficit	Hyperactivity	Disorder.	

Sótt	af	http://www.nimh.nih.gov/health/topics/attention-deficit-hyperactivity-
disorder-	adhd/index.shtml		

	
Schutt,	R.	K.	(2012).	Investigating	the	Social	World:	The	Process	and	Practice	of	Research.	(7.	

útgáfa).	Chicago:	Sage.		
	
Sigrún	Aðalbjarnardóttir.	(2007).	Virðing	og	umhyggja:	Ákall	21.	aldar.	Reykjavík:	

Heimskringla.		
	
Sigrún	Sif	Jóelsdóttir,	Steingerður	Ólafsdóttir,	Lára	Rún	Sigurvinsdóttir,	Dóra	S.	Bjarnason,	

Anna	Kristín	Sigurðardóttir	og	Kristín	Erla	Harðardóttir.	(2014)	Skóli	án	aðgreiningar:	
samantekt	á	lögum	og	fræðilegu	efni.	Sótt	af	
https://www.stjornarradid.is/media/menntamalaraduneyti-
media/media/ritogskyrslur/skyrsl_skoli_adgr_samant_l%C3%B6g_fr_2015.pdf	

	
Sigrún	Harðardóttir	og	Tinna	Halldórsdóttir.	(2008).	Hámarksárangur	í	námi	með	ADHD:	

Námstækni	og	hagnýtar	upplýsingar	fyrir	nemendur	með	ADHD.	Reykjavík:	Samskipti	
ehf.	

	 	 	 	 	
Ragna	Freyja	Karlsdóttir.	(2001).	Ofvirknibókin.	Fyrir	kennara	og	foreldra.	Kópavogur:	

Höfundur.	
	
Reglugerð	um	nemendur	með	sérþarfir	í	grunnskóla	nr.	585/2010.	
	
Reykjavíkurborg.	(2012).	Skóli	án	aðgreiningar	og	sérstakur	stuðningur	við	nemendur	í	

grunnskólum.	Sótt	af	
http://reykjavik.is/sites/default/files/skjol_thjonustulysingar/Stefna-
skolianadgreiningar1.pdf	

	



37 

Wilhelm	Norðfjörð	(1993).	Að	eignast	fatlað	barn.	Í	Hörður	Þorgilsson	og	Jakob	Smári	
(ritstjórar),	Sálfræðibókin	(bls.	207-212).	Reykjavík:	Mál	og	Menning.	

 
 
Heilsugæslan	–	Þroska-	og	hegðunarstöð.	(e.d.).	Lyfjameðferð	við	ADHD.	Sótt	af	

https://www.heilsugaeslan.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=cfc23030-890e-11e8-9431-
005056bc2afe%09	

	
	
	
	

	
	

	


