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Útdráttur 

Á undanförnum árum hefur umræðan um ADHD (e.Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder)  orðið meiri og sýnilegri. Vitað er til þess að stúlkur með ADHD hafa ekki fengið 

jafnmikla athygli og drengir með röskunina (Hong o.fl, 2014). Sýnt hefur verið fram á að 

ógreint ADHD getur haft miklar og neikvæðar afleiðingar á námsframvindu einstaklinga, 

félagsleg samskipti og sjálfsmynd þeirra (Sigrún Harðardóttir og Tinna Halldórsdóttir, 

2008).  Skólinn gegnir mikilvægu hlutverki í þroska barna og má því ætla að mikilvægt sé 

að skólastarfið byggi á heildarsýn og einstaklingsmiðuðum þörfum nemenda.  

Markmið ritgerðarinnar var  að varpa ljósi á ólíkar birtingarmyndir ADHD hjá stúlkum 

og drengjum. Lögð er áhersla á unglingsstúlkur með ADHD á aldrinum 12–19 ára með 

ADHD og það flókna tilfinningarferli sem felst í því að vera unglingsstúlka með röskunina 

ásamt því að skoða hvaða stuðningur stendur þeim til boða í grunn- og framhaldsskóla. 

Niðurstöður ritgerðinnar sýna fram á að lítill skilningur virðist vera til staðar í samfélaginu 

gagnvart stúlkum með ADHD.  Stefnan Skóli án aðgreiningar virðist ekki hafa náð 

markmiði sínu þegar kemur að þörfum nemenda og er talið að svo sé vegna skorts á 

fjármagni og fagfólki innan skólanna. Út frá niðurstöðum ritgerðarinnar má ætla að bæta 

þurfi stuðning í grunn- og framhaldsskóum og að fjölga þurfi fagfólki innan veggja skólans, 

þar á meðal skólafélagsráðgjöfum (Sigrún Harðardóttir og Sigrún Júlíusdóttir, 2019).  
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Formáli 

Ritgerð þessi er B.A. verkefni til 12 eininga í félagsráðgjöf við Félagsvísindasvið Háskóla 

Íslands. Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Dr.Sigrúnu Harðardóttur kærlega fyrir að 

leiðbeina mér á réttan veg, styðja mig og sýna mér þolinmæði. 

Ég var sjálf var tæplega 25 ára þegar ég fékk loks greiningu á ADHD og tel það 

mikilvægt að greina börn snemma og  veita þeim þar með viðeigandi stuðning. Ég hef 

mikinn áhuga á þessu málefni og að kynna mér hvernig ADHD röskunin birtist á meðal 

stúlkna. 

Ég vil þakka móður minni sérstaklega, Guðfinnu Sigurjónsdóttur og fjölskyldu minni 

fyrir að vera alltaf til staðar fyrir mig í gegnum skólagönguna og einnig fjölskyldu minni og 

vinum.  Að fá ADHD greiningu eftir fyrsta árið í háskóla hjálpaði mér mikið að komast að 

því hver ég væri og svaraði fjölmörgum spurningum sem ég hafði velt fyrir mér frá 

barnsaldri.  Að vera með ADHD og í háskóla er krefjandi en með réttum stuðningi og 

hugarfari er hægt að takast á við allt það sem maður tekur sér fyrir hendur.  
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1 Inngangur  
ADHD er taugaþroskaröskun sem hefur eftirfarandi þrjú megineinkenni; athyglisbrest, ofvirkni 

og hvatvísi. Rannsóknir hafa sýnt að 5-7% barna séu með röskunina og að þrír drengir fái 

greiningu á móti einni stúlku. Engu að síður er talið að mun fleiri stúlkur séu með ógreint ADHD 

og að þær fái síður greiningu en drengir (ADHD samtökin, e.d.-a).  

Í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) kemur fram að hlutverk skólans sé að stuðla að 

alhliða þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. 

Þá skal grunnskóli leitast við að haga störfum sínum í sem fyllsta samræmi við stöðu og þarfir 

nemenda til að stuðla að alhliða þroska, velferð og menntun hvers og eins. Í lögum um 

framhaldsskóla (nr. 92/2008) kemur meðal annars fram að skólinn skuli stuðla að því að efla 

siðferðisvitund, ábyrgðarkennd, víðsýni, frumkvæði, sjálfstraust og umburðarlyndi nemenda. 

Einnig kemur fram að þjálfa eigi nemendur í öguðum og sjálfstæðum vinnubrögðum, jafnrétti 

og gagnrýnni hugsun, kenna þeim að njóta menningarlegra verðmæta og hvetja til 

þekkingarleitar. 

Meginmarkmið ritgerðarinnar var að varpa ljósi á ólíkar birtingarmyndir ADHD á meðal 

stúlkna og drengja og áhersla lögð á að fjalla um unglingsstúlkur með ADHD á aldrinum 12-19 

ára. Skoðað var hverskonar stuðningur stendur þessum hópi til boða í grunnskólum og 

framhaldsskólum þar sem á þeim aldri mæta stúlkur mörgum áskorunum og hindrunum sem 

þær þurfa að takast við. Í ritgerðinni var leitað svara við eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

Hver er staða unglingsstúlkna með ADHD og hvernig er skólakerfið að komast til móts við þarfir 

þessara stúlkna?  

 Ritgerðin skiptist niður í sex kafla. Í öðrum kafla verður fjallað almennt um ADHD og 

orsakir og birtingarmynd röskunarinnar. Einnig verður farið yfir afleiðingarnar sem ADHD getur 

haft í för með sér og hvaða úrræði standa til boða. Í þriðja kafla er umfjöllun um rannsóknir á 

stúlkum með ADHD. Í fjórða kafla er greint frá kenningum sem snúa að alhliða þroska barna 

og ungmenna. Fjallað er fyrst um þroska- og lífsskeiðakenningu Erik Erikson. Þar á eftir er 

fjallað um vistfræðikenningu Urie Bronfenbrenner og að lokum er fjallað um tengslakenningar 

John Bowlby og Mary Ainsworth.  Í fimmta kafla er umfjöllun um skólakerfið. Farið er yfir 

Salmanca yfirlýsinguna, grunn- og framhaldsskólakerfið á Íslandi ásamt þörfum barna með 
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ADHD og að lokum verður fjallað um skólafélagsráðgjöf. Í sjötta og jafnframt síðasta kaflanum 

eru niðurstöður ritgerðarinnar settar fram, þær ræddar í ljósi fræðanna og ályktanir af þeim 

dregnar. 
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2 Þróun þekkingar á ADHD 
Í öðrum kafla verður fjallað almennt um ADHD og orsakir og birtingarmynd röskunarinnar. 

Einnig verður farið yfir afleiðingarnar sem ADHD getur haft í för með sér og hvaða úrræði 

standa til boða.  

2.1 ADHD 
ADHD (e. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) er alþjóðleg skammstöfun á 

taugaþroskaröskun sem hefur þrjár megin tegundir af einkennum; athyglisbrest, ofvirkni og 

hvatvísi (ADHD samtökin, e.d.-a). Röskunin er til staðar vegna þess að skortur er á boðefnum í 

framheilanum og litla heila (Arnstein, 2006). ADHD er óháð greind einstaklinga og koma 

birtingarmyndir röskunarinnar yfirleitt snemma fram hjá einstaklingum, eða fyrir 12 ára aldur. 

Röskunin getur haft áhrif á daglegt líf einstaklinga, nám, vinnu og félagslega aðlögun. Einkenni 

ADHD eru ekki alltaf augljós í öllum aðstæðum. Þau eru mun augljósari í aðstæðum þar sem 

miklar kröfur eru gerðar til einstaklingsins eða farið sé fram á hæfni einstaklingsins til að halda 

einbeitingu og hafa stjórn á eigin hegðun (Barkley, 2006). Samkvæmt ýmsum 

faraldsrannsóknum Faraone (2003) eru 5-10% barna og unglinga sem fá greiningu á ADHD og 

þar með talið þrír drengir á móti einni stúlku. Rannsóknir sýna jafnframt að fleiri stúlkur séu 

með ADHD heldur en áður hefur verið talið (ADHD samtökin, e.d.-a;Faraone et al, 2003). 

Þekking á orsökum og eðli ADHD hefur aukist á undanförnum áratugum og mikilvægt er 

talið að greina röskunina snemma til að geta gripið strax inn í og þar með hjálpað 

einstaklingnum að læra á sjálfa sig og lifa með henni. Einstaklingar með ADHD eru ekki allir 

með sömu einkenni. Sumir þeirra eru til dæmis með mikla ofvirkni og geta aldrei verið kyrrir á 

meðan aðrir eru rólegir og dagdreymnir. Ógreint ADHD getur haft för með sér slæmar 

afleiðingar á sjálfsmynd einstaklinga þar sem þeir eiga erfitt með að átta sig á hegðun sinni og 

framkvæmdarleysi. Ákveðinn hópur barna með ADHD hefur ekki hlotið greiningu þegar þau 

hefja nám í framhaldsskóla og hafa þar af leiðandi aldrei fengið viðeigandi hjálp og stuðning í 

grunnskóla (Sigrún Harðardóttir og Tinna Halldórsdóttir, 2008).  

2.2 Greiningarferli 

Geðlæknar eða sálfræðingar sjá um að greina einstaklinga með ADHD. Greiningarferlið er 

nákvæmt og byggir á  DSM-V sjúkdómsflokkunarkerfinu sem gefið er út af bandarísku 

geðlæknasamtökunum (American psychiatric association APA)  ásamt klínískum sálfræðingum 
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og ICD-10 sjúkdómsflokkunarkerfinu (International Classification of Diseases 11th Edition ICD-

11). Í DSM-5 V flokkunarkerfinu er ADHD skipt í tvo flokka, þeir eru  annars vegar 

athyglisbrestur  og hins vegar  ofvirkni og hvatvísi, sem eru flokkuð saman. Einkenni þurfa að 

hafa komið fram fyrir 12 ára aldur (American psychiatric association APA, 2013). Í ICD-10 

greiningarkerfinu er ADHD skipt í þrjá flokka, ofvirkni, hvatvísi og athyglisbrest og þurfa 

einkenni barna að hafa komið fram fyrir 7 ára aldur (World Health Organization, 2018).  

 Enn eru ekki til nein líffræðileg próf sem greina ADHD og byggist greining því á 

skilmerkjum sem lýsa hegðun (Gísli Baldursson o.fl., 2012).  

Barna- og unglingageðlæknar, barnataugalæknar, barnalæknar með sérhæfingu í 

þroskaröskunum barna, klínískir sálfræðingar ásamt öðrum heilbrigðisstarfsmönnum með 

sérþekkingu á meðferð ADHD og sjá um greiningu barna og unglinga hér á landi. 

Greiningarferlið er vandasamt og tímafrekt þar sem afla þarf upplýsinga með viðtali frá 

einstaklingnum sjálfum og öðrum í nánasta umhverfi hans, eins og til dæmis frá foreldrum og 

kennurum. Einkenni þurfa að vera hamlandi, viðvarandi, nákvæm og mega ekki vera betur 

skýrð með öðrum geðröskunum (Gísli Baldursson o.fl, 2012). 

2.3 Orsök 
Ekki er nákvæmlega vitað hvað veldur ADHD en fræðimenn telja að Í flestum tilfellum séu 

orsakir ADHD líffræðilegar og er talið að truflun á  jafnvægi í taugaboðaefnakerfum í heilans 

sem gegna mikilvægum hlutverkum í stjórn hegðunar. Þessi truflun á boðefnum í heila getur 

komið í veg fyrir að einstaklingar með ADHD geti nýtt hæfileika sína og að þeir geti átt í 

erfiðleikum við ýmis verkefni í daglegu lífi. Einnig er talið að erfðir útskýri 75-95% ADHD 

einkenna. Auk þess er talið að ADHD geti komið fram við slys, sjúkdóma eða vegna áfalla á 

meðgöngu. Uppeldi er ekki talið hafa áhrif á það hvort börn eru með ADHD eða ekki og eru 

þar með börn sem alast upp við óöryggi eða slæmar aðstæður ekki líklegri til að greinast með 

ADHD ef undrliggjandi líffræðilegar skýringar eru ekki til staðar. Aðstæður, stuðningur og 

uppeldi barna með ADHD geta hinsvegar haft áhrif á aðlögunarfærni þeirra  (ADHD samtökin, 

e.d.-a;Ingibjörg Karlsdóttir, 2013).  

2.4 Birtingarmynd 

ADHD er skipt í þrjá meginflokka; athyglisbrest, hreyfióróleiki/ofvirkni og hvatvísi. Líkt og 

komið hefur verið fram geta flokkarnir verið aðgreindir, samanborið við ICD-10 flokkunarkerfið 
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eða sameinaðir í tvo flokka, athyglisbrest annarsvegar og ofvirkni og hvatvísi hinsvegar, 

samanborið við DSM-V flokkunarkerfið. Einkenni einstaklinga með ADHD eru mismunandi og 

mismikil og geta einkennin breyst með aldrinum (Gísli Baldursson o.fl., 2012). Birtingarmyndir 

á ADHD er mismunandi eftir einstaklingum. Flestum börnum með ADHD gengur vel að sinna 

athöfnum sem þau hafa áhuga á en eiga erfitt með að sinna þeim sem þau hafa lítinn sem 

engann áhuga á (Shaw o.fl., 2007). Í eftirfarandi undirköflum verður fjallað stuttlega um þrjá 

meginflokka ADHD. 

2.4.1 Athyglisbrestur 

Birtingarmynd athyglisbrests er að einstaklingur á erfitt með að einbeita sér að viðfangsefnum 

sem krefjast mikillar einbeitingar. Þeir einstaklingar eru oft auðtruflaðir og eiga erfitt með að 

koma sér að verki, eru oft gleymnir og eiga erfitt með að hlusta. Tímaskyn getur verið slakt og 

skipulagserfiðleikar oftast til staðar. Athyglisbresturinn er þó ekki alltaf til staðar hjá 

einstaklingum með ADHD og getur ofureinbeiting oft komið fram þegar verkefnin eru 

spennandi (ADHD samtökin, e.d.-a). 

Brenglun á tímaskyni getur einnig fylgt athyglisbresti. Einstaklingur hefur þá ekki fulla tök 

á tímastjórnun og því ekki virt tímamörk jafn vel og aðrir þar sem jafnvægi í 

taugaboðsendingum skortir (Barkley, 1995).   

2.4.2 Hreyfióróleiki/ofvirkni 

Birtingarmynd hreyfióróleika er að einstaklingur á erfitt með að vera kyrr, iðar í sæti sínu, er 

stöðugt á ferðinni og talar oft mikið og hátt. Hreyfióróleiki er oftast meiri á yngri árum og 

minnkar með árunum (ADHD samtökin, e.d.-a). Einstaklingur á oft erfitt með að bíða lengi, 

eiga í löngum samræðum og hreyfir sig mikið þegar hann talar. Hann upplifir gjarnan innri 

óróleika og þarf alltaf að hafa eitthvað fyrir stafni. Eðlileg samskipti við aðra geta reynst honum 

erfið (Tuckman, 2007).  

2.4.3 Hvatvísi 

Birtingarmynd hvatvísi er að einstaklingur framkvæmir hluti án þess að hugsa  um afleiðingar 

gjörða sinna og leiðir það gjarnan til vandræða og vanlíðunar. Einkenni má oftast sjá fyrir 5 ára 

aldur (Gísli Baldursson o.fl., 2012). Hvatvísi birtist einnig í því að einstaklingur á erfitt með að 

bíða og grípur oft fram í fyrir í  þegar hann á í samræðum við aðra (ADHD samtökin, e.d.-a). 

Einstaklingur með hvatvísi er gjarnan óþolinmóður, finnst aðrir gjarnan tala of hægt, er of 



14 

fljótur á sér, á það til að draga rangar ályktanir og á erfitt með að bíða eftir því að röðin komi 

að sér (Tuckman, 2007; Gísli Baldursson o.fl, 2012). Hann á gjarnan erfitt með að átta sig á 

líðan annarra og á þar með erfitt með að breyta hegðun sinni í takti við aðstæður hverju sinni 

(Brown, 2006). 

Að mati Tuckman (2007) er gjarnan litið á hegðun þessara  einstaklinga sem óviðeigandi í 

hegðun og tali og eiga það til að virka eins og þeir kunni ekki sjálfsagða mannasiði. Þeir eiga 

það til að taka vanhugsaðar ákvarðanir og gera hluti án umhugsunar.  Þeir leitast oft eftir 

spennu og áhættuhegðun  og verða oft bremsulausir í hegðun (Tuckman, 2007).  

2.5 Úrræði  

Samkvæmt leiðbeiningum Landlæknis (2012) hafa ýmis námskeið hafa verið í boði fyrir 

foreldra hér á landi þar sem þeir hafa fengið kennslu í atferlismótun og telst sú þjálfun vera 

gagnreynd meðferð við ADHD hjá börnum. Þegar önnur meðferðarúrræði hafa verið reynd er 

hugað að lyfjameðferð. Lyfjameðferð á ætíð að vera hluti af fræðslu og atferlismótandi aðferð 

fyrir foreldra (Gísli Baldursson o.fl, 2012).  

 ADHD lyf auka magn boðefna í heilanum. Mismunandi skoðanir hafa komið fram á notkun 

ADHD lyfja. Þau eru umtöluð og hafa oft fengið á sig slæma mynd vegna þess að í 

undantekningartilfellum hafa þau verið notuð á röngum forsendum.  ADHD lyf draga úr 

einkennum röskunarinnar sem leiðir til meiri virkni einstaklingsins sem leiðir til betri líðanar, 

meiri skýrleika, minna hugsanaflæðis og meiri einbeitingar. Umhverfisþættir geta samt sem 

áður haft áhrif á einkennin eins og til dæmis mataræði og umhverfisáreiti (Sigrún Harðardóttir 

og Tinna Halldórsdóttir, 2008;Tuckman, 2007). 

2.6 Fylgiraskanir 
Rannsóknir hafa sýnt að aðrar raskanir fylgja gjarnan samhliða ADHD. Það er algengt að 

einstaklingar með ADHD eigi við sértæka námsörðugleika að stríða og er hegðunar- og 

mótþróaröskun einnig algeng. Margir kljást til dæmis við kvíða, þunglyndi, depurð og 

þráhyggju og áráttuhegðun. Mikil hætta er á félagslegri einangrun á meðal einstaklinga með 

ADHD vegna slakrar sjálfsmyndar og vanlíðunar þar sem til dæmis félagsleg samskipti ganga 

oft illa (ADHD samtökin, e.d.-a). 
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Einstaklingar með ADHD eiga einnig gjarnan í erfiðleikum með svefn sem getur bæði 

komið fram í of litlum eða of miklum svefni (Sigrún Harðardóttir og Tinna Halldórsdóttir, 2008). 

Hér verður greint frá þeim fylgiröskunum sem nefnd hafa verið. 

2.6.1 Sértækir námsörðugleikar  

Um það bil fjórðungur barna með ADHD glímir við námsörðugleika og getur það haft 

afdrifamikil áhrif á nám þeirra (Gísli Baldursson o.fl, 2012). Það eru ýmsar ástæður sem geta 

legið  að baki við námserfiðleika barna og eru sértækir námsörugleikar skilgreindir af DSM-IV 

og ICD viðmiðunarlista. Viðmiðið á sértækum námsörðuleikum er frammistaða nemenda á 

stöðluðum prófum í lestri, stærðfræði og skrift sé almennt mun lakari miðað við aldur og 

greind (Barkley, 2006).  Gallinn á viðmiðunarlistunum er að hætta er á einföldun flókins vanda 

og félagslegum áhrifum nemenda sem getur haft ýmis áhrif á líf þeirra sem eiga við námsvanda 

að stríða (Sigrún Harðardóttir og Guðrún Kristinsdóttir, 2016).  

2.6.2 Hegðunar- og mótþróaþrjóskuröskun  

Hegðunar- eða mótþróaþrjóskuröskun er algeng fylgiröskun ADHD sem getur leitt til erfiðleika 

í samskiptum við aðra (Sólveig Ásgrímsdóttir og Elín H. Hinriksdóttir, e.d.).  

Talið er að 10-25% barna með ADHD eigi við hegðunarröskun að stríða (Brown og 

McMullen, 2006). Einkenni hegðunarröskunar eru meðal annars  að brjóta sífellt reglur og sýna 

einstaklingum og hlutum virðingarleysi. Börn með hegðunarröskun samhliða ADHD eru líklegri 

til að eiga erfitt með nám og glíma við félags- og tilfinningalega örðugleika. Þeir eru einnig 

líklegri til að glíma við fíkniefnavanda síðar á ævinni (Sólveig Ásgrímsdóttir og Elín H. 

Hinríksdóttir, e.d.).  

Um 40-65% barna glíma við mótþróaþrjóskuröskun samhliða ADHD (Newcorn og Halperin, 

2000). Röskunin einkennist af miklu tilfinningaójafnvægi og mótþróa í samskiptum og að fylgja 

reglum. Einstaklingur með þessa röskun á gjarnan erfitt með að líta í eigin barm og kenna 

öðrum um hegðun sína og framkomu. Börn með mótþróaþrjóskuröskun samhliða ADHD eru 

einnig líklegri til að eiga við félags- og tilfinningaörðugleika að etja og að eiga í meiri 

erfiðleikum með nám (Einar Guðmundsson, Árný Helgadóttir, Alexandra Diljá Bjarnadóttir, 

Anna María Skúladóttir og Anna Gréta Oddsdóttir, 2013).  

Hegðunarröskun og mótþróaþrjóskuröskun eru náskyldar raskanir en oft er talið að 

mótþróaþrjóskuröskun sé vægari útgáfa af hegðunarröskun (Einar Guðmundsson o.fl, 2013).  
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2.6.3 Kvíðaröskun 

Kvíði er algengur fylgikvilli hjá einstaklingum með ADHD. Foreldrar þurfa að þekkja til 

kvíðaeinkenna barna sinna þar sem viðvarandi kvíði og ótti getur þróast í alvarlegan geðrænan 

vanda og kvíðaröskun. Talið er að um 25-30% barna með ADHD glími einnig við kvíðaröskun 

(Tannock, 2000). Eitt af birtingarmyndum kvíðaröskunar er að  börn verða áhyggjufull, 

stressuð, síþreytt og eiga í erfiðleikum með svefn. Þegar kvíðinn er orðinn mikill getur það leitt 

til þess að barnið lætur lítið fyrir sér fara, verður framtakslaust, hægt og áhugalaust (Tannock, 

2000). 

2.6.4 Áráttu- og þráhyggjuröskun  

Börn sem greind eru með ADHD eru þrisvar til fimm sinnum líklegri til að kljást við áráttu- og 

þráhyggjuröskun (Brown, 2006).  Röskunin er nátengd kvíða og lýsir sér í þráðlátum 

endurteknum hugsunum. Einstaklingar með ADHD eiga það til að reyna að stjórna óreiðunni í 

kringum sig sem verður að þráhyggju og áráttu fyrir því að reyna að hafa stjórn á öllu í kringum 

sig (Weiss, 1999). Áráttuhegðun eins og sífelldur handþvottur og hræðsla við sýkla fylgir oft 

röskuninni (Brown, 2006).  

2.6.5 Þunglyndi  

Um 20% barna með ADHD glíma einnig við þunglyndi (Spencer, Wilens, Biederman, Wozniak 

og Harding-Crawford, 2000). Í DSM-IV-TR viðmiðunarlista til að greina þunglyndi eru níu atriði 

sem greina þunglyndi og sjö af þeim er einnig hægt að tengja við ADHD. Þau atriði eru tilgangs- 

og áhugaleysi, breyting á matarlyst, mikill svefn, hægar hreyfingar, þreyta, vanlíðan, léleg 

sjálfsmynd og erfiðleikar með einbeitingu (Weiss, 1999).   

2.6.6 Svefnörðugleikar  

Börn með ADHD eru líklegri til að eiga í meiri vandræðum með svefn heldur en önnur börn, 

sem getur bæði birst í of litlum eða of miklum svefni (Sigrún Harðardóttir og Guðrún 

Kristinsdóttir, 2016). Talið er að um 40-50% barna með ADHD eigi einnig við svefnörðugleika 

að stríða (Brown og McMullen, 2006). Erfiðleikar með svefn tengjast oft kvíðanum sem börn 

upplifa og eiga þau þar með erfiðara með að sofna á kvöldin. Þau eru stöðugt á iði og eiga 

erfitt með að koma ró á hugsanir sínar (Eyuboglu og Eyuboglu, 2018).  
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2.7 Kynjamismunur 

Eins og með margar aðrar raskanir, þá er birtingarmynd ADHD ólík á milli drengja og stúlkna. 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á sviðinu og má þar sem dæmi nefna rannsókn Hong og 

félaga (2014) þar sem þeir rannsökuðu drengi og stúlkur sem greind voru með ADHD. Úrtak 

rannsóknarinnar voru 921 börn á aldrinum 8-11 ára. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar 

voru þeir sem greindir voru  með ADHD fimm drengir á móti einni stúlku. Rannsakendur bentu 

þá á að möguleg skýring að baki þessu væri að greiningarviðmiðin fyrir ADHD  gætu verið 

ódæmigerð fyrir ADHD einkenni stúlkna (Hong o.fl, 2014). 

Tilgangur rannsóknar Mowflem og félaga (2019) var að kanna hvort ólíkar birtingarmyndir 

stúlkna og drengja hefðu áhrif á það hvort þau fengju ADHD greiningu. Þátttakendur 

rannsóknarinnar voru 283 börn á á aldrinum 7–12 ára. Þau börn sem voru með ADHD 

greiningu  voru 153 talsins (21% stúlkur) og 130 börn (38%) sem skoruðu hátt á DSM-5 

greiningarviðmiðum við ADHD en ekki nóg til að fá greiningu. Niðurstöður sýndu fram á að það 

sem aðgreindi börn sem greind voru með ADHD og börn sem ekki voru greind var að þau börn 

með ADHD voru líklegri til að glíma við með meiri tilfinninga- og hegðunarvanda. Börnin sem 

greind voru með ADHD  áttu einnig í meiri samskiptaörðugleikum við aðra (Mowflem o.fl, 

2019). Í sömu rannsókn svöruðu foreldrar þátttakenda spurningalistakönnunum um mat sitt á 

alvarleika einkenna barna sinna. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að foreldrar drengja sem 

skoruðu hátt á ADHD-kvarðanum frekar með skerðingu heldur en foreldrar stúlkna í sama 

hópi. Foreldrar stúlkna með ADHD vanmátu einkenni þeirra miðað við hve hátt þær skoruðu á 

skimunarlistunum á meðan foreldrar drengja í sama hópi ofmátu einkenni þeirra.  Samkvæmt 

þessum niðurstöðum áætluðu rannsakendur að foreldrar drengja fari í meira mæli í frekara 

greiningarferli með drengi heldur en foreldrar stúlkna. Rannsakendur bættu því við að 

niðurstöður rannsóknarinnar sýni jafnframt fram á að matskvarðlistar séu frekar lýsandi fyrir 

einkenni barna með ADHD með ofvirkni heldur en börn með minni einkenni ofvirkni. Það sé 

því líklegra að drengir séu fremur greindir með ADHD heldur en stúlkur (Mowflem o.fl, 2019).  

 Í yfirlitsgrein eftir Gaub og Carlsson (1997) var greint frá niðurstöðum rannsókna sem 

greindu frá kynjamismun einstaklinga með ADHD. Upplýsinga var aflað um niðurstöður 

rannsóknanna í sambandi við birtingarmynd ADHD, félags- og námsfærni, hegðunarvandamál, 

andlega heilsu  og fjölskyldulíf. Samkvæmt niðurstöðum greinarinnar áttu stúlkur með ADHD 
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síður við námsörðugleika að stríða heldur en drengir, skoruðu lægra í greiningarviðmiðum með 

ofvirkni og glímdu síður við hegðunarvanda (Gaub og Carlsson, 1997).  

Í rannsókn sem Biederman og félagar (1999) framkvæmdu  var markmiðið að kanna hvort 

greiningarpróf ADHD hentuðu frekar drengjum heldur en stúlkum þar sem talið er að stúlkur 

með ADHD séu frekar ógreindar eða með ómeðhöndlað ADHD. Þáttakendur rannsóknarinnar 

voru 262 stúlkur, 140 þeirra voru með ADHD greiningu en 122 ekki.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að samanborið við stúlkur án ADHD eru stúlkur með 

ADHD líklegri til að kljást við kvíða og/eða þunglyndi og hegðunarröskun. Þær eru einnig líklegri 

til að sýna mikla áhættuhegðun og byrja fyrr en þær sem ekki eru með ADHD að neyta áfengis 

og líklegri til að neyta annarra vímuefna og byrja að reykja. Samanborið við stúlkur án ADHD 

gekk þeim verr í skóla og höfðu lélegri félagsfærni. Rannsakendur bentu þar með á að þó svo 

að birtingarmynd stúlkna með ADHD sé ólík birtingarmynd hjá drengjum og einkenni oft ekki 

eins augljós. Þeir bentu einnig á það að þó svo að einkenni röskunarinnar hjá stúlkum séu oft 

ekki eins augljós eins hjá drengjum hafi hún engu að síður alveg jafn alvarleg og hamlandi áhrif 

á  þær í þeirra daglega lífi  (Biederman o.fl., 1999).  
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3 Rannsóknir á stúlkum með ADHD 
Í þessum kafla er umfjöllun um rannsóknir á stúlkum með ADHD. Fyrst verður fjallað um 

sjálfsmynd þeirra, þar á eftir verður fjallað um sambönd og samskiptahæfni og að lokum 

breytingar sem verða á kynþroskaaldri hjá stúlkum með ADHD. 

3.1 Sjálfsmynd stúlkna með ADHD 
Hinshaw og félagar (2012) voru fyrstir til að gera formlega langtímarannsókn á stúlkum með 

ADHD. Þátttakendur rannsóknarinnar voru 144 stúlkur, 17-24 ára sem allar fengu ADHD 

greiningu á barnsaldri og 88 stúlkur sem ekki voru greindar með ADHD. Aflað var upplýsinga 

um stúlkurnar í tíu ár þar sem tekin voru reglulega viðtöl við stúlkurnar og foreldra þeirra og 

ásamt því að afla upplýsinga meðal annars frá skólum og læknum, þar á meðal var einnig 

skoðað greiningarferli þeirra. Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvernig og hvort ADHD 

einkenni stúlkna með ADHD breyttust á unglingsaldri samanborið við aðrar stúlkur. 

Niðurstöður sýndu að ADHD einkennin virtust aukast með aldrinum og marktækur munur var 

á hópunum þar sem stúlkur með ADHD sýndu frekar skaðlega hegðun í gegnum tíðina. Stúlkur 

með ADHD áttu frekar í félags- og námsörðugleikum og með mun lægra sjálfsmat og mun 

hærra hlutfall þeirra hafði sýnt sjálfskaðandi hegðun og reynt að fremja sjálfsmorð (Hinshaw 

o.fl., 2012). 

Dr Quinn (2014) barnalæknir og  sérfræðingur í ADHD kvenna tekur saman í yfirlitsgrein 

sinni niðurstöður 41 rannsókna á stúlkum með ADHD.  Niðurstöður rannsóknanna sýndu að 

drengir eru frekar greindir með ADHD þar sem stúlkur eru síður með ofvirkni og eigi frekar við 

meiri einkenni athyglisbrest að stríða.  Hún bætir því við  að konur með ADHD eigi þar með 

auðveldara með að fela einkenni sín og greinist því fremur með þunglyndi og/eða kvíða. 

Niðurstöður sýndu einnig fram á að stúlkur með ADHD eiga oft í erfiðleikum með sjálfsmynd 

sína vegna röskunarinnar, skammast sín og eru áhyggjufullar og tala niður til sín. 

Birtingarmynd ADHD hjá stúlkum sé gjarnan sú að þær eru dagdreymnar, eiga í erfiðleikum 

með að meðtaka upplýsingar og fylgja leiðbeiningum, eru utan við sig eða í eigin heimi. Quinn 

bendir jafnframt á að að flestar stúlkur með ADHD segja erfiðleika sína fólgna í miklum 

athyglisbresti, skipulagserfiðleikum, tilfinningaójafnvægi og erfiðleikum við að framkvæma 

hluti þar sem þær eru utan við sig og eiga erfitt með að einbeita sér.  Niðurstöður bentu einnig 

til þess að að meðferðarvinna með stúlkunum hentaði vel til að hjálpa þeim að ná betri tökum 

á sínu lífi. Sú meðferðarvinna sem hægt er að vinna með kann að vera lyfjameðferð, þjálfun 
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og samtalsmeðferð (Quinn, 2014).  

  Í heildina sýndu niðurstöður jafnframt fram á  að fjöldi stúlkna með ADHD væri ekki að  

fá greiningu þar sem þær væru hljóðlátar og láti lítið fyrir sér fara. Þær eigi gjarnan 

stuðningsríka fjölskyldu sem hjálpar þeim að stjórna tíma sínum þegar kemur að 

verkefnaskilum og öðru slíku. Þegar þessar ungu stúlkur eldast getur álag á þær aukist og þær 

geta lent í erfiðleikum við að  koma jafnvægi á líf sitt. Þær eiga erfitt með að halda utan um 

aukið álag í skóla,  vinnu og öðrum þáttum í persónulegu lífi (Quinn, 2014). 

Í grein eftir Young, Adamo, Bryndísi Björk Ásgeirsdóttur, Branney, Beckett o.fl (2020) er 

gerð grein fyrir helstu niðurstöðum fundar í Bretlandi þar sem sérfræðingar að málefnum 

einstaklinga með ADHD komu saman. Sérfræðingar kynntu tölulegar upplýsingar út frá 

nýlegustu gögnum og rannsóknum á sviðinu. Kynntar voru upplýsingar í sambandi við 

birtingarmynd, einkenni, meðferðarúrræði stúlkna með ADHD. Með fundargerðinni vonuðust 

sérfræðingar til að opna umræðu og auka lífsgæði stúlkna með ADHD. Niðurstöður 

fundargerðarinnar sýndu fram á að fjöldinn allur  af útkeyrðum stúlkum og konum eru með 

ógreint ADHD þar sem þær falla ekki undir staðalímyndina af ADHD, tala ekki hratt og mikið, 

eru ekki ofvirkar, hvatvísar og  ekki karlkyns (Young o.fl., 2020). 

 Í greininni er farið yfir meðferðarmöguleika og rannsóknir á málefninu þar sem 

niðurstöður benda á að mikil skömm fylgi stúlkum og konum með ADHD þar sem þeim finnst 

þær ekki standast væntingar samfélagsins. Rannsakendur bentu á að ADHD hafi jafnmikil áhrif 

á drengi og stúlkur, sem leiðir oft til þunglyndis, skipulagsleysis, kvíða og lélegri árangurs.  Þeir 

bentu jafnframt á það að stúlkur þurfi að þekkja það hvernig hugur þeirra virkar, skilja sjálfa 

sig og sætta sig við erfiðleika sína. Besta leiðin til að ná fram breytingum væri að finna út kosti 

sína og styrkleika sem fylgja ADHD og hætta að einblína aðeins á veikleika sína og hjálpa þeim 

að styrkja sig og rækta hæfileika sína. Rannsakendur tóku það einnig fram að vandamálið sé 

oftar en ekki að flestar af þessum stúlkum sem eiga í erfiðleikum eru ekki greindar með ADHD 

sem börn. Þrátt fyrir að lítið hafi farið fyrir þeim höfðu foreldrar og jafnvel fagaðilar engan 

skilning á þeim erfiðleikum sem þær upplifðu, ringulreiðinni og skipulagsleysinu. Stúlkur með 

ADHD alist því oftar en ekki upp með lítinn skilning á sjálfum sér og óljósa sjálfsmynd (Young 

o.fl 2020) 

Í grein eftir Yao og félaga (2019) var markmiðið að kanna hvort tengsl væru á milli stúlkna 

með ADHD og átröskunnar (e. eating disorder). Undir átröskun flokkast meðal annars 
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lotugræðgi (e.bulimia nervosa) og lystarstol (e.anorexia nervosa). Safnað var gögnum frá 

sænskum þjóðargögnum (e.swedish nationwide population). Til að byrja með var kannað hvort 

erfðafræðilegt samband væri á milli ADHD og átröskunar samkvæmt gögnunum og þar á eftir 

var tekið viðtal við 8.612 foreldra tvíburastúlkna á aldrinum 9–12 ára. Fimm árum síðar var 

tekið viðtal við stúlkurnar sjálfar. Niðurstöður sýndu að marktækur munur var á stúlkur með 

ADHD og hinna stúlknanna þar sem stúlkur með ADHD  glímdu frekar við átröskun að einhverju 

tagi. Erfðafræðileg tenging var einnig sterk, og því má segja að stúlkur með ADHD og 

fjölskyldusögu um átröskun voru í sérstökum áhættuhópi (Yao, o.fl., 2019).  

3.2 Stúlkur með ADHD og sambönd  
Í rannsókn Beristain og Wiener (2020) voru tekin viðtöl við 9 stúlkur með ADHD á aldrinum 

16-18 ára í þeim tilgangi að kanna vinasambönd þeirra. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu 

fram á að þær höfðu allar fundið fyrir mikilli höfnun, einmanaleika og ágreiningi í 

vinasamböndum í gegnum tíðina. Meirihluti stúlknanna sögðu frá því að þær ættu lítið af 

vinum en vildu meina að þegar þær fóru í menntaskóla hefðu þær náð að mynda fleiri 

vinasambönd við einstaklinga sem voru í svipuðum sporum og þær (Beristain og Wiener, 

2020). 

Rannsókn Rokeach og Wiener (2014)  bar saman rómantísk sambönd einstaklinga á 

aldrinum 13-18 ára. Þátttakendur svöruðu spurningalistakönnun, 30 þeirra voru með ADHD 

og í samanburðarhópnum voru 28 einstaklingar sem voru ekki með ADHD. Í niðurstöðum 

könnunarinnar kom í ljós að stúlkur með ADHD ættu frekar í styttri ástarsamböndum 

samanborið við stúlkur sem voru ekki með ADHD. Þær höfðu einnig átt í mun fleiri 

ástarsamböndum og höfðu átt í meira en helmingi fleiri nánum samböndum heldur en þær 

sem ekki voru með ADHD. Rannsakendur töldu að niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess 

að einstaklingar með ADHD ættu í meiri erfiðleikum með stöðugleika í samböndum (Rokeach 

og Wiener, 2014) 

Í rannsókn Sciberras, Ohan og Anderson (2011) var markmiðið að rannsaka hvort tenging 

væri á milli eineltis og andfélaglegrar hegðunar hjá stúlkum með ADHD. Þátttakendur 

rannsóknarinnar voru 44 stúlkur (12-18 ára),  22 með ADHD greiningu samanborið við 22 

stúlkur ekki með ADHD . Ásamt þeim var tekið viðtal við  foreldrar  stúlknanna. Niðurstöðurnar 

greindu frá því að stúlkur með ADHD áttu frekari í vandræðum með félagsleg tengsl og urðu 

frekar fyrir einelti heldur en stúlkur sem ekki voru með ADHD. Rannsóknin gaf einnig til kynna 
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að stúlkur með ADHD sýndu frekar andfélagslega hegðun. Rannsakendur töldu að ástæðan 

fyrir þessu  gæti verið sú að stúlkur með ADHD eiga gjarnan í erfiðleikum með samskipti  og 

hræðast höfnun. Þeir greindu frá því að stúlkur með ADHD samanborið við stúlkur án ADHD 

ættu í meiri erfiðleikum í samskiptum við jafnaldra og áttu þar af leiðandi frekar færri vini 

(Schiberras, Ohan og Anderson, 2012). 

3.3 Breytingar í kringum kynþroska hjá stúlkum með ADHD 
 Taylor og Keltner (2002) fjalla um niðurstöður tilviksrannsókna í grein sinni. Markmið 

rannsóknarinnar var að kanna hvaða breytingar verða á stúlkum með ADHD í kringum 

kynþroskaaldurinn. Niðurstöður rannsókna sýna fram á að þær hormónabreytingar sem verði 

á stúlkum á þessum aldri geri það að verkum að þær byrji  að sýna einkenni áhættuhegðunar 

eins og áfengis- og aðra vímuefnanotkun, eru líklegri til að verða þungaðar snemma og stunda 

áhættusama kynlífshegðun, búðarhnupl og þróa með sér átröskun. Rannsóknir sýndu einnig 

fram á að fjöldi stjúlkna með ADHD verða í kjölfarið þar með greindar með einhverskonar 

vanda, ótengdan ADHD. Þær eru  gjarnan greindar með kvíða og þunglyndi og fá þar af leiðandi 

viðeigandi hjálp í þeim efnum og hjálp með samskipti við fjölskylduna. Aðrar halda áfram með 

erfiðleika sína sem oftar en ekki versna í kjölfarið og verða þar með ennþá ógreindar vegna 

ýmissa ástæðna (Taylor og Norman, 2002).   

 Klíniski sálfræðingurinn, Thomas Brown (2005) benti á að verndandi þættir í umhverfi 

stúlkna með ADHD geti spilað stóran þátt í því að stúlkur með ADHD fái ekki greiningu fyrr en 

á fullorðinsárum. Stúlkur með ADHD og háa greindarvísitölu njóta til dæmis sérstakra 

forréttinda þegar kemur að þessum málum þar sem þeim gengur oftar en ekki vel í námi og 

margar af þessum þeim eiga einnig fjölskyldur sem halda vel utan um þær og þeirra nám. 

Brown bendir jafnframt á að verndandi þættir hjálpi stúlkum við að að takast á við ýmsa þætti 

í lífi sínu en getur komið í veg fyrir það þær takist á við áskoranir sjálfar og að þær og fólkið í 

kringum þær taki eftir því að eitthvað gæti verið að og þar með minni líkur á því að þær fái 

viðeigandi hjálp (Brown, 2005). 
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4 Kenningar á sviðinu 

Í þessum kafla er greint frá kenningum sem snúa að alhiða þroska barna og ungmenna. Fjallað 

er fyrst um þroska- og lífsskeiðakenningu Erik H. Erikson um persónuleikaþroska barna. Þar á 

eftir er fjallað um vistfræðikenningu Urie Bronfenbrenner og að lokum er fjallað um 

tengslakenningar John Bowlby og Mary Ainsworth. 

4.1 Þroska- og lífskeiðakenning Erikson  
Erikson var kennismiður á 20.öldinni og sá fyrsti til að setja fram kenningu um þroska frá 

fæðingu til lífsloka. Erikson byggði kenningu sína að mörgu leyti á hvatakenningu Sigmund 

Freud. Freud taldi að sálrænir kvillar og aðlögunarerfiðleikar einstaklings mætti allt rekja til 

barnæskunnar og talaði sérstaklega um mikilvægi tengslamyndunar á milli barns og foreldra. 

Kenning Freud hefur verið gagnrýnd en meginatriði hennar hafa verið viðurkennd. Erikson var 

einn af þeim sem byggði kenningu sína um persónuleikaþroska á hugmyndum Freud en taldi 

þroski einstaklingsins héldi áfram að þróast eftir barnæskuárin (Beckett og Talyor, 2019).  

Hann skipti kenningu sinni í átta þroskaskeið sem ná yfir alla ævina og á hverju stigi eru 

ákveðin verkefni sem einstaklingurinn þarf að leysa til að þroskinn gangi betur á næsta 

þroskaskeiði (Beckett og Taylor, 2010). Hér verður eingöngu fjallað um þau stig sem snúa að 

börnum og unglingum þar sem viðfangsefni þessarar ritgerðar snúa að þeim aldursstigum. 

4.1.1 Traust eða vantraust 

Fyrsta stigið í þroska- og lífskeiðakenningu Eriksons byrjar við fæðingu og varir til eins árs 

aldurs og kallast traust eða vantraust (e.trust vs. mistust). Helstu verkefni barna á þessum aldri 

er að byggja upp traust og því mikilvægt að grunnþörfum þeirra sé sinnt af foreldrum eða 

umönnunaraðilum sínum. Ef þörfum þeirra er sinnt nær barnið að mynda jákvæð tengsl  og 

finnur fyrir öryggi. Ef foreldrar eða umönnunaraðilar sinna ekki grunnþörfum barnsins er 

hætta á að barnið finni fyrir vantrausti og óöryggi (Beckett og Taylor, 2010).  
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4.1.2 Sjálfstæði eða skömm  

Annað stigið kallast sjálfstæði eða skömm (autonomy vs shame) sem byrjar við 18 mánaða 

aldur og varir til þriggja ára aldurs. Á þessu þroskaskeiði fer barnið að öðlast meira sjálfstæði, 

meiri hreyfifærni, betri fínhreyfingar og byrjar að upplifa sig sem hæfan einstakling. Barnið 

þarf að fá tækifæri til að spreyta sig prófa nýja hluti, læra að taka sínar eigin ákvarðanir og gera 

hlutina sjálf til að lágmarka skömm og efa. Foreldrar eða umönnunaraðilar þurfa því að hvetja 

börnin til eigin ákvarðanatöku. Ef þeir gefa barninu ekki tækifæri til að taka sjálfstæðar 

ákvarðanir á þessu stigi getur það gert það að verkum að börn skorti frumkvæði og upplifi 

skömm og hræðslu við það að taka eigin ákvarðanir og prófa eitthvað nýtt og telji sig jafnvel 

misheppnuð og ekkert kunna né geta. Lítið og saklaust grín getur gert það að verkum að 

barninu finnst það vera niðurlægt og er því mikilvægt að foreldrar eða umönnunaraðilar hjálpi 

barninu að leysa ágreininginn á milli sjálfstæðis, skammar og efa á jákvæðan hátt.  Einhver 

skömm þarf að vera til staðar svo að hægt sé að grípa inn í ef barnið stundar óæskilega hegðun, 

en brýnt að foreldrar eða umönnunaraðilar geri það á jákvæðan hátt til að barnið læri að taka 

sjálfstæðar ákvarðanir og efla eigin viljastyrk. Á þessu stigi byrjar seigla barns að verða til og 

er ákjósanleg útkoma á þessu stigi er að öðlast sjálfsstjórn og byrja að mynda góða sjálfsmynd 

(Beckett og Taylor, 2010).  

4.1.3 Frumkvæði eða sektarkennd  

 Þriðja stigið varir frá þriggja ára til fimm ára aldurs og kallast frumkvæði eða sektarkennd 

(initiative vs guilt). Á þessum aldri fer barnið að skilja orsök og afleiðingu gjörða sinna og hafa 

frumkvæði að hlutum sem veita þeim ánægju. Færni þeirra til að takast á við flókin verkefni 

verður meiri og mikilvægt að þau fái frelsi til að rækta sköpunarhæfileika sína og taka 

sjálfstæðar ákvarðanir. Það er mikilvægt að foreldrar eða forráðarmenn hvetji barnið til að 

taka sjálfstæðar ákvarðanir og hjálpa þeim að skilja orsök og afleiðingar hegðunar og gjörða 

sinna. Ef barn lærir ekki að takast á við afleiðingar gjörða sinna getur það leitt til ákveðinnar 

persónuleikaörðugleika eins og hvatvísi og miskunnarleysi.  Þar með er mikilvægt að 

umönnunaraðilar veiti barninu það svigrúm sem nauðsynlegt er til að það þroskist og dafni. Ef 

barnið fær ekki tækifæri til að þróa hæfni sína til að ná markmiðum sínum getur það upplifað 

sektarkennd (Beckett og Taylor, 2010).  
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4.1.4 Bjargráð eða minnimáttarkennd  

Fjórða stigið nefnist bjargráð eða minnimáttárkennd (e.industry vs. inferiority)  og byrjar það í 

kringum 6 ára aldur og varir til um 12 ára aldurs. Á þessu stigi telur Erikson ákjósanlegt að börn 

læri að lesa umhverfið í kringum sig og öðlist trú á eigin getu. Þau gera það með því að vinna 

þau verkefni sem lögð eru fyrir þau og að þau fái hrós og hvatningu frá 

foreldrum/umönnunaraðilum, kennurum og fólkinu í kringum sig. Mikilvægt er að gera ekki 

lítið úr því þegar barnið er stolt af sér vegna smáverkefna en það þarf einnig að passa að hrósa 

ekki um of fyrir allt sem barnið gerir. Á þessum aldri er barnið viðkvæmt fyrir neikvæðum 

athugasemdum og þegar lítið er gert úr því. Þá á það til að upplifa vanmátt og að það sé ekki 

nógu gott. Jafnvægi er mikilvægt á þessu stigi, það er að segja að  hjálpa barninu að upplifa 

stolt en hinsvegar passa að hrósa ekki um of svo að það haldi að það þurfi ekki að leggja mikið 

á sig til að fá viðurkenningu fyrir verk sín (Beckett og Taylor, 2010).  

4.1.5 Sjálfsvitund eða sjálfsmyndarruglingur 

Á unglingsaldri, eða frá um 12 ára hefst fimmta stigið og nær til 18-20 ára aldurs. Þetta stig 

kallast sjálfsvitund eða sjálfsmyndarruglingur (e.identity vs. role confusing) og eru ýmsar 

breytingar sem eiga sér stað þessum aldri og snúast verkefni á þessu stigi að sjálfsmynd 

unglingsins. Unglingurinn fer að velta því fyrir sér hver staða hans sé í samfélaginu og samskipti 

við jafnaldra verða meiri og náin sambönd byrja oft að myndast. Unglingurinn byrjar að velta 

því fyrir sér hver hann er og hver hann vill verða. Hann  byrjar þar með að prófa ýmis hlutverk 

og er upptekinn af viðhorfum annarra.  Ef gengið hefur vel á fyrri þroskastigum eru meiri líkur 

á að einstaklingur öðlist betri sjálfsvitund á þessu þroskastigi. Unglingurinn þarf hér að reyna 

að leysa verkefni lífsins með eigin sköpunarhæfileikum með hvatningu frá jafnöldrum og 

foreldrum/umönnunaraðilum. Ef unglingur fær ekki stuðning getur það leitt til slakrar 

sjálfsmyndar sem gerir það að verkum að það  sækist í yfirborðskennd sambönd við aðra 

(Beckett og Taylor, 2010).  

4.2 Vistfræðikenning Urie Bronfenbrenner  

Sálfræðingurinn Urie Bronfenbrenner setti fram vistfræðikennigu sem skýrir samspil 

einstaklings og umhverfis í þroskaferlinu (Bronfenbrenner, 1979). Hann byggði hugmyndir 

sínar á vinnu félagsfræðingsins Kurt Lewin og Piaget. Árið 1935 byrjaði Lewin að rannsaka 

hvernig persónuleiki og umhverfi spila saman og hafi áhrif á hegðun einstaklingsins (Beckhett, 
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C og H, Taylor, 2010). Það er talið að fyrir kenningu Bronfenbrenner hafi sálfræðingar, 

félagsfræðingar, kennarar, mannfræðingar og aðrir sérfræðingar allir lagt megináherslu á að 

rannsaka nærumhverfi barnsins. Bronfenbrennar tengdi allt saman og var brautryðjandi í því 

að rannsaka hegðun barna í þeirra eigin náttúrulega umhverfi eins og fjölskyldu, skóla, 

vinahópa og samfélagi þeirra almennt. Með félags- og  

vistfræðimódeli sínu rammaði hann inn ytri þætti í umhverfi barna og í kjölfarið setti  hann 

fram vistræðikenninguna (Brendtro, 2006).  

Kenning Bronfenbrenner er talin vera ein sú nákvæmasta og besta kenning í þessum 

efnum hingað til (Beckhett og Taylor, 2010).  Hver einasti einstaklingur mótast af fjölda kerfa 

sem búin eru úr öðrum kerfum eins og samfélagi, menningu, samtökum og fjölskyldum 

(Beckhett og Taylor, 2010).  Bronfenbrenner benti á að meiri þörf væri á að rannsaka áhrifin 

sem umhverfið hefur á einstaklinginn. Það leiddi til þess að hann þróaði sitt eigið líkan af 

vistfræðilegu umhverfi. Upprunalega skipti Bronfenbrenner kenningunni í fjögur kerfi en síðar 

bætti hann við fimmta kerfinu. Hvert kerfi segir frá tengslum einstaklingsins við umhverfi hans 

og hvernig umhverfið hefur áhrif á þroska hans. Kerfin eru flokkuð eftir því hversu mikilvæg 

þau eru einstaklingnum. Kerfin eru eftirfarandi; nærkerfi (e. microsystems), miðkerfi 

(e.mesosystems), stofnanakerfi (e.exosystems), heildarkerfi (e.macrosystems) og lífkerfi 

(e.cronsystems). Fyrstu fjögur kerfin fjalla um  umhverfi barns og hlutverk í þroska þess en 

fimmta kerfið sem kom síðar fjallar um tímaþáttinn í þeirra lífi. Fjallað verður hér fyrir neðan í 

stuttu máli um hvert kerfi fyrir sig (Bronfenbrenner, 1994;Bronfenbrenner, 1979).  

4.2.1 Nærkerfið  

Nærkerfið (e.microsystem) er það kerfi sem inniheldur nánasta umhverfi barnsins. Má þar með 

nefna mikilvægustu þætti í lífi barnsins eins og heimili þess, skóla, vini og fjölskyldu (Beckhett 

og Taylor, 2010). Það eru alltaf nokkrir þættir í nærkerfinu til staðar hjá hverjum einstaklingi 

sem eru síbreytilegir og þeim fjölgar með aldrinum. Barnið lærir þar með að spila mismunandi 

hlutverk í hverjum þætti fyrir sig (Bronfenbrenner, 1979). Persónuleiki barns spilar einnig 

mikið hér inn í og getur bæði haft í för með sér möguleika fyrir það og takmarkanir. Áhugamál 

og gildismat þess myndast oft í takt við nærumhverfi þeirra og reglur samfélagsins og hefur 

hver og einn þáttur áhrif á þroskaferli þeirra (Bonino, Cattelino og Ciarano, 2005).   
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4.2.2 Miðkerfið  

Miðkerfið (e. mesosystem) er sú keðja sem samanstendur af samböndum milli ólíkra nærkerfa 

sem verka hvert á annað og búa til veröld einstaklingsins (Bechkett og Taylor, 2010). Fyrir börn 

eru það tengsl við hópa á heimili, skóla, vini og nágrenni (Bronfenbrenner, 1979). Það er 

mikilvægt að þessi kerfi tengist vel og samstaða sé til staðar svo að barnið fái jákvæða upplifun 

af lífi sínu og umhverfi (Bronfenbrenner, 1986).  

4.2.3 Stofnanakerfið 

Stofnanakerfið (e.exosystem) eru þær stofnanir sem barnið hefur ekki bein samskipti við og 

engin áhrif á  en hefur samt sem áður áhrif líf þeirra og þroska. Sem dæmi má nefna heilbrigðis-

,skóla og félagskerfið í samfélaginu sem það býr í en önnur kerfi eins og samfélagsleg og 

fjárhagsleg staða foreldra sem hafa áhrif á ákvarðanir sem þar eru teknar í sambandi við líf 

barns og umhverfi telst einnig með (Bronfenbrenner, 2010;Bronfenbrenner, 1979).  

4.2.4 Heildarkerfið 

Heildarkerfið (e.macrosystem) er víðara menningarlegt samhengi sem inniheldur minni kerfi 

þar sem ákveðin hugmyndafræði og gildi eiga sér stað. Menning samfélagsins hefur áhrif á það 

hvernig einstaklingur lítur á sjálfan sig, hver gildi hans eru og hvernig hann myndar sambönd 

sín við aðra. Sambönd og breyting milli ólíkra þátta vistkerfisins hafa öll áhrif á þroska barnsins 

og því mikilvægt að tekið sé tillit til þeirra allra (Bronfenbrenner, 2010).  

4.2.5 Lífkerfið  

Lífkerfið (e.chronosystem) er ólíkt hinum kerfunum þar sem það gengur þvert á öll hin kerfin. 

Öll kerfin hafa áhrif þroska einstaklingsins á einhvern hátt og nær þetta kerfi yfir breytingarnar 

sem eiga sér stað og myndar þau áhrif sem verða vegna sérstakra atvika eða mikilla breytinga 

í líf barnsins og umhverfi.  Því lengur sem hver þáttur er í lífi barnsins því meiri áhrif hefur hann 

á það. Kerfin breytast öll með tímanum sem hefur alltaf í för með sér áhrif á einstaklinginn. 

Dæmi um það eru breytingar innan fjölskyldunnar eða fjárhagsleg staða hennar. Í lífkerfinu er 

talað um innri og ytri breytingar barnsins sem verða þegar það nær auknum þroska. Innri 

breytingar eru sem dæmi hormónabreytingar og ytri breytingar eru breytingar á umhverfi 

barnsins (Bronfenbrenner, 1994).  
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4.3 Tengslakenningar   

John Bowlby var breskur geðlæknir sem setti fram tengslakenningu (e. attachment theory) 

sína eftir seinni heimstyrjöldina. Tengslakenning hans byggir á þörf einstaklinga til að mynda 

náin tilfinningatengsl. Náið samband við móður eða umönnunaraðila er grundvallarþörf barns 

til að mynda öryggi og traust. Til þess að barnið gæti orðið sjálfstæður einstaklingur taldi 

Bowlby að barnið þyrfti að móta tengsl við móður eða umönnunaraðila á fyrstu mánuðum 

þess svo það upplifði öryggi. Hann sagði að ef þessi tengsl séu ekki til staðar upplifi barnið 

hræðslu og óöryggi sem hefur áhrif á líf þess seinna meir. Þessi þörf fyrir tengingu tengist 

líffræðilegum þáttum og ef tengslamyndun næst geri það barnið hæfara til að mynda góð 

tilfinningatengsl við aðra í framtíðinni (Bowlby, 1969). 

Bowlby hélt því fram að  ef að traust tengsl næðu að myndast á milli umönnunaraðila og 

barns ætti einstaklingur auðveldara með að veita ást og umhyggju og næði frekar að þróa með 

sér styrk til að takast á við aðstæður í umhverfi sínu. Ef skortur væri á tengslum vildi Bowlby 

meina að  það hafi slæm áhrif á tilfinningaþroska barns í framtíðinni (Bowlby, 1982).  

Deault (2009) greindi frá niðurstöðum þriggja rannsókna  í grein sinni. Niðurstöður sýndu 

fram á mikilvægi tilfinningatengsla foreldra og barna þegar barn greinist með ADHD. Tengslin 

sem börn mynda við foreldra eða helsta umsjónaraðila á fyrstu mánuðum og árum í lífi þeirra 

geta haft afdrifarík áhrif til lengri tíma litið. Góð tengslamyndun er þar með verndandi þáttur 

sem eflir einstaklinginn og en léleg tengslamyndun áhættuþáttur sem hefur hamlandi áhrif á 

hann (Deault, 2009).  

Bowlbly (1982) skipti kenningunni niður í þrjú stig. Fyrsta stigið er mótmæli (e.protest), 

annað stigið er örvænting (e.despair) og þriðja stigið er rof í tengslum (e.retachment) (Bowlby, 

1982). Hér á eftir verður gerð grein fyrir hverju stigi fyrir sig.  

Fyrsta stigið í tengslakenningu Bowbly nefnist mótmæli (e. protest). Stigið varir frá fæðingu 

til tveggja til þriggja mánaða aldurs (Bowlby, 1969). Þegar móðir fer frá barninu mótmælir 

barnið því með grátri eða öskri og leitar í návist móðurinnar. Það reynir þar með að koma því 

til skila að það vilji vera nálægt móður sinni eða umönnunaraðila  og koma í veg fyrir að það 

fari frá því. Bowlby taldi að ástæðan á bakvið þeirra viðbragða væri sú að barninu stafaði ógn 

af því að móður eða umönunaraðili færi frá því (Bowlby, 1982).  

Annað stigið í tengslakenningunni nefnist örvænting (e.despair) og á sér stað frá tveggja 

eða þriggja mánaða til hálfs árs aldurs. Á þessum aldri fer barnið að sækjast eftir 
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tengslamyndun við fleiri aðila en móður eða helsta umönnunaraðila (Bowbly, 1969). Þegar 

móðir eða umönnunaraðili fer frá barninu fer það að örvænta og verður niðurdregið (Bowbly, 

1982).  

Þriðja stigið nefnist rof í tengslum (e.detachment) og varir frá 6 mánaða til 2 ára aldurs 

(Bowbly, 1969).  Skýr tengslamyndun á sér stað á því stigi og fylgist barnið kvíða þegar móðir 

eða umönnunaraðili fer í burtu. Ef móðir eða umönnunaraðili er lítið til staðar byrjar barnið 

að forðast náin tengsl við aðra og einangra sig (Bowbly, 1982).  

Mary Ainsworth var barnasálfræðingur sem þróaði tengslakenningu Bowlbys. Rannsókn 

Ainsworth (1978) fór þannig fram að ellefu mánaða börn voru sett í sama herbergi og móðir 

þess og ókunnug kona. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvernig börnin brugðust við 

aðstæðum í óþekktu umhverfi. Ákveðnar tengslagerðir komu í ljós út frá viðbrögðum og 

hegðun barnanna og skipti hún þeim í þrjá eftirfarandi flokka (Ainsworth, 1985). 

Örugg tengsl (e. secure attachment) er þegar barn treystir á móður eða umönnunaraðila 

til að færa sér öryggi til að skoða umhverfið. Barnið mótmælir því þegar umönnunaraðili fer í 

burtu frá þeim og treystir sér ekki að vera án hans. Þegar umönnunaraðili kemur aftur til þess 

sækist barnið strax í hann og er fljótt að jafna sig (Ainsworth, 1985).  

Það að barn sýni lítil sem engin viðbrögð þegar móðir eða umönnunaraðili fer í burtu frá 

þeim og veitir því litla sem enga athygli þegar það kemur aftur til þess er dæmi um óörugg 

tengsl (e. insecure attachment) (Ainsworth, 1985).  

Þegar barnið verður vart um sig þegar ókunnugur aðili kemur inn í aðstæður þess þó svo 

að móðir eða umönnunaraðili sé til staðar er það dæmi um tvíbend tengsl (e.ambivalent 

attachment).  Barnið sýnir merki um óöryggi þegar móðir eða helsti umönnunaraðili fer frá því 

og þegar móðir eða umönnunaraðili koma aftur á barnið erfitt með að jafna sig og sækist 

stöðugt í að vera hjá henni í langan tíma á eftir (Ainsworth, 1985).  

Tengslakenningar Bowlby og Ainsworth eru ólíkar að því leyti að Bowlby taldi að nærvera 

móðurs eða umönnunaraðila vera nóg til að barnið finni fyrir tengslum en Ainsworth vildi 

meina að forsenda fyrir góðri tengslamyndun væri gott og traust samband á milli 

móðurs/umönnunaraðila og barns (Bowlby, 1982;Ainsworth, 1985).  
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5 Grunn- og framhaldsskólakerfið og þarfir ungmenna  

Í þessum kafla er fjallað um skólakerfið. Farið er yfir Salmanca yfirlýsinguna og grunn- og 

framhaldsskólakerfið á Íslandi og hvaða stuðningsúrræði þurfa að vera til staðar til að mæta 

þörfum barna með ADHD. Að lokum verður er fjallað um skólafélagsráðgjöf.  

5.1 Salamanca yfirlýsingin  
Undirstaða laga um grunnskóla á Íslandi hófst þegar Salamanca yfirlýsingin (1994) var 

samþykkt. Fulltrúar frá Íslandi og 92 öðrum ríkjum ásamt 25 alþjóðasamtökum komu saman 

til að ræða og móta stefnu um skóla fyrir alla. Sú yfirlýsing er kölluð Salamanca áætlunin og 

þar kemur fram samþykki allra þátttakanda um framtíðarmarkmið og stefnu í kennslu fyrir 

nemenda með sérþarfir. Menntamálaráðuneytið gerði í kjölfarið kröfur til þess að yfirlýsingin 

og rammaáætlun með sérþarfir yrði höfð að leiðarljósi á Íslandi. Í yfirlýsingunni og 

rammaáætluninni kemur fram að sníða eigi námsefni barna að þeirra þörfum og að öll börn 

eigi rétt á  jöfnum tækifærum til náms. Þegar námsefni og kennsluhættir taka mið af þörfum 

nemenda séu meiri líkur á góðum námsárangri og fá þar með tækifæri til að blómstra og rækta 

hæfileika sína (menntamálaráðuneytið, 1995).   

Í yfirlýsingunni byrjaði hugtakið Skóli án aðgreiningar að þróast. Hugmyndafræði 

stefnunnar er að  taka mið af öllum börnum í námi og félagslegu réttlæti án mismununar. 

Grundvöllur stefnunnar byggist á virðingu fyrir hverjum og einum og að skólar taki þar með 

við öllum börnum burt séð frá líkamlegu, sálarlegu, félagslegu og tilfinningalegu ástandi þeirra 

eða málþroska (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011;menntamálaráðuneytið, 1995). 

Nemendur eigi því ekki að vera aðskildir í sérstaka skóla, deildir eða bekki eftir því hvort þeir 
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séu fatlaðir, glími við námsörðugleika eða eigi við andleg veikindi að stríða svo dæmi séu tekin. 

Grunnskólar hér á landi hafa fylgt stefnunni Skóli án aðgreiningar frá árinu 2008 eða þegar 

hún fyrst birtist í lögum (Dóra S. Bjarnason, Hermína Gunnþórsdóttir og Ólafur Páll Jónsson, 

2016).  

5.2 Skólakerfið á Íslandi 

Í núgildandi lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) kemur fram hlutverk skóla sé að stuðla að 

alhliða þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. 

Grunnskóli skal leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við stöðu og þarfir 

nemenda og stuðla að alhliða þroska, velferð og menntun hvers og eins. Einnig kemur fram að 

grunnskóli skuli hjálpa einstaklingi að takast á við samfélagið, umhverfið og umheiminn. 

Grundvöllur skólastarfsins sé að leggja áherslu á frumkvæði og sjálfstæðrar hugsunar 

nemenda ásamt því að tryggja þeim farsæla skólagöngu og öryggi. Skólinn skal þar með stuðla 

að góðu samstarfi á milli skólans og heimila nemenda. Samkvæmt 40. grein laganna kemur 

fram að sveitarfélög skuli tryggja skólaþjónustu sem felst í stuðningi við nemendur og 

fjölskyldur þeirra. Ef grunur vakni um að nemandi eigi við sálræna eða félagslega örðugleika 

að stríða sem hefur áhrif á nám þeirra skuli skólinn stuðla að því að barnið fái viðeigandi 

þjónustu og greiningu (mennta-og menningarráðuneytið, 2011). 

 Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) kemur fram að skóli án aðgreiningar byggi á þátttöku og 

viðurkenningu allra barna. Námsumhverfið sé margbreytilegt og að námskráin henti öllum 

nemendum til að ná sem bestum árangri. Skólastarfið sé í sífelldri þróun og að lausnir snúa að 

vellíðan og að veittur sé sá stuðningur sem þörf er á (mennta- og menningarráðuneytið, 2011).  

Í markmiðum laga um framhaldsskóla nr. 92/2008 kemur fram að draga eigi úr brotthvarfi 

nemenda. Í ársskýrslu mennta- og menningarmálaráðherra (2018) er fjallað um mótun nýrrar 

menntastefnu til ársins 2030 þar sem áskoranir sem Ísland stendur frammi fyrir í mennta-, 

atvinnu og velferðarmálum verða settar í forgang. Eitt af markmiðum stefnunar sé að fleiri 

nemendur ljúki prófi úr framhaldsskóla á tilskildum tíma og búa til aðgerðaáætlun til að sporna 

gegn brotthvarfi á nemenda (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2018).  

Í lokaskýrslu úttektar á framkvæmd stefnu um menntun án aðgreiningar á Íslandi (2017) 

virtust allir aðilar samfélagsins sammála um að mörkuð stefna sé krefjandi í framkvæmd og  

erfitt að standast kröfur um menntun án aðgreiningar. Aðilarnir sem tóku þátt í vinnunni við 

úttektina voru stofnanir sem annast umsýslu fjárveitinga til menntunar án aðgreininar ásamt 
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nemendum og aðstandendum skóla, starfsfólk skóla og skjólaþjónustu, þeir sem sjá um 

fjármögnun og rekstur skóla, kennarasamtökin,  stofnanir sem annast menntun kennara og 

ráðamenn á vettvangi ríkis og sveitarfeálga. Niðurstöður útttektarinnar sýndu fram á að aukið 

álag hefur verið á starfi kennara eftir að núgildandi löggjöf og stefnumótun tók í gildi árið 2008. 

Einnig kom fram að til að standast kröfur stefnunnar þyrfti meiri fagþekkingu, fjármagn, 

stuðning og skýrari framkvæmdar- og stefnuáætlun (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2017).   

5.3 Þarfir barna með ADHD 
Samkvæmt Vinnulagi við greiningu og meðferð á athyglisbresti og ofvirkni (2012) frá Embætti 

Landlæknis má gera ráð fyrir að flest börn með ADHD þurfi á einhverskonar aðstoð að halda í 

námi vegna ADHD. Sem dæmi má nefna þurfa börn með ADHD oftar meiri nánd við kennara 

eða annað starfsfólk en aðrir nemendur og þarfnast hvatningar og athygli í verkefnum sínum. 

Þau hafa gjarnan þörf á einstaklingsmiðaðri nálgun og er gott að leggja verkefnið þannig upp 

með þeim hætti að hluta það niður í smærri einingar. Börn með ADHD þurfa að skipuleggja 

skólatímann sinn vel og þurfa oft hlé milli verkefna þar sem lögð er áhersla á mikla einbeitingu. 

Þar sem þau eiga erfitt með einbeitingu og þurfa oftar pásur er brýnt að börn með ADHD fái 

lengri tíma til að vinna verkefni og próf heldur en önnur börn. Atferlismótunarkerfi í skólum 

hefur reynst vel, þannig að einbeiting að verkefnum er styrkt með kerfisbundnum hætti (Gísli 

Baldursson o.fl, 2012). 

Ráðstefna á vegum velferðarráðuneytisins var haldin um snemmtæka íhlutun (2018) í 

málefnum barna. Tilgangur ráðstefnunnar var að hvetja til upphafs þeirrar vinnu sem 

stjórnvöld hafa sett fram um aukna þjónustu á málefnum barna og fjölskyldna þeirra. Á 

ráðstefnunni voru einstaklingar sammála um það að skólinn þyrfti almennt að tryggja betur 

hvernig komið er til móts við nemendur í skólaumhverfinu og þá sérstaklega til þeirra sem eiga 

við einhverskonar vanda að stríða. Til að ná sem bestum árangri þurfi að stuðla að aðkomu 

ólíkra fagstétta innan skólans til að hægt sé að vinna út frá forsendum snemmtækrar íhlutunar. 

Þar með sé hægt að taka mið af umhverfi skólans, breyttri menningu og áherslum sem þarf að 

endurskoða. Til að ákjósanlegur árangur náist þurfi einnig að huga að samstarfi við stofnanir 

utan skólans og að  hlutverk stjórnvalda sé að styðja við þær breytingar (Velferðarráðuneytið, 

2018).  
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Markmið með rannsókn á stöðu ungmenna með endurhæfingar- og örorkulífeyri sem 

framkvæmd var af Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands (2016) var að kanna reynslu þeirra af 

stuðningi í skóla. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að rúmlega helmingur þátttakenda 

hafði orðið fyrir einelti í grunnskóla, 75% upplifðu kvíða og og/eða þunglyndi og 58% höfðu 

slaka sjálfsmynd. Svipaðar niðurstöður komu fram um reynslu þeirra í framhaldsskóla. 

Helmingurinn af hópnum sagðist vera mjög eða frekar sammála því að hafa fengið lítinn eða 

engan stuðning í grunnskóla og um þriðjungur hafði það sama að segja um framhaldsskóla. 

Helmingur þátttakenda í rannsókninni höfðu einungis lokið grunnskólanámi og þriðjungur af 

hópnum hafði byrjað skólagöngu en hætt og var það þá oftast vegna námserfiðleika, 

vanlíðunar eða veikinda (Félagsvísindastofnun, 2016).  

Til að stuðla að sálfélagslegri líðan og aðlögun nemenda innan skóla hafa fræðimenn lagt 

áherslu á sjónarhorn áhættuþátta, verndandi þátta og seiglu. Áhættuþættir eru þættir innra 

með einstaklingnum eða umhverfi hans sem hafa hamlandi áhrif á hann. Verndandi þættir eru 

þættir innra með einstaklingnum eða í umhverfi hans sem stuðla að vernd og draga úr 

áhættuþáttum. Velgengni í skóla og gott skólakerfi getur því verið verndandi þáttur og er 

andstæðan við áhættuþátt  (Sigrún Harðardóttir, 2015). 

Áhættu- og verndandi þættir geta verið félagslegir en einnig erfðafræðilegir, líffræðilegir, 

sálfræðilegir og menningarlegir. Umhverfisþættir, eins og fjölskyldutengsl geta spilað stóran 

þátt í því hversu mikil áhrif áhættuþættir hafa á einstaklinginn ásamt öðrum þáttum eins og 

aldri og kyni (Weis, 2014). Með hugtakinu seiglu er átt við innri styrkleika og styrkjandi 

umhverfisþáttum sem spila stóran þátt í mótun einstaklingsins. Það sem einkennir einstaklinga 

með seiglu er sjálfsöryggi og trú á eigin getu og að þeir einbeita sér að því jákvæða í lífi sínu. 

Ef einstaklingur hefur fengið góðan stuðning frá umhverfi sínu er líklegra að hann þrói með sér 

seiglu. Það eru því bæði innri og ytri þættir sem stuðla að styrk  og færni hans (Rutter, 1999).   

Barna- og unglingageðlæknarnir á unglingageðdeild Landspítalans (2011) greindu frá  

niðurstöðum rannsókna á málefnum ADHD og lýstu frá áhyggjum sínum að dregið hefði verið 

úr stuðningsúrræðum í skólum fyrir börn og unglinga með ADHD og önnur hegðunar og 

þroskafrávik. Þau sögðu frá því að börn verji miklum tíma sínum í skólanum og því væri mikil 

þörf fyrir meiri og fjölbreyttari úrræði fyrir þennan hóp. Rannsóknir sýndu fram á að lítill 

stuðningur væri fyrir nemendur, skortur væri á fjármagni og því væru bekkjadeildir stækkaðar 

sem gerir það að verkum að áreitið sé mun meira bæði á nemendur og kennara. Þeim fannst 
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að sálfræðileg nálgun þyrfti að vera aðgengileg fyrir börn sem þyrftu á henni að halda, þar á 

meðal börn með ADHD. Þeir bættu því við að flestir foreldrar hefðu ekki efni á því að senda 

börn sín til sálfræðings og bættu því við að birtingarmynd barna með ADHD sé talin vera mjög 

svipuð og birtingarmynd geðraskana hjá börnum og unglingum, sem er þar á meðal mikill 

skortur á skipulagsleysi. Þar sem börn og unglingar dvelja langan tíma í skóla og mikill þroski 

sem fer fram á þeim árum fannst þeim mikilvægt fyrir sjálfsmynd ungmenna með ADHD að 

komið sé til móts við þarfir þeirra. Að mati læknanna er  skólakerfið iðulega ekki að koma til 

móts við þessar þarfir. Læknarnir benda jafnframt á að íslensk stjórnvöld þurfi að endurskoða 

stefnumörkun í málefnum barna og unglinga með sérþarfir. Ef börn og unglingar eiga í 

erfiðleikum í skóla eigi ekki að byrja á því að skoða þá sem heilbrigðismál heldur að mæta 

þörfum barnsins og skoða vandann (Læknablaðið, 2011).  

5.4 Skólafélagsráðgjöf  

Félagsráðgjöf í skólum má rekja til aldamótanna 1900 í Bandaríkjunum. Félagsráðgjafar voru 

ráðnir í skóla vegna fagþekkingar sinnar á félagslegum vanda og stöðu barna sem bjuggu við 

fátækt og lélega heilsu. Starf þeirra fólst í því að finna út hverjar orsakir á vanda barna væru 

og að vera tengiliður á millli skóla og heimila (Sigrún Harðardóttir, 2019). 

Skólafélagsráðgjöf byggir á heildarsýn. Skólafélagsráðgjafar hafa samskipti við nemenda, 

skóla, heimili og samfélagið. Þeir veita einstaklings- og hóparáðgjöf sem felst í því að aðstoða 

nemendur í persónulegum málefnum sem og við nám og skólagöngu. Þeir leggja einnig áherslu 

á að hlúa að sálfélagslegri líðan nemenda sem hefur áhrif á almenna líðan þeirra og framvindu 

í námi. Heildarsýn og samhengi er leiðarljós í vinnu skólafélagsráðgjafa ásamt því að vera 

sérfræðingar í barna- og fjölskylduvernd. Skólafélagsráðgjafar hafa þekkingu á 

einstaklingsþroska, fjölskyldusamskiptum, löggjöfum, þjónustustofnunum og félagslegum 

úrræðum og mynda þar með samband á milli skóla, fjölskyldu og samfélags. Þeir sjá einnig um 

samstarf við félagsþjónustu, heilsugæslu, sérfræðinga og barnavernd og koma tilvísunum til 

annarra sérfræðinga og stofnana (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.).  

Skólafélagsráðgjafar greina persónulegan vanda nemanda og beita snemmtækri íhlutun. 

Þeir eru málsvarar nemenda, veita upplýsingar og ráðgjöf varðandi réttindamál og hafa  

umsjón með eineltismálum og framkvæmd eineltisáætlana (Sigrún Daníelsdóttir, 2015). Þeir  

taka þar með að sér flókin og persónuleg mál og geta með fagþekkingu sinni aðstoðað  

nemendum að takast á við ýmis verkefni.  Með vinnu sinni draga skólafélagsráðgjafar einnig 
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úr  daglegu álagi á kennara, skólastjórnendur og aðra fagaðila skólans með því að veita ráðgjöf 

og handleiðslu til kennara og annarra starfsmanna skólans. Þeir greina og meta þá þætti sem 

hafa áhrif á námið og andlega líðan nemenda. Í samstarfi við annað fagfólk skólans og 

stofnanna vinna skólafélagsráðgjafar út frá þverfræðilegri nálgun (Jarolmen, 2014). 

 Í dag er eru skólafélagsráðgjafar starfandi í átta grunnskólum hér á landi og fjórum 

framhaldsskólum samkvæmt nýjustu upplýsingum frá fagdeild fræðslu- og skólafélagsráðgjafa 

innan Félagsráðgjafafélagi Íslands (Sigrún Harðardóttir, 2019). 

Rannsókn Guðbjargar Ólafsdóttur og Berglindar Rósar Magnúsardóttur (2017) var gerð til 

að kanna upplifun og reynslu kennara á unglingastigi af stefnunni Skóla án aðgreiningar. 

Rannsakendur tóku eigindleg viðtöl við sex kennara í sitthvorum grunnskólunum á 

höfuðborgarsvæðinu. Niðurstöður  sýndu fram á að mesta áskorun þeirra væri að takast á við 

fjölbreyttann hóp nemenda og ná að sinna ólíkum þörfum þeirra. Kennararnir sem tóku þátt í 

rannsókninni voru á sammála um það að þeir fengju litla aðstoð inn í bekkina og þegar þeir 

fengju hana væri hún oftast nær frá ófaglærðum stuðningsfulltrúum. Rannsakendum drógu 

þá ályktun út frá niðurstöðum nauðsynlegt væri að hafa fagfólk eins og félagsráðgjafa innan 

veggja skólans til að hjálpa nemendum að takast á við áskoranir í skólaumhverfinu og bæta 

stuðningsúrræði fyrir nemendur í viðkvæmum hópum (Guðbjörg Ólafsdóttir og Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2017). 

Í samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga og félag grunnskólakennara (2012) var gerð 

könnun í sambandi við kjarsamningana árið á undan. Spurningalistakönnun var send á 4000 

kennara og af þeim svöruðu 2616 könnuninni. Niðurstöður könnunarinnar sýndu fram á  

að 86% kennarra fannst álagið hafa aukist frekar eða mjög mikið á síðustu fimm árum. Ein 

spurningin snéri að því hvað kennurum fannst erfiðast í kennarastarfinu og svöruðu flestir að 

agavandamál, erfiðir nemendur og nemendur með sérþarfir væri erfiðast (35,9%), næst kom 

samstarf við foreldra og þegar barn fær ekki þá aðstoð heima fyrir vegna ófullnægjandi 

aðstæðna (34,0%) og þarnæst kom tímaskortur, það er að segja að mikið álag sé á kennurum 

vegna annarra starfa en kennslu (15,9%).  

Í grein eftir Sigrúnu Harðardóttir og Sigrúnu Júlíusdóttur (2019) var gerð grein fyrir 

sögulegu ágripi af þróun skólamála ásamt helstu niðurstöðum nýlegra íslennskra rannsókna 

um aðstæður nemenda og þarfir þeirra. Í greininni er meðal fjallað um nýlega rannsókn 

Sigrúnar Harðardóttur og Ingibjargar Karlsdóttur (bíður birtingar) sem sýndi fram á að  
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kennurum finnist vanta meiri aðstoð fagfólks til að hjálpa til við sinna krefjandi verkefnum sem 

fylgja því að vera til staðar fyrir nemendur. Þeir  finna fyrir miklu álagi að þurfa að horfa upp á 

fjöldan allan af nemendum sem búa við erfiðar heimilisaðstæður, upplifa áföll, einangra sig og 

glíma almennt við mikla vanlíðan (Sigrún Harðardóttir og Sigrún Júlíusdóttir, 2019).  

 

6 Niðurstöður og umræða  

Í þessum kafla eru niðurstöður ritgerðarinnar settar fram, þær ræddar í ljósi fræðanna og 

ályktanir af þeim dregnar. 

Markmið ritgerðarinnar var að varpa ljósi á ólíkar birtingarmynir á meðal stúlkna og 

drengja og var lögð áhersla á  að fjalla um unglingsstúlkur með ADHD á aldrinum 11-19 ára. 

Kannað var hverskonar stuðningur stóð þessum hópi til boða í grunn- og framhaldsskólum þar 

sem miklar áskoranir og hindranir fylgja stúlkum með ADHD á þessum aldri. Í ritgerðinni var 

leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hver er staða unglingsstúlkna með 

ADHD og hvernig er skólakerfið að komast til móts við þessar þarfir?  

Niðurstöður sýna fram a að einstaklingar með ADHD eru ekki allir með sömu einkenni. 

Birtingarmynd kynjanna er ólík og eru mun fleiri drengir en stúlkur sem greinast með 

röskunina. Greiningarviðmið fyrir ADHD virðast frekar henta fyrir drengi heldur en stúlkur. 

Stúlkur með ADHD eru frekar greindar með kvíða og þunglyndi þar sem einkenni þeirra eru 

ólík því sem gengur og gerist hjá drengjum. Stúlkur með ADHD glíma fremur við óljósa 

sjálfsmynd og mikið tilfinningaójafnvægi. Því er ljóst að stúlkur með ADHD er viðkvæmur 

hópur og að þörf sé á meiri stuðningi fyrir þennan hóp til að þær get ræktað hæfileika sína, 

fengið hvatningu frá umhverfi sínu og finna sinn sess í lífinu.  

Út frá niðurstöðum má áætla að hugmyndafræðin á bak við Skóla án aðgreiningar sé ekki 

að skila tilætluðum árangri. Það má áætla að meiri þörf sé á úrræðum og fagfólki innan veggja 

grunn- og framhaldsskóla. Þörf er á einstaklingsmiðaðri ráðgjöf þar sem nemendum er sýnd 

virðing og umburðarlyndi. Samkvæmt niðurstöðum má sjá að fjöldi nemenda upplifa mikla 

vanlíðan í skólum og má því draga þá ályktun að þörf sé á meiri fagaðstoð innan skólanna.  Þar 

sem skortur virðist vera á fagfólki innan veggja skólanna má áætla að þörf sé á  fleiri 
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skólafélagsráðgjöfum í skóla landsins. Skólafélagsráðgjafar eru með heildarsýn að leiðarljósi 

og leggja áherslu á sálfélagslega líðan nemenda. Verksvið þeirra er fjölþætt og með 

fagþekkingu sinni aðstoða þeir nemendur, foreldra og kennara með mótun og þróun 

persónulegra úrræða. Þar með fá nemendur aukið tækifæri til að rækta hæfileika sína sem 

skilar sér að lokum í betri samfélagsþegnum betra samfélagi þegar á stóru myndina er litið. 
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