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Útdráttur 

Viðfangsefni þessa verkefnis var íþróttaiðkun barna með ADHD. 

Tilgangurinn var að kanna hver áhrif íþrótta á börn með ADHD eru, 

skoða hver þáttur íþróttaþjálfara er í þátttöku þeirra í íþróttum og hver 

þekking knattspyrnuþjálfara er á ADHD. 

Í þessu verkefni var notast við viðtalskönnun. Tekin voru viðtöl við þrjá 

starfandi knattspyrnuþjálfara ásamt því að ræða við fræðslustjóra 

Knattspyrnusambands Íslands til þess að fá upplýsingar um námsþætti 

þjálfaranámskeiða sambandsins. Helstu niðurstöður sýna að íþróttir 

geta verið mikilvægur þáttur í lífi barna með ADHD þar sem 

íþróttaiðkun getur aukið líkur á félagslegri færni og spila þjálfarar stórt 

hlutverk í þátttöku þeirra í íþróttum. Jákvæð aðstaða til íþróttaiðkunar 

fyrir börn með ADHD getur hjálpað þeim í samskiptum við jafningja og 

aukið lífsgæði þeirra. 

  



  

Formáli 

Þetta verkefni er lokaverkefni til BA-gráðu í þroskaþjálfafræði á 

Menntavísindasviði við Háskóla Íslands. Vægi verkefnis er 10 etc 

einingar. 
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Inngangur 
Viðfangsefnið í lokaverkefni mínu er íþróttaiðkun barna með ADHD og 

beini ég athygli minni að þeim hópi sem hefur hreyfiofvirknina. Ástæða 

þess að ég valdi þetta viðfangsefni er áhugi minn á íþróttum, reynsla 

sem íþróttaþjálfari og móðir barna í íþróttum og mín eigin sýn á 

íþróttastarf barna og unglinga. Síðast en ekki síst reynsla mín sem 

þroskaþjálfanemi sem hefur áhuga á því að víkka starfsvettvang 

þroskaþjálfa enn meira með því að athuga hvort ekki sé þörf fyrir 

þroskaþjálfa innan íþróttahreyfingarinnar í þágu þeirra sem þurfa á 

aðstoð að halda.  

Tilgangur verkefnisins var að kanna hver áhrif íþrótta eru á börn með 

ADHD, einnig skoða hver þáttur íþróttaþjálfara er í þátttöku barna með 

ADHD í íþróttum og hver þekking knattspyrnuþjálfara er á ADHD. Þar 

sem ég hef reynslu sem íþróttaþjálfari hafði ég grun um að fræðslu um 

fatlanir og raskanir til íþróttaþjálfara í landinu væri ábótavant. Af þeirri 

ástæðu vildi ég kanna hvort það ætti við rök að styðjast.  

Í verkefninu legg ég áherslu á íþróttaiðkun barna með athyglisbrest með 

ofvirkni á aldrinum 8-12 ára. Ástæða þess er sú að ég hafði bæði þá 

reynslu og heyrt af því að þessum börnum gangi ekki vel að festa sig í 

íþróttinni, að þörfum þeirra sé ekki mætt og að þjálfarar hefðu ekki 

þekkingu á vandanum. Á þessum aldri eru börn að byrja  feril sinn í 

íþróttum og hefur reynsla mín sýnt að fyrstu kynni barna af 

íþróttaæfingum skipti máli í því hvernig þeim reiðir af. Í þessu verkefni 

kanna ég einnig þekkingu knattspyrnuþjálfara á röskununni með því að 

taka viðtal við þrjá þjálfara en ástæða fyrir valinu á knattspyrnu er sú 

að hún hefur flesta iðkendur og mestu líkurnar á því að þjálfari hafi 

reynslu af þjálfun barna með ADHD. Einnig skoða ég hvað rannsóknir 

segja um áhrif íþróttaiðkunar á börn með röskun eins og ADHD. 

Ekki hefur mikið verið skrifað um íþróttir barna með ADHD og aðrar 

skyldar hegðunarraskanir hér á landi. Erfitt hefur verið að finna 

heimildir þess efnis á íslensku en ef skoðað er út fyrir landsteinana má 
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strax sjá að við erum nokkuð á eftir í þessum málum því þegar þangað 

er litið má sjá mun meiri umfjöllun um þessi mál. Þó nokkuð hefur 

verið rannsakað um börn með ADHD og íþróttaiðkun og þykir mér því 

tími vera kominn á íslenskt efni þar sem íþróttaiðkun barna er orðin 

mikil hér á landi. Allir eiga sama rétt til íþróttaiðkunar og því  þurfa allir 

að vera í stakk búnir að bregðast við þörfum hvers og eins enda eru það 

þeirra mannréttindi en eins og segir í Mannréttindasáttmála Evrópu:   

„Mannréttindi eru réttindi sem gengið er út frá að gildi fyrir alla. 

Mannréttindi eru réttindi fyrir allar manneskjur“ (Brynhildur G. 

Flóvens, 2004).  

Einnig segir í 65. gr. Stjórnarskrár Íslands: „Allir skulu jafnir fyrir 

lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, 

skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis 

og stöðu að öðru leyti.....“(Alþingi Íslands, 1944). 

Það er mín reynsla að upplýsingar um börn með ADHD og íþróttaiðkun 

eru af skornum skammti. Lítið er um þetta rætt og fáir veita þessu 

málefni athygli. Það er ekki ýkja langt síðan börn með frávik í hegðun 

fóru að fá greiningu á sinni röskun. Áður en svo var voru þau talin t.d. 

óþekk, villingar og illa upp alin. Þau voru útilokuð frá þátttöku í 

íþróttum þar sem þau þóttu spilla fyrir og eyðileggja fyrir öðrum.  

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var samþykktur á allsherjarþingi 

þeirra þann 20. nóvember 1989 (Umboðsmaður barna, e.d.). Í 

sáttmálanum er gert ráð fyrir því að hvert barn eigi kröfu á þau réttindi 

sem þar eru tilgreind ásamt frelsi án þess að gerður sé greinarmunur á 

því og öðrum. Greinarmunurinn gæti falist í kynþætti, litarhætti, 

kynferði, tungu, trúarbrögðum, stjórnmálaskoðunum eða öðru álíka. 

Fjölskyldan er grundvallareining samfélagsin s og það ber að veita henni 

aðstoð til þess að mæta þörfum barnanna svo þau megi alast upp í 

þessu eðlilega umhverfi til vaxtar og velfarnaðar (Unicef, e.d.). Þessi orð 

segja okkur að öll börn eigi jafnan rétt á þátttöku í þeirri íþrótt sem þau 

velja sér og eigi rétt á aðstoð ef svo ber undir. 
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Titill verkefnisins er bókarheiti Þorgríms Þráinssonar, Tár, bros og 

takkaskór og er hann hér notaður með leyfi höfundar. Orðin fjögur sem 

mynda titilinn eru sérlega lýsandi fyrir efni verkefnisins. Tárin fyrir þá 

erfiðu þætti sem börn með ADHD þurfa að glíma við, bros fyrir jákvæða 

þætti og velgengnina og takkaskórnir fyrir íþróttina sem tekin var fyrir í 

þessu verkefni.  

Rannsóknarspurningin sem ég legg fram  í verkefninu er: Hvaða gildi 

hafa íþróttir fyrir börn með ADHD og hvaða áhrif hafa þjálfarar á þátttöku 

þeirra í íþróttum? 

Til þess að svara spurningunni fjalla ég á fræðilegan hátt um ADHD og 

þá þætti sem koma að röskununni og skoða hvað erlendar rannsóknir 

og greinar segja um íþróttaiðkun barna með ADHD. Einnig skoða ég 

stefnuyfirlýsingar Íþróttasambands Íslands og Knattspyrnusambands 

Íslands og geri viðtalskönnun til þess að fá svör þjálfara á efninu. Tekin 

voru viðtöl við þrjá knattspyrnuþjálfara ásamt því að ræða við 

fræðslustjóra Knattspyrnusambands Íslands um fræðslu sambandsins 

til þjálfara. 

Verkefninu skipti ég í fjóra kafla og svo hverjum kafla í smærri einingar. 

Í fyrsta kafla skoða ég fræðin, skoða hvað ADHD er, hver einkenni þess 

eru, hvar orsökin liggur, hvert algengi þess er og hverjar horfurnar eru. 

Einnig skoða ég hvaða fylgiraskanir þau bera oft með sér ásamt því að 

skoða félagsfærni barna með ADHD. Þá skoða ég einnig erlendar 

heimildir um íþróttaiðkun barna með ADHD, hvert hlutverk íþrótta er í 

þeirra lífi, hvaða íþróttir henta þessum börnum, félagslega stöðu þeirra í 

íþróttahópnum og hlutverk þjálfara o.fl. Í öðrum kafla segi ég frá 

undirbúningi og framkvæmd könnunarinnar, fjalla um þær aðferðir sem 

notaðar voru við gerð hennar. Í þriðja kafla eru svo niðurstöður 

könnunarinnar kynntar en þar eru viðtölin dregin saman. Í fjórða og 

jafnframt síðasta kaflanum er tekin umræða á niðurstöður 

könnunarinnar og þær bornar saman við fræðin. 
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I.Fræðilegur kafli 

1.1. Athyglisbrestur með ofvirkni (ADHD) 
Athyglisbrestur með ofvirkni er íslenska þýðing orðanna Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder eða ADHD eins og það er oftast nefnt. 

ADHD er viðurkennd og vel rannsökuð röskun á taugaboðum. ADHD er 

flókin truflun á starfsemi miðtaugakerfisins sem birtist í óvenjulegum 

og síbreytilegum einkennum. Orsök ADHD er lífræðilegs eðlis og ekki er 

uppeldi um að kenna en aftur á móti geta aðstæður á heimili, skóla og 

félagslífi barnsins haft áhrif á hvernig tekst að vinna úr þeim 

erfiðleikum sem barnið glímir við (Rief, 2003). 

1.1.1. Einkenni 
ADHD er röskun sem hefur áhrif á getuna til þess að: 

• stjórna virkni (hreyfiofvirkni) 

• stöðva hegðun (hvatvísi) 

• einbeita sér að verkefnum (athyglisbrestur) (Rief, 2003). 

ADHD er hegðunarmynstur sem hefur stöðug og alvarleg áhrif á daglegt 

líf . 

ADHD fylgir þrennt:  

1. Hvatvísi: er erfiðleikar með stjórn vitsmunalegra og líkamlegra 

viðbragða. Börn með ADHD eiga erfitt með að bíða eftir að röðin komi að 

þeim í leikjum eða hópvinnu og eiga það til að hrifsa hluti af öðrum 

börnum. Þau eiga það til að framkvæma án þess að hugsa og getur það 

komið þeim í óefni. Einnig eiga þau erfitt með sjá fyrir afleiðingar og 

samhengi gjörða sinna. Þau trufla og troða sér jafnvel upp á aðra í leik 

og verkefnavinnu, ýta við öðrum börnum og kalla á neikvæða athygli 

(Dornbush, Marilyn, Pruitt, Sheryl, 2002, bls. 3-4). 
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2. Ofvirkni: mikil hreyfiþörf, hávaðasöm, ýktar tilfinningar. Börn með 

ADHD eiga t.d. erfitt með að leika sér hljóðlega, eiga erfitt með að sitja 

kyrr, eru skapstygg, eru viðkvæm fyrir sjónrænu áreiti, snertingu, lykt 

og bragði. Þau rjúka úr einu í annað og þola illa mótlæti og vonbrigði  

(Dornbush, o.fl., 2002, bls.3-4). 

3. Athyglisbrestur: er erfiðleikar með einbeitingu, börn með ADHD eiga 

t.d. erfitt með að ljúka verkefnum og athöfnum og að fylgja fyrirmælum. 

Þau eiga erfitt með að hlusta og huga að smáatriðum og truflast 

auðveldlega af hljóðum, sjónrænu áreiti og snertingu. Þau koma sér oft 

seint að verki, virðast löt og áhugalaus. Börn með ADHD eiga erfitt með 

skipulagningu, þau eiga það til að gleyma sér og týna gjarnan hlutum 

(Dornbush, o.fl., 2002, bls. 3-4). 

Einkenni ADHD koma oftast fram á aldrinum 2ja til 7 ára. ADHD getur 

haft mikil áhrif á nám og einnig félags- og tilfinningalíf einstaklingsins. 

Hátt hlutfall þeirra sem greinast með ADHD greinast einnig með 

námsörðugleika, slakan hreyfiþroska, áráttu- og þráhyggjuröskun, 

kvíða, þunglyndi og lágt sjálfsmat. Um 45% barna með ADHD eiga við 

hegðunarvandamál að stríða og eru fylgiraskanir eins og 

mótþróaþrjóskuröskun algengar (Dornbush, o.fl., 2002, bls. 5). 

 

Börn með ADHD eiga í erfiðleikum með úthald og einbeitingu, þá 

sérstaklega í þungum verkefnum sem reyna á hugsun. Þau gefast fljótt 

upp og hafa takmarkaðan áhuga á námi. Einstaklingi með ADHD 

gengur oft erfiðlega að ljúka verkefnum, þau byrja sífellt á nýjum 

verkefnum í stað þess að klára þau sem byrjað var á, sérstaklega ef þau 

verkefni gengu ekki upp. Þau eiga erfitt með sjálfstæð vinnubrögð, þurfa 

mikla hvatningu og viðurkenningu og er mikilvægt að þau fái umbun 

reglulega. Einstaklingar með ADHD eiga erfitt með að fylgja fyrirmælum 

og leikreglum og eru jafnan tapsárir (Rief, 2003). Börn með ADHD gefa 

sér ekki tíma til að staldra við og hugsa heldur framkvæma þau hlutina 

án umhugsunar. Tímaskyn þeirra er slakt og einnig eru 

tilfinningaviðbrögð þeirra ómarkvissari en hjá börnum á sama aldri 
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(Matthías Kristiansen og Málfríður Lorange, 1998, bls. 12.13). Mörg 

barna með ADHD eiga í erfiðleikum með fín- og grófhreyfingar þar sem 

þeim reynist erfitt að hafa stjórn á líkama sínum (Dornbush o.fl, 2002, 

bls. 5). 

 

Mismunandi er hversu sterkt einkenni ADHD koma fram hjá 

einstaklingum, þau einkenni sem talin hafa verið upp hér að framan 

koma ekki öll fram hjá hverjum og einum. Persónubundið er  í hversu 

miklu mæli einkenni hver og einn ber. Eins og hjá öllum hefur hver 

einstaklingur sínar sterku og veiku hliðar. Vakin skal athygli á því að öll 

þau einkenni sem talin eru upp eru eðlilegir þættir í þroska barna á 

vissu aldursstigi. Ef einkennin eru mun fleiri en hjá jafnöldrum og 

augljóslega sterkari er ástæða til þess að bregðast við svo 

einstaklingurinn geti fengið aðstoð við hæfi (Ragna Freyja Karlsdóttir, 

2001, bls. 11-19). 

1.1.2. Orsök og algengi 
Athyglisbrestur er taugafræðileg truflun en misvægi er í boðefnaflæði í 

heila, aðallega í framheila og djúphnoðrum (Batshaw, 2002). 

Erfðaþáttur er mjög stór eða í kringum 50-90%. Einkenni ADHD geta þó 

einnig verið af öðrum ástæðum en erfðum s.s. vegna sjúkdóma eða 

slysa eins og höfuðáverkum eða vegna áfalla á meðgöngu. ADHD fylgir 

líka oft  öðrum þroskaröskunum. Þar sem orsakir ADHD eru lífræðilegs 

eðlis hafa umhverfisþættir s.s. uppeldi og kennsluaðferðir engin áhrif á 

tilkomu þess en aftur á móti geta aðstæður á heimili, skóla og félagslífi 

barnsins haft áhrif á hvernig tekst að vinna úr þeim erfiðleikum sem 

barnið glímir við (Batshaw, 2002). Nýjar rannsóknir sýna að allt að 3-

5% barna greinist með ADHD. Þar af greinast þrír drengir á hverja 

stúlku (Páll Magnússon, 2002). 

1.1.3. Fylgiraskanir 
Börn með ADHD eiga oft við aðrar raskanir að stríða, um 30-50% þeirra 

barna sem greinast með ADHD greinast einnig með hegðunarraskanir 

og ákveðinn hópur á einnig við námsörðugleika að stríða. Einnig ber á 
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þunglyndi og lélegri sjálfsmynd og um fjórðungur þeirra glímir við kvíða. 

Rúmlega 10-30% þessara barna greinast einnig með þráhyggju og 

áráttueinkenni (Matthías Kristiansen og Málfríður Lorange, 1998, bls. 

12-13).  

1.1.4. Horfur 
Um 70% þeirra sem greinast með ADHD sem börn fást enn við 

röskunina á unglingsárunum en því var lengi haldið fram að ADHD 

eltist af börnum á unglingsárunum. Talið er að allt að 20-50% þeirra 

sem greinast tapi einkennum ADHD á fullorðinsárunum. Það er þó háð 

þeim úrræðum sem viðkomandi hlýtur á yngri árum  (Dornbush, o.fl. , 

2002, bls.12, 16). 

1.1.5. Félagsfærni 
Barn með taugaröskun á oft erfitt með að læra að hegða sér í samræmi 

við aldur. Erfiðlega gengur að stofna til vináttu og oft verður hún ekki til 

langs tíma þar sem þessum börnum gengur illa að koma hugmyndum 

og tilfinningum sínum á framfæri ásamt því að þeim reynist erfitt að 

skilja hugmyndir og tilfinningar annarra. Þeim reynist einnig erfitt að 

átta sig á áhrifum og afleiðingum hegðunarinnar (Dornbush, o.fl., 2002, 

bls. 27). 

Á grunnskólaaldri fer að bera meira á einkennum ADHD en á 

leikskólaaldri. Á leikskólaaldri er eirðarleysi mest áberandi, mikil 

fyrirferð og erfiðleikar með sjálfsstjórn.  Þegar í grunnskóla er komið 

aukast kröfur til barnanna um að fylgja betur eftir reglum og áætlunum 

eins og stundatöflu, almennum skólareglum eins og að bíða eftir aðstoð 

kennara, sitja kyrr, fara eftir fyrirmælum, hafa hljóð og mynda 

félagstengsl  (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001, bls. 11-19). Börn með 

ADHD eiga það til að vera stjórnsöm, frek, truflandi, bráðlynd og 

skapstór. Það er þeim erfitt að sjá samhengi orsaka og afleiðinga og þau 

eiga erfitt með að setja sig í annarra spor. Þegar upp koma 

ágreiningsmál vaknar oft upp sterk réttlætiskennd sem oft á tíðum 

kemur þeim í vanda. Vegna þessarar hegðunar verða þau frekar fyrir 

einelti og stríðni en önnur börn. Þau upplifa því mörg hver félagslega 
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höfnun og þá í mörgum tilfellum þegar þau eru mjög ung. Það þarf því 

að hafa opin augu frá upphafi og vinna vel og vandlega með vinatengsl. 

Styrkja og æfa þarf félagsfærni þessara barna og kenna þeim hvernig á 

að bregðast við vissum aðstæðum (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001:11-

19). 

 

Talað er um að börn með ADHD verði oft fyrir mikilli félagslegri höfnun í 

samfélaginu vegna slakrar félagslegrar færni sem orsakast af röskun 

þeirra. Af þessum ástæðum verður sjálfsmat þeirra lágt varðandi skóla 

og eigin félagslega hæfni. Þar sem sjálfsmeðvitund þeirra er oft 

takmörkuð koma þau sökinni á þessum erfiðleikum oft á aðra s.s. 

foreldra, kennara, þjálfara eða vini. Börn með ADHD gera sér ekki alltaf 

grein fyrir því að hegðun þeirra sé ástæða þess að samskipti gangi 

erfiðlega (Barkley, 1998). Ross og Ross tala um að unglingsárin séu oft 

erfiðust fyrir börn með ADHD. Þá aukast kröfur um sjálfstæði og 

sjálfsábyrgð auk þess sem að breytingar verða líkamlega og félagslega. 

Þau ráða oft illa við þær aðstæður þar sem kröfur aukast og því eru 

börn og unglingar með ADHD í áhættu með að þróa með sér andlega 

erfiðleika s.s. depurð, lélegt sjálfstraust, þunglyndi og hafa takmarkað 

trú á sjálfum sér hvað varðar árangur (Ross og Ross, 1976). Af þessum 

sökum eiga börn og unglingar með ADHD það á hættu að einangrast 

félagslega sem eykur líkur á slakri sjálfsmynd og vanlíðan. Því er afar 

mikilvægt að þjálfa félagsfærni, aðstoða þessa einstaklinga í 

samskiptum við aðra. Mikilvægt er að horfa á jákvæðar hliðar 

einstaklinga með ADHD og vinna með þeirra sterku hliðar. Oftar en ekki 

er athygli beint að hinu neikvæða í fari þessara einstaklinga og finnst 

mörgum erfitt að koma auga á hið jákvæða í fari þeirra. Ef litið er 

framhjá röskun þeirra koma í ljós áhugaverðir einstaklingar með mikla 

orku sem hafa sínar sterku hliðar eins og allir aðrir (Rief, 2003). 

Þegar styrkleikar einstaklinga með ADHD eru skoðaðir  má sjá sterka og 

kraftmikla einstaklinga. Helstu styrkleikar og færni hjá þeim eru, 

kraftur, kjarkur, seigla, kímni, eldmóður, spuni, útsjónasemi, 
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hreinskilni, sjálfstæði og hjartahlýja. Þau eru hæfileikarík á mörgum 

sviðum eins og önnur börn s.s. í sérstökum námsgreinum, verklegum 

greinum, listum og íþróttum. Einstaklingar með ADHD eru nær alltaf 

meðvitaðir um vanda sinn og eru vel upplýstir um hann. Börn með 

ADHD líða fyrir röskun sína sem þeir geta ekki stjórnað. 

 

Erfitt er að fanga þá miklu orku sem þau búa yfir og er það því krefjandi 

verkefni fyrir foreldra, kennara og annarra sem koma að barninu. 

Mikilvægt er að nýta alla jákvæða eiginleika barnanna til þess að ná 

árangri. Það ætti því að henta einstaklingum með ADHD afar vel að æfa 

íþróttir og stunda líkamsrækt. Með því fá þau útrás, losa auka orku og 

ná þannig betra jafnvægi og einbeitingu. Þó svo að barnið sýni ítrekað 

slæma neikvæða hegðun er mikilvægt að röskun þeirra sé sýndur 

skilningur og þeim sé sýndur kærleikur og góðvild til þess að stuðla að 

bættri sjálfmynd (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001, bls. 11-19). 

1.2. Börn með ADHD og íþróttir 

1.2.1. Hlutverk íþrótta 
Í gegnum tíðina hefur mikið verið rætt um aðferðir og leiðir til bættrar 

hegðunar og betri stjórnunar til handa einstaklingum með ADHD. Ein 

þeirra leiða sem hefur verið rædd en þó í minna mæli hér á landi er 

aðferð sem virðist lofa góðum árangri; þátttaka í íþróttum (Lullo, 2006). 

Eins og fram kom í kaflanum hér á undan eiga börn með ADHD oft 

erfitt uppdráttar í mannlegum samskiptum. Börn sem reyna með 

hegðun sinni að fá athygli og eru ekki eins félagslega virk og 

meðalbarnið eiga á hættu að verða ekki samþykkt af jafningjum sínum. 

Léleg frammistaða í íþróttum getur að hluta til leitt til höfnunar og 

minna sjálfstrausts. Það er sannað að börn með hegðunarvandamál 

eiga erfitt uppdráttar í íþróttum og hafa lágt sjálfsmat á því sviði 

(Armstrong og Drabman, 2004). 

Armstrong og Drabman (2004) skoðuðu þá kenningu að bætt geta í 

íþróttum auki sjálfstraust og bæti samskipti við jafningja. Til að 
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rannsaka þetta var þróuð þjálfunaráætlun þar sem drengir voru 

þjálfaðir í tilteknum greinum til að auka hæfni þeirra. Síðan var þeim 

gefið færi á að sýna jafningjum sínum framfarir sínar. Tengsl milli 

aukinnar færni í íþróttum og betri samskipta milli jafningja kom í ljós. 

Drengirnir sögðust hafa betra sjálfsmat og sjálfstraust og vera 

hamingjusamari. Kennarar töldu að drengir í þessari rannsókn sýndu 

meiri seiglu og minni tilhneigingu til athyglissækjandi hegðunar. Þar 

sem íþróttaiðkun virðist hafa jákvæð áhrif á hegðun barna með ADHD, 

einkum drengja, þá er mikilvægt að íþróttin sé skipulögð til að ná sem 

mestum árangri (Armstrong og Drabman, 2004). 

1.2.2. Íþróttir og samskipti við félagana 
Betri samskipti við félaga getur aukið hamingju og sjálfstraust. Einnig 

getur þetta komið í veg fyrir að viðleitnin minnki sem aftur leiðir til 

minni þjálfunar, minna sjálfstrausts og minni þátttöku í íþróttum og 

minni stýringu á hegðun. Það er á ábyrgð bæði foreldra og þjálfara að 

stuðla að lífsgæðum þessara barna. Íþróttir bjóða upp á leið fyrir börn 

með ADHD til að hafa stjórn á hegðun sinni og eiga í jákvæðum 

samskiptum við jafningja sína, sem mun vonandi að lokum skila sér 

inn í hversdags líf þeirra (Lullo, 2006). 

Íþróttaiðkun getur verið erfið fyrir börn með ADHD, en hegðunar-

stjórnunaraðferðir geta hjálpað í þessum erfiðleikum. Það getur haft góð 

áhrif á barn með ADHD að þjálfarar og aðrir sem koma að umönnun 

þeirra séu þjálfaðir og hafi þekkingu til þess að geta hjálpað þeim. 

Vinna þarf vel með þessa einstaklinga og hefur reynst vel að útvega 

þeim athafnir innan afmarkaðs umhverfis og sjá þeim fyrir verkefnum 

og raða þeim niður í minni einingar. Einnig hefur það sýnt sig við 

þjálfun barna að mikilvægt er að minna börn með ADHD á reglur og 

tímasetningu oftar en ella og taka þarf strax á óæskilegri hegðun þeirra. 

Einnig er nauðsynlegt að hafa í huga að hrósa þeim og verðlauna fyrir 

góða hegðun (Lullo, 2006). 
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Með notkun þessara inngripa væri hægt að byggja upp jákvæða aðstöðu 

til íþróttaiðkunar fyrir börn með ADHD þar sem þau læra að temja sér 

jákvæða hegðun, hjálpa þeim í samskiptum við jafningja og auka 

lífsgæði þeirra (Lullo, 2006). 

1.2.3. Hvers konar íþróttir fyrir börn með ADHD? 
Skiptar skoðanir eru á því hvaða íþróttir henti börnum með ADHD best. 

En eins og börnin eru mörg þá fer þetta allt eftir hverjum og einum og 

eitt gengur ekki yfir alla. Ef litið er til allara barna, ekki einungis þeriira 

sem eru með ADHD, þá gengur sumum þeirra mjög vel í hópíþróttum en 

öðrum henta þær ekki. En þegar rannsókn á hegðun barna með ADHD 

er skoðuð kemur í ljós að einstaklingsíþróttir henta betur en hópíþróttir 

(Johnson og Rosen, 2000). 

Niðurstaða rannsóknar bendir til þess að ADHD drengir séu líklegri til 

að upplifa aukna árásarhneigð, tilfinningalegar sveiflur og vanhæfni 

bæði í hópíþróttum sem og í einstaklingsíþróttum borið saman við 

drengi og táninga sem ekki eru með ADHD. Þessu til viðbótar eykst til 

muna árásarhneigð, tilfinningaleg viðbrögð og vanhæfni hjá bæði ADHD 

drengjum og þeim sem ekki eru með ADHD í hópíþróttum. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar sýna að drengir með ADHD hafi minni stjórn á 

hegðun og meiri skapsveiflur. Þessar niðurstöður benda til þess að 

aukin tækifæri á snertingu við mótherjann, meiri hætta á neikvæðum 

viðbrögðum frá samherjum og fleiri tækifæri á brotum í hópíþrótt geti 

leitt til þess að ADHD börnum gangi illa að falla inn í hópinn.  

Þetta eru nytsamar niðurstöður sérstaklega fyrir foreldra ADHD drengja 

sem eiga í erfiðleikum í hópíþróttum. Í stað þess að hætta algjörlega í 

íþróttum þá væri athugandi að mæla með því að þessi börn og foreldrar 

þeirra myndu skoða einstaklingsíþróttir. Þau skipti gætu leitt til 

ánægjulegrar reynslu til lengri tíma litið bæði fyrir foreldra og barnið 

(Johnson og Rosen, 2000). 
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Þessar niðurstöður voru í samræmi við kenninguna um að börn með 

ADHD mundu eiga í meiri erfiðleikum í hópíþróttum en í 

einstaklingsíþróttum. ADHD hópurinn sýndi meiri árásarhneigð, 

tilfinningasveiflur og vanhæfni heldur en önnur börn í báðum 

íþróttagerðum. Þessu til viðbótar sýndu bæði ADHD börn og önnur börn 

hærra stig þessara hegðunar í hópíþróttum (Johnson og Rosen, 2000). 

1.2.4. Íþróttir og umbun 
Í rannsóknum um bætta hegðun hjá börnum með ADHD í íþróttum 

hefur athyglin beinst að umbun og styrkingu. Binder, Dixon og Ghezzi 

(2000) könnuðu áhrif umbunar á þrjú skólabörn með ADHD. Hvatvísi 

barna með ADHD gerir það að verkum að þau kjósa frekar litla 

tafarlausa umbun heldur en stærri umbun seinna (Binder, o.fl., 2000). 

Börnin voru fyrst beðin að velja milli þessara tveggja aðferða við 

umbun. Til að meta hvort truflun hefði áhrif á hvatvísa hegðun þá voru 

börnin spurð hvort þau vildu fá litla umbun strax eða stóra eftir að þau 

hefðu spilað einn leik. Mismunandi tafir á umbun voru skoðaðar og 

einnig mismunandi leiðbeiningar sem notaðar voru meðan á biðinni 

stóð til að meta hvort það hefði áhrif á hegðun. Binder og fleiri gátu 

aukið sjálfstjórn og dregið úr hvatvísi með því að lengja biðina smátt og 

smátt og hafa ofan af fyrir þeim meðan á biðinni stóð og leiðbeina þeim 

á ýmsan hátt (Binder, o.fl., 2000) 

Nokkrir rannsakendur notuðu þekkt áhrif umbunarkerfis til að hafa 

stjórn á ADHD börnum í íþróttum. Þegar Hupp og Reitman (1999) sáu 

að keppnisskap og óíþróttamannsleg hegðun hafði áhrif á þátttöku 

barna með ADHD í íþróttum, þá rannsökuðu þeir áhrif inngripa í 

hegðun til að bæta bæði keppnisskap og íþróttamannslega hegðun 

(Hupp og Reitman, 1999). Þrjú börn (8 – 11 ára) með ADHD tóku þátt í 

þriggja vikna námskeiði í körfubolta til að reyna að bæta hæfni sína 

með þjálfun og íþróttamannslega hegðun með styrkingu. Þátttakendur 

juku hæfni sína í körfubolta,  íþróttamannslegri hegðun og áhuga sinn 

á íþróttinni. Það var líka vísbending um að með styrkingu í 

íþróttamannslegri hegðun minnkaði óíþróttamannsleg hegðun,  sem jók 
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einnig betri frammistöðu í íþróttinni sjálfri (Hupp og Reitman, 1999). 

Enn fremur má með aukinni fjölbreytni í umbun má viðhalda bættri 

hegðun og það að sýna íþróttamannslega hegðun, hjálpar til við að bæta 

frammistöðu enn frekar. Við lok verkefnisins sögðust þeir sem tóku þátt 

hafa meiri áhuga og ánægju af körfuboltanum. Íþróttaþjálfun hefur 

áhrif á samfélagsstöðu og sjálfsmat (Hupp og Reitman, 1999). Svipuð 

rannsókn var framkvæmd til að meta áhrif af umbun sem lofað var 

seinna, umbun sem fengin var strax í formi merkja jók á 

íþróttamannslega hegðun en þegar umbun var lofað seinna var ekki 

framför á hegðun. Niðurstaða þessarar rannsóknar var því sú að 

umbun sem lofað var seinna var ekki ávísun á betri hegðun, en þegar 

merki voru gefin fyrir góða hegðun almennt, batnaði hegðunin til muna 

(Hupp og Reitman, 1999). 

Flood og félagar (2002) skoðuðu áhrif þess að þjálfa jafnaldra í að efla 

árangurstengda hegðun og eyða ómarkvissri hegðun hjá börnum með 

ADHD. Flood og félagar (2002) gerðu rannsókn á þremur 10 ára 

börnum og lögðu fyrir þau verkefni. Í verkefnið fengu þau með sér vini 

sína og voru vinirnir beðnir um að benda á óæskilega hegðun eða 

vitleysur og einnig hrósa fyrir það sem vel var gert. Niðurstaða þessarar 

rannsóknar sýndi fram á að í tveimur af þremum tilfellum virkaði 

vinahrósið til bættrar hegðunar. Niðurstaðan er því sú að þjálfari getur 

notað liðsheildina til þess að styrkja hegðun barna með ADHD til að 

halda betri einbeitingu og skila betri frammistöðu (Flood, o.fl., 2002). 

1.2.5. Þekking þjálfaranna 
Það er mikilvægt að íþróttaþjálfarar barna séu vel undir það búnir að 

þjálfa börn. Þeir þurfa að viða að sér miklum upplýsingum varðandi 

þjálfunartækni. Samkvæmt rannsóknum Russo og Colleen (2004) voru 

nokkur atriði sem talið er gott að hafa í huga varðandi þjálfun barna 

með ADHD.  

Augliti til auglitis: Börn með ADHD týnast í hópleiðbeiningum. En þau 

standa sig vel ef þeim er leiðbeint augliti til auglitis. Mikilvægt er að 

þjálfarinn leiðbeini barninu einu og sér (Russo og Colleen, 2004). 
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Athugið aftur: Mikilvægt er að þjálfarinn biðji barnið að endurtaka 

hvað var sagt. Það stuðlar að betri samskiptum. Ef barnið virðist ruglað 

eða utanvið sig þarf að finna ástæðuna og laga það með frekari 

leiðbeiningum (Russo og Colleen, 2004). 

Að vinna og tapa sem lið: Mörg börn eiga bágt með að tapa. Þjálfarinn 

þarf að gera þeim það skiljanlegt að sigur eða tap er á ábyrgð liðsins. 

Leikmanni á ekki að kenna um þó hann eigi lokaskotið sem 

misheppnast í leik. Það er á ábyrgð þjálfarans að vera fyrirmynd í 

íþróttamannslegri hegðun og að skapa gott fordæmi. Stuðningur, 

uppörvun og virðing ætti að vera aðalatriði (Russo og Colleen, 2004). 

Róterið leikmönnum: Þjálfari ætti að leyfa börnunum að spila 

mismunandi stöður til að leyfa öllum að hafa stórt hlutverk í liðinu. 

Þetta hjálpar öllum til að losna við umfram orku og jafnvel læra eitthvað 

nýtt (Russo og Colleen, 2004). 

Hafið stjórn á spennu: Börn með ADHD týna sér í hita leiksins og 

gleyma þá öllu um reglur og liðsheild. Að vera meðvitaður um þetta 

hjálpar þjálfaranum að hjálpa barninu að halda einbeitingu (Russo og 

Colleen, 2004). 

Haldið þeim að verki: Barnið ætti að hafa eitthvað fyrir stafni meðan 

beðið er á bekknum, passa upp á markatöluna, halda búnaði í röð og 

reglu eða bara finna eitthvað sem getur haldið athyglinni (Russo og 

Colleen, 2004). 

Hvílið þau: Þjálfarinn ætti að skipuleggja hvíldir. Smá hlé getur rétt við 

barn sem er að verða ofhlaðið (Russo og Colleen, 2004). 

  



16 

 

Hugsið um aldur: Börn með ADHD eru sum seinni í þroska heldur en 

jafnaldrar þeirra. Mikilvægt er að skipta liðum þannig að þau fái 

andstæðinga og samspilara í svipaðri getu, þannig gæti ánægjan verið 

meiri (Russo og Colleen, 2004). 

Hugsið jákvætt: Þjálfarann á að hafa í huga að meta styrk barnsins og 

leggja áherslu á það í þjálfuninni. T.d. ef barnið er mikið fyrir að verja 

boltann þá að setja það í markið, ef það er mikið fyrir að hlaupa að leyfa 

því að vera í þeirri stöðu sem hrefst mikilla hlaupa (Russo og Colleen, 

2004).  

Eins og sjá má er margt sem þjálfari þarf að hafa í huga við þjálfun 

barna með ADHD. Það þarf að huga að fleiri þáttum en knattspyrnunni 

sjálfri. Þeir þurfa að hafa góða þekkingu á þáttum sem koma að uppeldi 

og þörfum barna með sérþarfir líkt og ADHD. Börn með ADHD gera 

mistök og gæta þarf að taka þeim ekki illa því þá er hætt við því að 

sjálfsvirðingin minnki. Mistök eru tækifæri til þess að styrkja og bæta 

við sjálfsvirðinguna. Flestir læra af mistökum sínum og enginn hegðar 

sér fullkomnlega. Taka þarf á mistökum á uppbyggilegan hátt og 

hughreysta barnið með því að kenna því að allir gera mistök og mistök 

eru eðlileg. Það hegðar sér enginn fullkomlega. 

1.3. Íþróttahreyfingin á Íslandi 

1.3.1. Íþróttasamband Íslands 
Í stefnuyfirlýsingu Íþróttasambands Íslands um tilhögun 

íþróttauppeldis æskufólks innan íþróttahreyfingarinnar segir að 

Íþróttasamband Íslands hafi það að leiðarljósi að íþróttaiðkun skuli vera 

líkamlega, sálrænt og félagslega þroskandi. Þannig er hægt að skapa 

aðstæður fyrir fleiri börn og unglinga til að njóta sín innan 

íþróttahreyfingarinnar. Þjálfun sem er skipuleg og markviss skapar 

börnum og unglingum aðstæður til þess að verða afreksmenn seinna 

meir. Þó er einnig gert ráð fyrir að þeir sem ekki velja afreksmennsku 

eða keppnisíþróttir fái tækifæri til að stunda íþróttir og líkamsrækt við 

sitt hæfi. Gera þarf ráð fyrir svigrúmi og sveigjaleika vegna mismunandi 
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reglna sem gilda í hinum ýmsu íþróttagreinum og mismunar á 

þroskaferli milli kynja og einstaklinga, þannig skapast enn betri 

aðstæður fyrir meiri þátttöku í íþróttum (Íþróttasamband Íslands, e.d.). 

Þegar talað er um barnaíþróttir er átt við börn upp að 12 ára aldri, 

unglingaíþróttir tilheyra börnum á aldrinum 13-19 ára. ÍSÍ leggur til 

markmið sem íþróttafélög skulu framfylgja í íþróttum barna. Í þjálfun 

barna 8 ára og yngri skal hafa það að leiðarljósi að auka hreyfiþroska og 

gefa jákvæða reynslu af kynnum við íþróttir. Æfingar skulu vera 

fjölbreyttar og stuðla að bættum hreyfiþroska. Æfingarnar eiga að örva 

skynstöðvar og vinna skal með bæði gróf- og fínhreyfingar. Þjálfun skal 

fara fram í leikjaformi og skulu æfingar jafnframt vera skemmtilegar. Öll 

börn skulu njóta jafnra tækifæra til þátttöku í íþróttum 

(Íþróttasamband Íslands, e.d.). 

Í þjálfun barna 9-12 ára aukast kröfur um tæknilega færni, aukið þol, 

aukinn kraft, liðleika og unnið skal með vakningu íþróttaáhuga fyrir 

lífstíð og því þarf upplifun að vera jákvæð. Í þjálfun barna á þessum 

aldri er gerð krafa um fjölbreyttar æfingar og áhersla lögð á tæknilega 

færni. Hvetja á börn til þess að kynna sér og reyna sem flestar 

íþróttagreinar. Æfingar skulu vera skemmtilegar til þess að upplifun 

verði á jákvæðu nótunum. Háttvísi og íþróttamannsleg framkoma skal 

kennd ásamt því að öll börn skulu fá tækifæri til æfinga og keppni 

miðað við þroska og getu (Íþróttasamband Íslands, e.d.). 

1.3.2. Knattspyrnusamband Íslands 
Í stefnuyfirlýsingu Knattspyrnusambands Íslands (KSÍ) um þjálfun 

barna og unglinga segir að KSÍ hafi að leiðarljósi í stefnu sinni að 

knattspyrnuiðkun skuli vera þroskandi líkamlega, félagslega og 

andlega. Með því móti skapast aðstæður fyrir mun fleiri börn og 

unglinga til að njóta sín innan knattspyrnuhreyfingarinnar. 

Knattspyrnusamband Íslands hefur eigin markmið og leiðir í þjálfun 

barna 12 ára og yngri. Þar er rík áhersla lögð á stefnuyfirlýsingu 

Íþróttasambands Íslands um að allir fái tækifæri óháð getu og að öll 
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börn fái tækifæri til æfinga og keppni miðað við þroska og getu 

(Knattspyrnusamband Íslands, e.d.). 

KSÍ er með átaksverkefni í gangi þar sem markmiðið er að útrýma 

fordómum úr knattspyrnu á Íslandi, koma í veg fyrir einelti og leggja 

áherslu á heiðarlegan leik. Verkefnið ber heitið „Leikur án fordóma“. Þar 

er tekið fram að fordómar eru þegar einhver er áreittur, útilokaður, 

sniðgenginn eða mismunað vegna útlits, uppruna, kynþáttar, 

litarháttar, kynferðis, kynhneigðar, skoðana, trúar, fötlunar, efnahags 

eða annarra ástæðna. Þar er talað um að allir þurfi að leggja sitt af 

mörkum til þess að koma í veg fyrir fordóma og vera samstilltir að 

sparka fordómum út úr knattspyrnunni (Knattspyrnusamband Íslands, 

e.d.). 

 

Hér hefur verið farið yfir þá fræðilegu þætti sem snúa að börnum með 

ADHD og íþróttaiðkun þeirra. Margt áhugavert hefur komið þar fram 

s.s. mikilvægi þjálfara í þátttöku barna með ADHD í íþróttum. Til þess 

að skoða þá hlið málsins var gerð könnun á þekkingu og reynslu 

knattpyrnuþjálfara á ADHD. 
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II. Könnun á þekkingu og viðhorfum knattspyrnuþjálfara 
Í þessu verkefni var notast við viðtalskönnun þar sem stuðst var við 

eigindlegar rannsóknaraðferðir. Hér var þó ekki um rannsókn að ræða 

heldur einungis könnun þar sem ég vildi læra af reynslu viðmælenda 

um þjálfun barna með ADHD og viðhorf þeirra til barna með 

hegðunarraskanir líkt og ADHD.  

2.1. Könnunin 
Tekin voru viðtöl við þrjá starfandi knattspyrnuþjálfara ásamt því að 

ræða við fræðslustjóra Knattspyrnusambands Íslands til þess að fá 

upplýsingar um námsþætti þjálfaranámskeiða sambandsins. 

Þjálfararnir þrír hafa allir þjálfaramenntum frá Knattspyrnusambandi 

Íslands. Einnig eiga þeir það sameiginlegt að hafa iðkað knattspyrnu 

sjálfir en ferill þeirra er mislangur. Þá hafa þeir allir hafið feril sinn í 

þjálfun sem aðstoðarþjálfarar og öðlast þannig reynslu með öðrum 

reyndari sér við hlið. Lagt var upp með það í vali á viðmælendum að þeir 

hafi lokið ákveðið mörgum stigum í þjálfun barna eða VII. stigi og að 

þeir hafi haft að lágmarki 4 ára reynslu af þjálfun og að einhver þeirra 

hafi einnig þjálfað stelpur. Þjálfararnir eru allir starfandi á 

höfuðborgarsvæðinu  og á aldrinum 35-45 ára. 

2.2. Undirbúningur könnunar 
Í desember s.l. hófst undirbúningur fyrir B.A. verkefni og þar með 

einnig fyrir þessa könnun. Undirbúningur fyrir könnunina fólst meðal 

annars í því að finna viðmælendur, semja spurningar út frá 

rannsóknarspurningunni, æfa viðtalstækni og huga að staðsetningu 

viðtalanna.  Til þess að finna viðmælendur var tölvupóstur sendur til 

nokkurra þjálfara og þegar þrír höfðu samþykkt þátttöku var hringt í þá 

og þeir upplýstir með nánari tilhögun á könnuninni og tilgangi hennar.  

Þar var þátttakendum gefið tækifæri til þess að spyrja nánar út í tilgang 

og framkvæmd viðtalanna. Einnig var þeim sagt að viðtölin yrðu 

nafnlaus og ekkert kæmi fram sem hægt væri að rekja til þeirra.  
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2.3. Framkvæmd könnunar 
Viðtölin fóru öll fram á vinnustöðum þátttakenda. Þeir voru allir 

karlmenn og þjálfa tveir þeirra drengi og einn stúlkur. Allir hafa þeir 

lokið VII. stigi þjálfaramenntunar KSÍ og hefur einn að auki lokið UEFA-

A sem er enn frekari þjálfaramenntun. Þjálfarareynsla þeirra er misjöfn 

allt frá fjórum árum í tíu ár en þeir hafa þó lengri reynslu af þjálfun þar 

sem þeir hafa allir starfað sem aðstoðarþjálfarar áður en þeir luku 

þjálfarastigum KSÍ. Viðtölin fóru þannig fram að bornar voru fram fimm 

eftirfarandi opnar spurningar: 

1. Hvað veist þú um ADHD ? 

2.  Hvaða reynslu hefur þú af þjálfun barna með ADHD? 

3. Hver eru þín viðhorf til barna með ADHD? 

4. Hvernig er árangur barna með ADHD í íþróttum? 

5. Hvernig gengur þeim félagslega? 

Viðtölin tóku öll rúmlega 30 mínútur og voru þau öll hljóðrituð. Einnig 

skráði ég niður  sérstakar athugasemdir ef einhverjar voru. Viðtölin fóru 

fram á tveggja vikna tímabili en eftir hvert viðtal var það skráð niður. 

Næst voru öll verkefnin greind og kóðuð með tilliti til þeirra spurninga 

sem lagðar voru fyrir viðmælendurna. Það efni sem átti ekki erindi í 

verkefnið var tekið út. Að því loknu var unnið úr niðurstöðum 

viðtalanna og þá var dregið saman það sem þeir áttu sameiginlegt og 

það sem greindi þá að. 
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III. kafli Niðurstöður könnunar 
Hér á eftir verður farið yfir þær niðurstöður sem fengust eftir að hafa 

tekið viðtöl við þátttakendur könnunarinnar og skiptast niðurstöðurnar 

í kafla eftir þeim spurningum sem lagt var upp með í viðtölunum.  

Niðurstaða könnunarinnar í hnotskurn er sú að enginn viðmælenda gat 

sagt til um hvað ADHD væri fyrr en útskýrt var fyrir þeim hvað 

skammstöfunin stæði fyrir. Enginn þeirra hafði fengið fræðslu um 

fatlanir eða raskanir. Allir viðmælendurnir höfðu þó reynslu af þjálfun 

barna með ADHD en þó mismikla. Viðhorf þeirra til barna með ADHD er 

jákvætt og þar gætti ekki fordóma. Einnig töluðu allir um mikla getu 

þeirra í íþróttinni og sögðu félagslega stöðu þeirra misgóða og færi hún 

oft eftir getu þeirra í íþróttinni. Hér að neðan má svo sjá niðurstöðu 

viðtalanna í heild sinni. 

Einnig kemur fram hvað fræðslustjóri Knattspyrnusambands Íslands 

hafði til málanna að leggja um fræðslu til þjálfara. 

3.1. Hvað er ADHD? 
Hér verður farið yfir þekkingu íþróttaþjálfaranna á ADHD. 

Viðmælendurnir voru allir spurðir að því hvort þeir vissu hvað ADHD 

væri. Niðurstöður viðtalanna sýna að enginn þeirra gat svarað þessari 

spurningu nákvæmlega, enginn þeirra gat sagt til um einkenni eða um 

hvað málið snýst. Allir vissu þeir þó eitthvað um ADHD þegar 

skammstöfun var útskýrð nánar og að þetta snéri að hegðun og sögðu 

allir að þeir hefðu heyrt þetta orð áður. Enginn þeirra treysti sér til þess 

að segja mér hvað þetta væri, nema þá að segja að það tengdist 

hegðunarvanda, nema einn sem svaraði á þessa leið: 

„Já svona eitthvað en vissi ekkert um þetta áður en ég 

byrjaði að þjálfa. Ég er samt ekki viss um alla þætti 

þess. Þetta er sjúkdómur eða veiki. Nei, veistu ég veit 

ekki mikið.“ 

Allir viðmælendur mínir hafa lokið öllum þjálfarastigum 

Knattspyrnusambands Íslands og hafa þjálfað í 4 ár eða lengur. Enginn 
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þeirra hefur uppeldismenntun eða aðra skylda menntun að baki. Allir 

sögðu frá því að þeir hefðu aldrei fengið fræðslu um athyglisbrest með 

ofvirkni (ADHD) og hefur enginn þeirra leitast eftir því að fræðast um 

röskunina. Viðmælandi A sagði frá því að hann hefði áhuga á meiri 

fræðslu og nefndi að það væri gott ef þjálfarar fengju bækling í hendur 

um raskanir og góð ráð við þjálfun barna með ADHD. Allir ræddu um að 

þörf væri á meiri fræðslu til íþróttaþjálfara barna og unglinga. 

Viðmælandi B sagði að ef hann hefði verið spurður áður en hann hóf að 

þjálfa hefði hann haldið að hann þyrfti ekki fræðslu en telur sig 

reynslunni ríkari nú og að þörf sé á slíkri fræðslu til þjálfara. 

Viðmælandi A talaði um að hann ræddi við sína samstarfsmenn hjá 

sínu íþróttafélagi ef hann lenti í aðstæðum sem hann hefði ekki reynslu 

af og reyndi að fá ráð hjá öðrum til þess að leysa mál sem kæmu upp og 

prófa sig áfram með hugmyndir. 

3.2. Þjálfun barna með ADHD 
Eftir að útskýrt var fyrir viðmælendum könnunarinnar merking 

skammstafanna ADHD gátu allir viðmælendurnir greint frá reynslu 

sinni af þjálfun barna með ADHD. Reynslan er mismikil og má sjá á 

greiningu viðtalsgagna að mesta reynslan liggur hjá þeim þjálfara sem 

hefur þjálfað lengst. Viðmælandi C talar um að hann hafi í gegnum 

tíðina þjálfað mörg börn með ADHD en í raun ekki gert sér grein fyrir 

fjöldanum fyrr en seinna því hann vissi ekki af greiningu allra fyrr en 

þjálfun var hætt. Viðmælendur A og B nefna sérstök tilfelli sem hafa 

reynt meira á en önnur og sitja fast í minni þeirra.  

Viðmælendur B og C tala um að þjálfun barna með ADHD hafi gengið 

upp og ofan. Þeim hafi þótt erfitt að þjálfa þessi börn í fyrstu en með 

tímanum hafi skilningur aukist og þar með hafi þeir verið betur í stakk 

búnir að mæta þörfum þessara krakka. Viðmælandi A segir þjálfun 

barnanna ganga vel þar sem hann taki öllum eins og þeir eru og geri 

ekki upp á milli þeirra. Lagðar séu línur um reglur og þurfi allir að fara 

eftir þeim, sama hver á í hlut. Þó nefnir hann að börn með ADHD þurfi 

meira eftirlit, hrós og umbun. Allir viðmælendurnir tala um að þjálfun 
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barna með ADHD reyni á þolinmæði þeirra, það taki tíma að kynnast 

börnunum og þeirra þörfum og læra inn á hvaða tækni þarf að beita á 

hvern og einn. Einnig tala þeir um að það sé erfitt að lenda í þeirri stöðu 

að þurfa að sinna einu barni sérstaklega mikið því það bíði þeirra heill 

hópur af öðrum börnum. Viðmælandi C segir: 

„Í fyrstu reyndist mér erfiðast að finna út hvaða 

þjálfunaraðferðum ég ætti að beita á þessa krakka, 

þau eru óútreiknanleg og maður þarf að vera vel 

vakandi og á tánum allan tímann.“ 

Einnig nefna þeir jákvæðar hliðar málsins, viðmælendur A og B tala um 

þá miklu orku sem krakkarnir búa yfir. Hægt sé að nýta hana á 

jákvæðan hátt til árangurs í íþróttinni ef þeim er leiðbeint á réttan hátt. 

Þeim finnist skemmtilegt að þjálfa þessa krakka þar sem viljinn til 

árangurs sé mikill. Viðmælandi C segir það jákvætt hvernig þátttaka 

foreldra barna í íþróttum hefur aukist. Foreldrar barna eru orðnir meiri 

þátttakendur en áður þekktist og finnst honum það jákvæð þróun því 

foreldrar barna með ADHD eru farnir að koma að fyrra bragði til 

þjálfara og segja frá röskun barnsins áður en þjálfun hefst.  Áður fyrr 

sáust foreldrar þessara barna sjaldan þar sem þeim þótti erfitt að mæta 

viðhorfum annarra til barna þeirra. Samfélagið í dag er upplýstara en 

það var áður og tilbúnara til að mæta þörfum hvers og eins. 

Þær þjálfunaraðferðir sem viðmælendur mínir nota við þjálfun er að 

mestum hluta fengin með reynslunni. Þeir hafi allir byrjað sem 

aðstoðarþjálfarar með aðalþjálfara sem fyrirmynd og lært af þeim vissar 

uppeldisaðferðir. Enginn viðmælanda minna telur upp sérstaka aðferð í 

þjálfun, þó minnist einn á að hann hafi tekið upp umbunarkerfi í 

samráði við foreldra. Þar hafi hann sent foreldrum í ákveðinn tíma 

upplýsingar um gang mála á æfingum og foreldrar séð um 

umbunarkerfið. 
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Viðmælandi A telur það mikinn kost að vera faðir, hann búi að reynslu 

um uppeldi tengt föðurhlutverkinu og það nýtist honum vel í þjálfun. 

Hann sé færari um að setja sig í spor foreldra og að foreldrasamstarf sé 

betra fyrir vikið. Viðmælandi A telur afar mikilvægt að læra nöfn allra 

iðkenda og mikilvægt sé að nota þau þegar fyrirmæli eru gefin og þegar 

umbunað eða hrósað er fyrir það sem vel gengur. Það hafi hvetjandi 

áhrif á börn að heyra nafns þess getið þegar því gengur vel. Viðmælandi 

B talar um að hrós sé sterkur þáttur í þjálfun barna, börn með ADHD 

sækist mikið í viðkenningu fyrir vel gerða hluti og það að gefa „five“ með 

hrósi sé eitt það besta sem þú gerir. Viðmælandi C  telur mikilvægt að 

hunsa neikvæða hegðun, mikilvægara sé að horfa á jákvæða þætti. Ef 

illa gengur sé nauðsynlegt að ræða við foreldra um hugmyndir að lausn. 

Foreldrasamstarf er mikilvægur þáttur þjálfunar að mati viðmælenda 

minna en jafnframt sá erfiðasti. Samstarf þurfi að vera gott þar sem um 

þjálfun barna sé að ræða. Viðmælandi A talar um að vandamál sem 

tengjast þjálfun barna með ADHD sé ekki barnanna heldur þeirra 

fullorðnu. Foreldrar gera oft miklar kröfur til þjálfara, eru 

ósamvinnufúsir og gera starfið erfitt. Hann segir reynslu sína af 

samstarfi foreldra barna með ADHD hafi síðustu ár verið gott. Foreldrar 

komi í auknum mæli til þjálfara í upphafi þjálfunar til þess að upplýsa 

um raskanir eða vanda. Það hafi ekki þekkst áður fyrr. Mikilvægt er 

fyrir þjálfara að fá góðar upplýsingar um þau börn sem þeim er falið að 

þjálfa til þess að hægt sé að mæta þeirra þörfum. 

Viðmælandi B segir foreldrasamstarf ganga almennt vel. Þó séu alltaf 

einhverjir sem erfiðara sé að eiga við en það eigi ekki endilega við um 

foreldra barna með ADHD. Hann telur samstarfið mega vera betra en 

hann sjái alltaf meiri framfarir þar á. Viðmælandi C segir miklar 

framfarir hafa orðið í samskipum sínum við foreldra frá því hann byrjaði 

að þjálfa. Mikið og gott foreldrasamstarf sé mikilvægt svo þjálfunin 

gangi vel. Það verði að vera hægt að leita til foreldra þegar eitthvað komi 

upp á. 
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3.3. Viðhorf 
Þegar umræða um viðhorf bar á góma voru viðmælendur mínir allir afar 

jákvæðir. Allir tala þeir jákvætt um mikla orku þeirra og keppnisskap 

þó það eigi til með að hamla þeim þegar illa gengur. Viðmælandi A segir: 

„Ég er fordómalaus og tek hverjum og einum eins og 

hann er, hvort sem hann er með greiningu eða ekki. 

Það eru allir jafnir, það er mikið hamrað á því hjá KSÍ. 

Fótbolti á að vera fordómalaus og fyrir alla.“ 

Viðmælandi B talar um að börn með ADHD séu miklir snillingar, þau 

hafi mikla orku  og gefi mikið af sér. Viðmælandi C talar um að hann 

hafi haft fordóma áður fyrr, taldi börn með ADHD vera til vandræða en 

eftir að hann kynntist þeim í eigin persónu sé ekki lengur sama viðhorf 

til staðar. Þau hafi sína kosti og galla eins og allir aðrir. Þjálfarar barna 

með ADHD þurfa að vera í stakk búnir að mæta þörfum þeirra. 

Skilningur á vandanum þurfi að vera til staðar, annars gangi dæmið 

ekki upp. Skilningurinn þarf ekki bara að vera hjá þjálfurunum heldur 

hjá foreldrum líka. Foreldrar þeirra barna sem ekki eru með ADHD eiga 

oft erfitt með að sýna gott viðhorf, sumir hafa viljað þessa krakka burt 

ef neikvæðir atburðir hafa komið upp og finnst þau vera að skemma 

fyrir heildinni. Þó er ekki mikið um slíkt en það kemur samt alltaf upp 

öðru hvoru. Viðmælandi A segir vandamálin oftar liggja hjá foreldrunum 

en börnunum, foreldar sem eiga börn sem hafa lent upp á kant við börn 

með ADHD vilja róttækar aðgerðir. Þau eiga það til að vera miður góð 

fyrirmynd og tala niður til þessara barna og foreldra þeirra. Það smitist 

til hinna barnanna sem fylgja í þeirra spor. Oft hefur hegðun barna með 

ADHD  lítil áhrif á hina krakkana, en þeim mun meira á foreldrana. 
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Viðmælandi B segir:  

„Almennt er viðhorf annarra foreldra gott, það eru 

alltaf einhverjir sem eru ekki sáttir. Ég ræð á 

æfingunum, ekki foreldrarnir. Hér fá allir að vera 

með, þetta er bara eins og í skólanum. Þú ferð ekki í 

skólann og biður um að einhverjum sér vísað úr bekk 

barnsins þíns vegna hegðunarvanda.“ 

3.4. Geta barna með ADHD í íþróttum 
Allir viðmælendur mínir töluðu um að geta barna með ADHD í íþróttum 

væri mikil. Þau væru orkumeiri, gengi betur en öðrum í tækniæfingum, 

væru skotfastari, ákafari og sýndu meiri hæfileika en hinir. 

Viðmælendur mínir töluðu allir um að röskun þeirra hefði áhrif á getu 

þeirra í íþróttinni, þau ættu til að vilja sigra heiminn og taka 

fótboltaleikinn í sínar hendur. Að spila sem heild reynist þeim oft erfitt, 

þau vilji fá að vera frjáls en ekki háð öðrum í leikjum. Það reynist þeim 

erfitt að vera „við“ en ekki „ég“ í fótboltanum. Þegar hiti færist í leikinn 

eigi þau oft erfiðara með skap sitt og telja viðmælendur það mikilvægt 

að þekkja takmörk barnanna og taka þau út af eða til hliðar á æfingum 

og leyfa þeim að fá útrás þar en ekki inni á vellinum svo þau skemmi 

ekki fyrir. Oft sé meiri atgangur í þeim og þau eigi til að lenda upp á 

kant vegna þess og ráði ekki við sig. 

3.5. Félagsleg staða 
Misjafnt er eftir börnum hver félagsleg staða þeirra er innan 

iðkendahópsins að sögn viðmælenda minna. Yfirleitt er þeim tekið vel, 

börnin þekkjast úr skólanum og eru félagar þar og á æfingum. Sumum 

er þó ekki tekið eins vel og hinum. Þeir sem eru sterkir og góðir 

íþróttamenn vegnar betur félagslega, vegna getu sinnar í íþróttinni 

öðlast þau meiri virðingu í hópnum og þeim er frekar fyrirgefið ef 

eitthvað kemur upp á.  Þeim sem gengur ekki eins vel eiga það til að 

verða út undan eða lenda í meiri vandræðum og er brottfall þeirra 

barna úr íþróttinni mikið þegar líður á. Þetta neikvæða hleður upp á sig 

og hin börnin finna þeirra veika punkt og ýta undir neikvæða hegðun. 
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Þessar aðstæður eru ekki þeim að kenna, heldur er það samspil margra 

þátta. Í öllum hópum eiga vandamál það til að líta upp á yfirborðið en 

það er tekið á þeim öllum. Mikið er unnið með liðsheildina þar sem 

þetta er hópíþrótt. Efling liðsheildar er stór þáttur þjálfunar, mikið er 

unnið í hópum og við það styrkjast félagsleg tengsl. Viðmælendum 

finnst að með tímanum þroskist þessi börn og þetta mikla hömluleysi 

rjátlist af þeim og þau læri hver þeirra takmörk eru og læri að stjórna 

skapi sínu. Einnig fer þetta mikið eftir þjálfaranum, því öruggari sem 

hann er því öruggara er barnið. Þjálfarinn er mikilvægur hlekkur í 

velferðarkeðju barnsins. 

3.6. Hvað segir fræðslustjóri KSÍ? 
Þegar ég lagði af stað í vinnu við þessa könnun hafði ég fyrst samband 

við Sigurð Ragnar Eyjólfsson fræðslustjóra KSÍ til þess að biðja hann 

um að gefa mér skýrari mynd af því hvernig þjálfaranámskeiðum hjá 

KSÍ væri háttað áður en ég færi að taka viðtöl við þjálfara. Hann sagði 

að ekkert væri farið inn á hegðunarraskanir á þessum námskeiðum, 

hins vegar væri lítillega farið inn á þroska barna. Hann sagði jafnframt 

að  þjálfarar fengju ekki sérstaka fræðslu um fatlanir né raskanir líkt og 

ADHD frá Knattspyrnusambandinu. Hins vegar sagði Sigurður að stefnt 

væri að því að breyta tilhögun þjálfaranámskeiðanna á næstu tveimur 

árum og bæta við námskeiðið fræðslu um hegðunarraskanir. (Sigurður 

Ragnar Eyjólfsson munnleg heimild, 22. febrúar 2009). 
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IV. kafli. Umræður 
Þessi kafli tekur á umræðum úr niðurstöðum könnunarinnar og þeim 

lærdómi sem draga má af henni. 

4.1. Þekking þjálfaranna 
Þegar niðurstöður könnunarinnar eru skoðaðar er hægt að sjá að 

þekking knattspyrnuþjálfaranna á ADHD er af skornum skammti. 

Enginn þjálfaranna gat sagt til um hvað þetta þýddi eða hvernig 

röskunin lýsir sér. Allir þjálfararnir höfðu þó heyrt á þetta minnst og 

gátu sagt til um að þetta tengdist hegðun. Í könnununni kemur í ljós að 

enginn þjálfaranna hefur hlotið fræðslu um ADHD né leitað eftir 

upplýsingum um röskunina. Þetta þekkingarleysi á ADHD er í samræmi 

við menntun þeirra þar sem ekkert er komið inn á ADHD röskunina eða 

aðrar skyldar hegðunarraskanir á þjálfaranámskeiðum 

Knattspyrnusambandsins eins og kom fram í viðtali við fræðslustjóra 

KSÍ. Allir þjálfararnir eru með hæsta þjálfarastig Knattspyrnusambands 

Íslands, hafa þjálfað í 4 ár eða lengur en enginn þeirra á neins konar 

uppeldismenntun að baki. Hér má því velta vöngum yfir hvort ekki sé 

úrbóta þörf í námsefni þjálfaranámskeiða hjá KSÍ. 

4.2. Reynsla af þjálfun barna með ADHD 
Niðurstöður könnunarinnar sýna að allir viðmælendur mínir hafa 

reynslu af þjálfun barna með ADHD. Reynsla þeirra er misjöfn og mátti 

sjá að sá þjálfari sem þjálfað hafði lengst hafði þjálfað flest börn með 

ADHD og hafði því mesta reynslu af slíku. Gengi þjálfunarinnar hefur 

verið misjafnt eins og börnin eru mörg og hafa sum reynst erfiðari en 

önnur. Tveir þjálfaranna töluðu um að þjálfunin hefði gengið upp og 

ofan og sögðu að þeim hafi þótt það erfitt í fyrstu en gengið betur þegar 

meiri reynsla var komin. 

Einn þjálfaranna talaði um að hann byggi að góðri reynslu sem faðir 

Hann teldi sig færari um að setja sig í spor foreldra og gæti því átt betra 

samstarf við þá. Allir töluðu þeir um að foreldrasamstarf væri mikilvægt 

og þörf fyrir gott samstarf. Einnig kom fram í könnuninni að vandamál 

þjálfunarinnar er ekki til komið vegna barnanna heldur frekar vegna 
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foreldra og þá ekki endilega vegna foreldra barna með ADHD heldur 

frekar foreldra hinna barnanna. Oft gera foreldrar þjálfunina erfiða með 

óraunhæfum kröfum s.s. að heimta refsingar fyrir þau börn sem hafa 

hegðunarvanda eða vilja þau burt. Gott samstarf þjálfara og foreldra 

eykur á öryggi barnanna og veitir þeim stuðning. Sá stuðningur eflir 

sjálfsmynd þeirra og styrkir sjálfsvitund barnanna. 

Lesa má í niðurstöðum könnunarinnar að þjálfarar telji að hafa þurfi 

meira eftirlit með börnum með ADHD en hinum og einnig þurfi þau 

meira hrós og umbun. En nýta megi mikla orku þessara barna á 

jákvæðan hátt til árangurs ef rétt er staðið að leiðsögn. Orð þjálfaranna 

um að börn með ADHD þurfi meiri umbun og hrós en önnur börn koma 

heim og saman við rannsóknir Binder og félaga (2000) sem telja umbun 

og styrkingu mikilvægan þátt í þjálfun barna með ADHD í íþróttum. Þar 

segir að hvatvísi barna með ADHD kalli á fleiri og tafarlausari styrkingar 

frekar en stærri umbun síðar (Binder, o.fl., 2000). 

Nýta má þessar niðurstöður til að skoða hvort börn með ADHD þurfi 

meiri athygli þjálfara en önnur börn og þá hvort þjálfarar þurfi 

sérstakan stuðning. Þessi börn kalla á meira hrós og hvatningu og 

þurfa slíkt reglulega á æfingum. 

4.3. Viðhorf 
Sjá má þegar niðurstöður könnunar eru skoðaðar að allir þjálfararnir 

hafa jákvætt viðhorf gagnvart börnum með ADHD. Allir eru þeir tilbúnir 

til þess að mæta þörfum þeirra eftir bestu getu og hafa að leiðarljósi 

stefnumörkun ÍSÍ og KSÍ um jafna þátttöku allra barna í íþróttum og að 

leikurinn skuli vera fordómalaus. Hér má sjá að stefnumótun 

Íþróttasambands Íslands og Knattspyrnusambands Íslands skilar sér 

vel til þjálfaranna og þeir vinna eftir því sem sambandið leggur upp með 

í starfi með börnum að allir eigi rétt á jafnri þátttöku. Eins og reynsla 

þeirra sýnir eru það foreldrar sem gera þeim stundum erfitt fyrir með 

þjálfunina því það er viðhorf annarra sem þeir þurfa að eiga við, eins og 

þegar foreldrar annarra barna vilja börn með hegðunarröskun burt úr 

íþróttinni. Viðhorf þjálfaranna gagnvart börnunum er gott en ekki eins 
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gott hjá öðrum foreldrum. Þessar niðurstöður benda til þess að vekja 

þurfi athygli foreldrahópsins á fjölbreytileika hópsins, í honum séu 

einstaklingar sem þurfi meiri skilning og stuðning en aðrir og þurfi að 

koma til móts við þeirra þarfir líkt og allra hinna. Hér má skoða hvort 

gott væri að koma þessu á framfæri á foreldrafundi við upphaf 

æfingatímabils eða með öðrum hætti s.s. bréfi eða tölvupósti þegar 

starfs vetrarins er kynnt. 

4.4. Geta barna með ADHD í knattspyrnu 
Niðurstöður könnunarinnar sýna að þeir þjálfarar sem rætt var við hafa 

góða sögu af getu barna með ADHD í íþróttum. Þeir segja þau vera 

orkumeiri, skotfastari, ákafari og sýni meiri hæfileika en aðrir. Þó geti 

röskun þeirra haft áhrif á getu, hvatvísi þeirra hamli stundum getunni 

til að spila sem ein heild. Þeim reynist erfitt að spila sem heild og vilji 

frekar taka leikinn í sínar hendur . Hér má spyrja sig hvort verið geti að 

þessar niðurstöður gefi vísbendingu um að nokkuð sé um brottfall 

barna með ADHD úr íþróttum sem ná ekki árangri. Því er hægt að 

spyrja sig hvort þessar niðurstöður gefi rétta mynd af stöðunni því ekki 

skara öll börn með ADHD fram úr í íþróttum. Er hér verið að tala um 

rjómann af heildinni? 

4.5. Félagsleg staða 
Niðurstöður könnunarinnar sýna að misjafnt er hver félagsleg staða 

barna með ADHD er í íþróttahópnum. Viðmælendur  mínir segja að 

yfirleitt sé þessum börnum vel tekið, börnin þekkist eða kannist við 

hvert annað úr skólunum. Þeir segja þó líka að sumum sé ekki tekið 

eins vel og hinum. Þeim sem gengur vel í íþróttum og eru sterkir 

íþróttamenn vegni betur félagslega en þeim sem hafa ekki sömu 

hæfileika. Þeir sem eru sterkir íþróttamenn öðlast meiri virðingu og 

þeim er frekar fyrirgefið ef eitthvað kemur fyrir. Þeir sem eru ekki eins 

sterkir í íþróttinni eiga á hættu að verða út undan og hætta í íþróttinni. 

Viðmælendur mínir segja að þau atvik sem komi upp megi oft rekja til 

annarra barna sem hafa fundið veikleika barna með ADHD og leika sér 
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að því að æsa þau upp sem endar þá stundum illa og lítur þá þannig út 

að ADHD börnin séu vandamálið. 

Viðmælendur mínir tala um að með aldrinum hægist á þessum börnum 

og hömluleysið eldist af þeim, þau læri að stjórna sér og þekkja sín 

mörk. Einnig kemur í ljós í könnuninni að viðmælendur mínir telji 

mikilvægt að þjálfarinn viti hvað hann sé að gera og hvað hann sé með í 

höndunum. 

Eins og fram kom í fræðilega hluta þessa verkefnis er félagsleg hæfni 

þeirra oft á tíðum ekki góð þar sem börnum með taugaröskun reynist 

oft erfitt að læra að hegða sér í samræmi við aldur. Þau eiga erfiðara 

með að eignast vini og vináttan verður skammvinn. Börnum með ADHD 

gengur erfiðar að koma hugmyndum og tilfinningum sínum á framfæri 

og þeim reynist erfitt að setja sig í spor annarra. Einnig eiga þau erfitt 

með að átta sig á orsökum og afleiðingum (Dornbush, o.fl., 2002). 

Niðurstöður þessarar könnunar ríma við þau fræði sem ég hef komið 

inn á í þessu verkefni. 

Í niðurstöðum könnunarinnar kemur fram að þeim börnum sem skara 

fram úr í íþróttum vegni betur félagslega en þeim sem hafa ekki sömu 

hæfileika. Þau orð falla að kenningum Armstrong og Drabman (2004) 

sem segja að þau börn sem ekki eru eins félagslega virk og meðalbarnið 

eigi á hættu að verða ekki samþykkt af jafningjum sínum. Frammistaða 

í íþróttum hafi áhrif á félagslega stöðu þeirra og slök frammistaða í 

íþróttum geti leitt til höfnunar og minna sjálfstrausts (Armstrong og 

Drabman, 2004). 

Þar sem skortur er á sjálfstrausti og sjálfsmynd hjá börnum með ADHD 

getur velgengni í íþróttum vegið upp á móti þessum þáttum. Það er því 

umhugsunarvert og gott að hafa í huga að góð frammistaða í íþróttum 

getur verið dýrmæt börnum með ADHD hvað félagslega þáttinn varðar 

þar sem þessi börn eiga meira á hættu en önnur börn að greinast með 

þunglyndi, kvíða og depurð. Eins og fram hefur komið í fræðilega 

hlutanum er orsök þessarar röskunar líffræðileg en umhverfisþættir 
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geta haft áhrif á framvindu einkenna sem er þó háð þeim úrræðum sem 

einstaklingur hlýtur á yngri árum. 

Hér er því hægt að velta fyrir sér hvort orð Carolyn Lullo (2006) um að 

þátttaka í íþróttum sem ein þeirra leiða sem hægt er að velja til bættrar 

hegðunar og betri stjónunar til handa einstaklingi með ADHD eigi við 

rök að styðjast. 

Sú athygli sem barn fær fyrir góða frammistöðu i íþróttum er jafnframt 

jákvæð athygli og hafa rannsóknir sýnt að þau börn sem hafa 

sérstaklega verið þjálfuð til betri árangurs í íþróttum sýni bætta hegðun 

þar sem þau sæki þá fremur í jákvæða athygli tengda íþróttunum í stað 

neikvæðrar félagslega athygli (Hupp og Reitman, 1999). 

Þó margt við þetta sé jákvætt þarf líka að hafa hugann við þau börn sem 

hætta þátttöku í íþróttum. Hvað tekur við hjá þeim og hvað verður um 

þau? 

Draga má þá ályktun af þessum niðurstöðum að knattspyrnuþjálfarar 

séu meðvitaðir um stefnuyfirlýsingar Knattspyrnusambands Íslands og 

hafi jákvæð viðhorf til barna með raskanir líkt og ADHD. Þeir hafi þó 

ekki nægilega góða þekkingu á rökuninni þar sem enga fræðslu er að fá 

á þjálfaranámskeiðum og eru þeir því ekki í stakk búnir að mæta öllum 

þeim þörfum sem börn með ADHD hafa. Fræðsla er því mikilvægur 

þáttur til þjálfara þar sem rannsóknir sýna að íþróttaiðkun barna með 

ADHD eykur á félagslega færni þeirra sem styrkir sjálfstraust og 

sjálfsmynd. Þegar þessir þættir eru sterkir hjá börnum með ADHD 

eykur það líkur á betri líðan og meiri líkur á því að úr einkennum dragi 

þegar líður á fullorðinsárin. Þó orsök ADHD sé líkamleg eru 

umhverfisþættir mikilvægur þáttur í lífi þeirra þar sem talið er að allt að 

20-50% þeirra sem greinast tapi einkennum ADHD á fullorðinsárunum 

en það sé þó háð þeim úrræðum sem viðkomandi hlýtur á yngri árum.  

Þjálfarnir eru því mikilvægir hlekkir í keðjunni hjá þeim börnum sem 

stunda íþróttir. Ef hlekk vantar er aukin hætta á brottfalli barna með 

ADHD úr íþróttum þar sem þau þurfa góðan stuðning. 
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Svarið við rannsóknarspurningunni er: að íþróttir geta verið mikilvægur 

þáttur í lífi barna með ADHD þar sem íþróttaiðkun getur aukið líkur á 

félagslegri færni, sterkara sjálfsáliti og sjálfsmynd sem eykur líkur á að 

úr einkennum dragi á fullorðinsárum. Þjálfarar spila stóran þátt í 

íþróttaiðkun barna þar sem það er í þeirra verkahring að sinna barninu 

og veita því stuðning. Jákvæð aðstaða til íþróttaiðkunar fyrir börn með 

ADHD getur hjálpað þeim í samskiptum við jafningja og  aukið lífsgæði 

þeirra. 

Sá lærdómur sem draga má af þessu verkefni er að auka þarf fræðslu til 

íþróttaþjálfara svo þeir séu betur í stakk búnir að veita börnum með 

raskanir þá aðstoð sem þau þurfa. Það er ekki nóg að vera með skýra 

stefnuyfirlýsingu um jafna þátttöku allra ef þjálfarar hafa ekki fengið 

fræðslu til að framfylgja henni. 

  



34 

 

Lokaorð 
Í stefnum Íþróttasambands Íslands og Knattspyrnusambands Íslands 

segir að veita skuli öllum börnum jafnan rétt til þátttöku í íþróttum 

óháð getu. Það segir okkur að öll börn óháð þroska og getu eiga rétt til 

íþróttaiðkunar hvort sem þau þurfa aðstoð til þess eða ekki. Og þar sem 

fjölskyldan er grundvallareining samfélagsins ber að veita henni aðstoð 

til þess að mæta þörfum barnanna svo þau megi alast upp í eðlilegu 

umhverfi (Unicef, e.d.). Ef þessi atriði eru skoðuð má sjá að samfélaginu 

ber að koma til móts við börn með ADHD svo þau fái að njóta sömu 

réttinda og aðrir jafnaldrar s.s. til íþróttaiðkunar. Þau eigi því rétt á 

þeirri aðstoð sem þau þurfa í íþróttum og ber því íþróttafélögum að veita 

þeim slíka aðstoð. 

Þar sem niðurstöður könnunarinnar sýna að knattspyrnuþjálfararnir 

hafa enga fræðslu fengið um raskanir eins og ADHD gefur það til kynna 

að Knattspyrnusamband Íslands sé ekki að fylgja sínum 

stefnumótunum eftir. Af þeim sökum geti íþróttafélögin ekki veitt 

börnum með ADHD viðeigandi aðstoð þrátt fyrir jákvæð viðhorf. 

Þessar niðurstöður segja okkur jafnframt að með því að geta ekki boðið 

börnum með ADHD upp á viðeigandi aðstoð sé verið að mismuna þeim 

og jafnframt skerða lífsgæði þeirra. Það sé til komið vegna þeirra 

niðurstaðna sem erlendar rannsóknir sýna, en þar segir að íþróttaiðkun 

geti aukið lífsgæði barna með ADHD þar sem árangur í íþróttum eykur 

aukna sjálfsmynd og sjálfsálit.  Með því að efla þátttöku barna með 

ADHD í íþróttum er þeim gefinn kostur á að finna sínar sterku hliðar. 

Þau fá útrás fyrir óhóflega orku sem ætti að auðvelda þeim að halda 

jafnvægi og einbeitingu. Þau læra að umgangast jafnaldra og stjórna 

hegðun á æfingum sem vonandi yfirfærist í daglegt líf. Með því að vinna 

með styrkleika eflist sjálfstraust og sjálfsmynd verður betri. Jafnaldrar 

líta jafnvel upp til þeirra sem sterkir eru í íþróttum og þannig efla þeir 

stöðu sína í jafningjahópnum innan sem utan æfinga. 
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Eins og niðurstöður þessarar könnunar sýna er veruleg þörf á fræðslu 

um fatlanir og raskanir til knattspyrnuþjálfara svo þeir geti starfað eftir 

stefnumótun Íþróttasambands Íslands, Knattspyrnusambands Íslands 

auk þess sem Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna segir að ekki megi 

mismuna börnum á nokkurn hátt og veita skuli fjölskyldunni þann 

stuðning sem þarf til að mæta þörfum barnanna. 

Það er hlutverk starfandi þroskaþjálfa að huga að þeim 

þjóðfélagsþegnum sem búa við einhverskonar fötlun hvort sem um er að 

ræða líkamlega eða andlega fötlun. Samkvæmt gildandi lögum um 

málefni fatlaðra kemur það í hlut þroskaþjálfa að sjá til þess að fatlaðir 

njóti jafnréttis og sambærilegra lífskjara á við aðra þegna þjóðfélagsins 

(Lög um málefni fatlaðra, 1992). Það segir sig því sjálft að þroskaþjálfar 

eiga heima jafnt í íþróttahreyfingunni sem og annars staðar þar sem 

einstaklingar með fatlanir eða annars konar raskanir eiga í hlut. Hvort 

sem það er með beinum hætti eða í formi ráðgjafar til íþróttakennara, 

þjálfara og íþróttafélaga. 

Það er því einlæg von mín um að niðurstöður þessa verkefnis opni augu 

íþróttahreyfingarinnar í heild sinni og hún taki til endurskoðunar þau 

atriði sem farið er yfir á þjálfaranámskeiðum. Það þurfi að gera svo 

íþróttahreyfingin geti framfylgt markmiðum sínum. 
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