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Útdráttur 

 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hvaða úrræði nemendum með 

AD(H)D (athyglisbrestur með (eða án) ofvirkni) standa til boða í grunnskólum til 

að auka námstækni sína og bæta vinnubrögð og hvernig þeir nýta þessi úrræði. Að 

auki var skoðað hvernig náms- og starfsráðgjafar innan grunnskólans koma að 

þeirri vinnu. Í rannsókninni voru notaðar eigindlegar rannsóknaraðferðir og gagna 

aflað með viðtölum og tveimur þátttökuathugunum. Rætt var við náms- og 

starfsráðgjafa og aðstoðarskólastjóra í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu og 

skólafélagsráðgjafa í skóla í þéttbýli á landsbyggðinni. Farið var í tvo skóla og 

fylgst með starfi tveggja aðila, kennara og sérkennara, við að aðstoða nemendur 

með AD(H)D að halda utan um heimanám og vinnuáætlanir.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að náms- og starfsráðgjafar innan 

grunnskólanna koma lítið að því að vinna að bættri námstækni nemenda með 

AD(H)D og að þeir aðstoði þessa nemendur mestmegnis á einstaklingsgrunni og 

þá aðallega varðandi skipulag og að halda utan um eigin námsgögn. Einnig kom 

fram að náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum miðla almennt ekki upplýsingum 

varðandi námstækni og vinnubrögð til kennara. Lítið framboð virðist vera á 

úrræðum sem eru sniðin að þörfum nemenda með AD(H)D í því skyni að bæta 

námsárangur þeirra með því að huga að bættum vinnubrögðum þeirra í námi.  
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Abstract 

 

The aim of this study was to see what resources are available to adolescents with 

AD(H)D (Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder) in the Icelandic grunnskóli 

(elementary school and lower secondary school, ages 6-16) in order to increase 

their academic success by improving their study techniques and how students use 

those resources. The aim was also to see if and how school counsellors participate 

in this work. Qualitative research methods were used and data collected by 

interviews and participant observations where students with AD(H)D were helped 

by a teacher and a special education teacher to keep abrest of their homework and 

make their weekly learning plans. School counsellors and an assistant principal in 

Reykjavík and the surrounding towns were interviewed and also a social school 

worker working in a school in a small town in a rural area.  

The results of this study reveal that school counsellors put little emphasis on 

enhancing the study techniques of AD(H)D students and that school counsellors 

do not in general share their expertise in the matter of study techniques with 

teachers. There seems to be few interventions aimed specifically at students with 

AD(H)D and study techniques. The most common intervention is face to face 

counselling where school counsellors are helping students with AD(H)D to 

organise their school work and learning materials.  

 

  



  

5 

 

Formáli 

 

Þessi rannsókn er 30 ECTS eininga lokaverkefni til meistaraprófs í náms- og 

starfsráðgjöf við félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands og heitir „Með 

réttum aðferðum er hægt að yfirstíga svo margt: Námstækni í grunnskólum fyrir 

nemendur með AD(H)D“. Markmið hennar er að skoða þau úrræði sem 

nemendum með AD(H)D standa til boða í grunnskólum til þess að auka 

námstækni sína og aðkomu náms- og starfsráðgjafa innan skólanna að þeim 

úrræðum. Einnig að skoða hvernig þau úrræði sem í boði eru nýtast nemendum 

með AD(H)D og hvað hægt sé að gera betur að mati viðmælenda minna. Áhuga 

minn á efninu má rekja til allra þeirra nemenda sem ég hef kennt í gegnum árin 

sem hafa þurft aðeins aðrar leiðir í námi sínu en venjan er og hafa stundum valdið 

mér miklum heilabrotum og oft á tíðum leitt mig á skemmtilegar brautir í 

kennslunni. Þeir hafa gefið mér nýja sýn á skólaumhverfið og kennsluna og mig 

langaði til þess að skoða þetta viðfangsefni frá sjónarhóli náms- og starfsráðgjafar.  

Rannsóknin var unnin með eigindlegri rannsóknaraðferð undir leiðsögn dr. 

Guðbjargar Vilhjálmsdóttur og meðleiðbeinandi var Ágústa Elín Ingþórsdóttir, 

náms- og starfsráðgjafa við Borgarholtsskóla í Reykjavík og eru þeim færðar 

bestu þakkir fyrir leiðsögnina. Einnig fá Rannveig L. Benediktsdóttir og Guðbjörg 

Björnsdóttir bestu þakkir fyrir yfirlestur og ábendingar. Sömuleiðis vil ég þakka 

viðmælendum mínum fyrir þátttöku í rannsókninni ásamt öllum þeim nemendum 

sem ég hef kennt og hafa leitt mér fyrir sjónir hversu margt er hægt að gera betur. 

Síðast en ekki síst vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir góðan stuðning og skilning 

og hundinum mínum, honum Sámi, sem hefur legið við fætur mér undanfarna 

mánuði og veitt mér þöglan, en traustan félagsskap við ritun þessa verkefnis.  
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Inngangur 

 

Flestir, ef ekki allir þeir sem starfað hafa í grunnskólum hafa kynnst einum eða 

fleiri nemendum með AD(H)D en AD(H)D er röskun sem er greind samkvæmt 

læknisfræðilegu flokkunarkerfi og er á íslensku oft nefnd athyglisbrestur með eða 

án ofvirkni eða ofvirkniröskun (Málfríður Lorange og Matthías Kristiansen, 

2002). Þegar rætt er um athyglisbrest með (eða án) ofvirkni koma oft upp í 

hugann erfiðleikar varðandi samskipti við jafnaldra og fullorðna, hvatvísi og mikil 

hreyfiþörf einstaklinga með röskunina ásamt erfiðleikum tengdum 

einbeitingarskorti og skipulagi. Einkennin geta valdið nemendum með AD(H)D 

töluverðum erfiðleikum í skóla. Oft er nauðsyn að veita þessum einstaklingum 

sérstaka aðstoð til þess að auðvelda þeim skólagönguna og í þessari ritgerð verður 

horft til námstækni og bættra vinnubragða nemenda með AD(H)D í því sambandi. 

Rannsóknir sýna að nemendur með athyglisbrest með (eða án) ofvirkni geta átt 

í erfiðleikum í skóla og eru þeir líklegri en jafnaldrar til þess að eiga við erfiðleika 

að etja í stærðfræði, lestri og ritun, sem og að greinast með sértæka námserfiðleika 

(Barkley, 2006; DuPaul og Stoner, 1994; Rief, 2005). Þeir truflast auðveldlega og 

eiga í erfiðleikum með einbeitingu og að halda sér að verki (Hoza, Pelham, 

Waschbusch, Kipp og Owens, 2001) og er frammistaða þeirra í námi verri en 

ógreindra jafnaldra þeirra (DuPaul, Volpe, Jitendra, Lutz, Lorah og Gruber, 2004). 

Erfiðleikastig verkefna getur verið of mikið fyrir nemendur með athyglisbrest með 

(eða án) ofvirkni ásamt því að þau henti þessum nemendum illa (Margrét Þ. 

Jóelsdóttir, 2000) sem getur orðið til þess að þeir telji sig verri námsmenn en 

jafnaldrar þeirra (DuPaul og Stoner, 1994). Nemendur sem eiga í erfiðleikum í 

námi eiga oft á hættu að verða óvirkir í námi sínu. Því er mikilvægt að huga að því 

að nemendur með athyglisbrest með (eða án) ofvirkni fái stuðning og hvatningu til 

þess að bæta sig í námi og fái þjálfun í þáttum sem geta bætt námsstöðu þeirra 

(Rief, 2003). Rannsóknir hafa sýnt að horfa þurfi til fleiri þátta en 

hegðunarmynsturs til þess að hjálpa nemendum með AD(H)D að bæta námsstöðu 

sína (DuPaul o.fl., 2004) og hefur meðal annars verið horft til bættra vinnubragða 

í því skyni (Smith, Waschbusch, Willoughby og Evans, 2000).  
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Námstækni samanstendur af skipulögðum og áhrifaríkum leiðum sem 

auðvelda nemendum að læra námsefni, muna það og koma því frá sér (Sousa, 

2001). Hún miðar einnig að því að hjálpa nemendum að ná tökum á námi sínu, 

átta sig á eigin námsstíl og hjálpa þeim að læra á árangursríkan hátt (Ellis, 2009). 

Einnig mætti ræða um vinnubrögð nemenda í þessu samhengi. Meðal þeirra 

aðferða sem taldar eru henta nemendum með athyglisbrest með (eða án) ofvirkni 

má nefna margskonar minnisaðferðir, skipulag og tímastjórnun, sjónrænar 

námsaðferðir sem og myndræn framsetning upplýsinga. Nái nemandinn góðum 

tökum á þessum aðferðum geta þær auðveldað honum námið, aukið virkni hans í 

námi sem og aukið sjálfstraust og bætt sjálfsmynd hans sem námsmanns 

(Minskoff og Allsopp, 2003). Samkvæmt grunnskólalögum (nr.91/2008) eiga allir 

nemendur rétt á kennslu við sitt hæfi innan skólans. Með auknum þroska nemenda 

færist ábyrgð á eigin námi smám saman yfir á þá sjálfa í formi meiri ábyrgðar á 

þáttum eins og heimanámi og flóknari verkefna. Sumir nemendur sem eiga í 

erfiðleikum með nám geta þó ekki alltaf tekist á við þessa auknu ábyrgð og treysta 

á að kennarar og foreldrar veiti þá aðstoð við námið sem til þarf (Minskoff og 

Allsopp, 2003) og því er mikilvægt að aðstoða nemendur við að finna leiðir sem 

henta þeim í eigin námi Erfiðleikar tengdir skólaverkefnum geta leitt til þess að 

nemendur fari að skorta sjálfstraust í  námi og finnst jafnvel að þeir ráði ekki við 

það sem fyrir þá er lagt en þetta getur aftur leitt til þess að þeir fari að forðast nám 

(Dornbush og Pruitt, 2002; Minksoff og Allsopp, 2003). Því er mikilvægt að huga 

að leiðum til þess að veita þeim nemendum sem svo gæti átt við um, þau verkfæri 

sem til þarf, til þess að ná tökum og bera ábyrgð á eigin námi.  

Eitt verkefna náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum er að kenna og ráðleggja 

um vinnubrögð í námi og námstækni (Gagnadeild Menntasviðs, 2006) en í námi 

sínu læra þeir meðal annars fjölbreytta námstækni. Mikilvægt er að þessi 

sérfræðiþekking náms- og starfsráðgjafa nýtist öllum þeim nemendum sem þurfa 

að bæta sínar vinnuvenjur og námstækni, hvort sem það gerist með beinni íhlutun 

náms- og starfsráðgjafa innan grunnskólans eða með fræðslu þeirra til annarra 

starfshópa sem innan hans starfa. Flestir nemendur grunnskólans læra einhverja 

námstækni eftir því sem líður á skólagönguna, oftast í formi leiðbeininga og 

kennslu frá náms- og starfsráðgjöfum, kennurum, foreldrum, jafnöldrum eða finna 

eigin leiðir. Þessi vinnubrögð geta þó verið misgóð og misárangursrík. 
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Einstaklingar með athyglisbrest með (eða án) ofvirkni þurfa oft markvissa og 

endurtekna kennslu í námstækni til að öðlast næga færni til þess að námstæknin 

gagnist þeim í námi (Minskoff og Allsopp, 2003) en rannsóknir hafa sýnt fram á 

að námsvenjur nemenda með ADHD eru slakari en jafnaldra þeirra (Egeland, 

Nordby Johansen og Ueland, 2010). Að sama skapi þarf sú námstækni sem þeim 

er kennd að koma til móts við þarfir þeirra, þarfir sem oft mótast af einkennum 

röskunarinnar. Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að skoða hvaða úrræði 

tengd námstækni eru í boði fyrir nemendur sem eru greindir með AD(H)D og 

hvernig náms- og starfsráðgjafar grunnskólans koma að þeirri vinnu. 

 

Fræðilegur bakgrunnur AD(H)D  

Áður en lengra er haldið er nauðsynlegt að gera stuttlega grein fyrir einkennum 

AD(H)D, þeim undirflokkum sem AD(H)D skiptist í, orsökum röskunarinnar og 

kynjamun sem er nokkur. Einnig að skoða stuttlega þau læknisfræðilegu 

flokkunarkerfi sem notuð eru við greiningu röskunarinnar sem og helstu 

fylgiraskanir og þær meðferðir sem í boði eru, en AD(H)D er ólæknanleg röskun 

þótt ýmislegt megi gera til þess að minnka einkenni hennar og auðvelda greindum 

einstaklingum lífið. 

 

Skilgreining 

Skammstöfunin AD(H)D, sem dregin er af enska heitinu attention deficit 

hyperactivity disorder, stendur fyrir athyglisbrest með (eða án) ofvirkni. AD(H)D 

skiptist í þrjá þætti; athyglisbrest, hreyfiofvirkni og hvatvísi. Í dag flokkast 

AD(H)D í þrjá undirflokka samkvæmt greiningarkerfinu DSM-IV (American 

Psychiatric Association, 2000): 

 AD(H)D þar sem athyglisbresturinn er ráðandi (oft skammstafað ADD).  

 ADHD þar sem hreyfiofvirkni og hvatvísi er ráðandi. 

 ADHD, blönduð gerð þar sem einkenni athyglisbrests, hreyfiofvirkni og 

hvatvísi koma fram. 

Hugmyndir fræðimanna um AD(H)D hafa tekið miklum stakkaskiptum á 

undanförnum árum og áratugum og þekking þeirra á þessu sviði er enn í mikilli 
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mótun (Barkley, 2006). Í þessu riti verður skammstöfunin AD(H)D notuð um 

athyglisbrest með (eða án) ofvirkni nema þegar verið er að ræða sérstaklega um 

þann undirflokk þar sem athyglisbresturinn er ráðandi og séreinkenni hans, en þá 

verður notast við skammstöfunina ADD (e. attention deficit disorder).  

Athyglisbrestur með (eða án) ofvirkni birtist á tvenns konar hátt hjá 

einstaklingum, annars vegar sem hvatvís, ör hegðun sem erfitt er fyrir einstakling 

að hafa stjórn á og hins vegar sem vandamál við að halda athygli, erfiðleikar 

tengdir skammtímaminni og að læra (Barkley, 2000). Athyglisbresturinn birtist 

þannig að einstaklingur á í erfiðleikum með einbeitingu og að ljúka verkum og 

truflast mjög auðveldlega af utanaðkomandi áreitum. Þó getur einstaklingurinn 

einbeitt sér mjög hafi hann áhuga á viðfangsefninu. Skipulagsleysi er eitt 

megineinkenna athyglisbrests (Barkley, 2006; Málfríður Lorange og Matthías 

Kristiansen, 2002). Eitt einkenna nemenda með ADD í skólanum birtist þannig að 

þeir eru síður forvitnir í námi sínu en nemendur með ADHD og síður áhugasamir 

um að læra (Barkley, 2006). Nemendur með AD(H)D kjósa oft frekar 

samvinnuverkefni heldur en samkeppnisverkefni í námi (Carlson, Booth, Shin og 

Canu, 2002). Það einkenni sem er mest áberandi meðal einstaklinga með ADHD 

er hreyfiofvirknin. Birtingarform hreyfiofvirkninnar kemur helst fram í 

erfiðleikum við að vera kyrr og er einstaklingurinn á iði og á í vandræðum með að 

stöðva sjálfan sig af og hafa hemil á sér. Honum liggur oft hátt rómur, hlustar lítið 

á það sem verið er að segja við hann ásamt því að vilja tala mikið. Hvatvísin 

birtist hins vegar í því að einstaklingnum gengur illa að bíða eftir að röðin komi 

að sér, hann grípur inn í samræður annarra og svarar spurningu áður en búið er að 

ljúka við að spyrja hennar svo að dæmi séu nefnd. Hvatvísin er oft sá þáttur sem 

veldur hvað mestum erfiðleikum í félagslegum samskiptum og getur einnig verið 

mikill áhættuþáttur þar sem einstaklingurinn framkvæmir áður en hann hugsar, 

jafnvel þótt aðstæður séu hættulegar (Barkley, 2006; Málfríður Lorange og 

Matthías Kristiansen, 2002).  

Börn með AD(H)D eiga oft erfitt með að stoppa og hugsa áður en framkvæmt 

er, þau eiga erfitt með að bíða þar til kemur að þeim og samræður við aðra ganga 

oft illa af þessum sökum. Þau taka illa við leiðbeiningum og að bíða í röð er oft 

erfitt, sem og að vinna að verkefni sem nær yfir langan tíma. Að sama skapi eiga 

börn með AD(H)D í erfiðleikum með að skipuleggja sig og halda sér að verki en 
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þetta vandamál verður sérstaklega áberandi þegar verkefnin eru, að þeirra mati, 

leiðinleg og taka langan tíma (Barkley, 2000: Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001). 

Önnur megineinkenni barna og unglinga með AD(H)D eru erfiðleikar með eigin 

viðbrögð, þau verða oft mjög pirruð og reiðast fljótt. Viðbrögð þeirra eru mjög ýkt 

og hegðun þeirra er oft árásargjörn en einnig getur sjálfsálit þeirra verið mjög lágt 

og þau eiga í erfiðleikum með að fylgja reglum (Rief, 2005), en þessi atriði geta 

öll valdið vandamálum í skóla þar sem gerð er krafa um skipulega vinnu, að 

nemendur sitji kyrrir og fari eftir reglum.  

Birtingarmynd röskunarinnar á unglingsárum er nokkuð öðruvísi en á 

bernskuárum. Lengi vel var talið að börn með AD(H)D yxu upp úr þessu þegar 

þau kæmu á unglingsaldur en rannsóknir sýna að svo er ekki. Birtingarform 

röskunarinnar getur hins vegar breyst með aldri (Barkley, 2006; Biederman, 

Carter, Evans, Small og Faraone, 2010). Hreyfiofvirknin minnkar oft upp úr 8 ára 

aldrinum en einkenni athyglisbrestsins virðast haldast stöðugri yfir tíma. Á 

unglingsárunum er talið að á milli 70-80% einstaklinga sem voru greindir sem 

börn með AD(H)D sýni ennþá einkenni sem eru hamlandi og ekki í samræmi við 

aldur og þroska (Barkley, 2000; Gísli Baldursson, Ólafur Ó. Guðmundsson og 

Páll Magnússon, 2000). Þetta sýnir að töluverður hluti einstaklinga sem greinast 

með athyglisbrest með (eða án) ofvirkni sem börn kljást við mörg einkenni 

röskunarinnar á unglingsárunum.  

 

Orsakir 

Í dag er horft til erfðaþátta, umhverfisþátta og líffræðilegra þátta sem orsök 

athyglisbrest með (eða án) ofvirkni (Barkley, 2000; Gísli Baldursson o.fl., 2000; 

Kauffman, 2005). Fram kemur í rannsóknum að erfðir geti skýrt um það bil 55-

97% tilfella AD(H)D-greininga  (Barkley, 2006) og hefur þetta meðal annars 

verið staðfest með tvíburarannsóknum og með því að skoða tengsl foreldra og 

barna með AD(H)D (Biederman, o.fl., 1995). Haldist einkenni ADHD fram á 

unglingsár er talið að hlutverk erfða skipti þar mestu máli sem orsök (Margrét 

Valdimarsdóttir, Agnes Huld Hrafnsdóttir, Páll Magnússon og Ólafur Ó. 

Guðmundsson, 2005).  
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Að mati bandaríska sálfræðingsins Russel A. Barkley, sem þekktur er fyrir 

rannsóknir sínar á AD(H)D, er ein meginorsök AD(H)D truflanir á þroska í 

framheila einstaklinga. Í framheila eru svæði sem tengjast sjálfsstjórn; að stjórna 

hreyfingum og svörun við áreiti sem og við að halda athygli ásamt því að hafa 

stjórn á tilfinningum og hegðun (Barkley, 2006).  

 

Flokkunarkerfi 

Læknisfræðin notast við flokkunarkerfi til þess að greina sjúkdóma og raskanir. 

Tvenns konar flokkunarkerfi eru notuð þegar verið er að greina athyglisbrest með 

(eða án) ofvirkni. Annars vegar er um að ræða DSM-IV (American Psychiatric 

Association, 2000), sem stendur fyrir fjórðu útgáfuna af Diagnostic and Statistical 

Manual sem samtök bandarískra geðlækna gefur út. Hins vegar er um að ræða 

flokkunarkerfið ICD-10 sem er alþjóðlegt flokkunarkerfi sjúkdóma og skyldra 

heilbrigðisvandamála, 10. útgáfa, sem Alþjóða Heilbrigðismálastofnunin (WHO) 

gefur út (World Health Organization, 1993). Sameiginlegt með þessum tveimur 

flokkunarkerfum er að einkennin þurfa að vera hamlandi fyrir barnið og hafa 

komið fram fyrir sjö ára aldur ásamt því að hafa verið til staðar í að minnsta kosti 

sex mánuði. Að auki þurfa þau að koma fram og vera hamlandi í að minnsta kosti 

tveimur mismunandi aðstæðum. Á Íslandi er hefð fyrir því að styðjast við DSM-

IV kerfið við greiningu en ICD-10 kerfið við skráningu (Gísli Baldursson, Páll 

Magnússon, H. Magnús Haraldsson og Matthías Halldórsson, 2007).  

 

Tíðni 

Talið er að milli 3-7% barna í Bandaríkjunum séu með athyglisbrest með (eða án) 

ofvirkni (Barkley, 2000; Gregg, 2009) en rannsóknir hafa einnig sýnt fram á 5-

10% tíðni meðal barna og unglinga en 4-5% tíðni meðal fullorðinna (Faraone, 

Sergeant, Gillberg og Biederman, 2003). Í íslenskri rannsókn á sex og átta ára 

börnum í Reykjavík kom fram að tíðnitölur á Íslandi eru á bilinu 4,7 - 5,8 % (Páll 

Magnússon, Jakob Smári, Hrönn Grétarsdóttir og Hrund Þrándardóttir, 1999).  
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Kynjamunur 

Rannsóknir sýna að ADHD er algengara meðal stráka en stúlkna og hafa 

rannsóknir sýnt fram á þrefalt meira algengi meðal stráka en stúlkna (Barkley, 

2000; Gregg, 2009). Hugsanlega má skýra þennan mun með því að strákum er 

oftar vísað til meðferðar en stúlkum enda er meira tekið eftir hvatvísi og ofvirkni 

sem eru oftar einkenni stráka heldur en athyglisbrestinum (ADD) sem er oftar 

einkenni stúlkna (Barkley, 2006). Mun algengara er að strákar greinist með 

ofvirkni og hvatvísi en stelpur sem greinast frekar með athyglisbrest eingöngu 

(Barkley, 2006). Í allsherjargreiningu (e. meta-analysis) Gershon (2002) kom 

fram að stelpur sýndu færri úthverf einkenni en strákar, en meðal úthverfra 

einkenna eru einkenni eins og mótþrói, hegðunarvandamál og árásarhneigð. 

Einkenni stelpnanna með ADD birtist í því að þær eru oftar meira félagslega til 

baka en strákar og sýna frekar einkenni á borð við kvíða og þunglyndi sem hægt 

er að flokka sem innhverf einkenni. Þetta er eitt þeirra atriða sem þarf að hafa í 

huga í skólanum þar sem líklegra er að úthverfum einkennum ADHD sé veitt 

meiri athygli heldur en innhverfum einkennum ADD en þörfin fyrir aðstoð getur 

verið jafn mikil (Barkley, 2006). 

 

Fylgiraskanir og greind 

Greining á athyglisbresti með (eða án) ofvirkni eykur líkur á greiningu annarra 

raskana (Barkley, 2006; Gregg, 2009) og geta ástæður þess verið margar. 

Orsakirnar geta verið vegna sameiginlegra þátta tengdum erfðum, umhverfi og 

taugasálfræðilegra þátta en einnig vegna skörunar raskana. Algengustu 

fylgiraskanirnar eru mótþróaröskun og hegðunarröskun en einnig eru algengar 

kvíðaraskanir, lyndisraskanir, þroskaraskanir á borð við sértæka námsörðugleika, 

skortur á samhæfingu hreyfinga og þá sérstaklega fínhreyfinga, kækjaraskanir, 

erfiðleikar við mál og tal og svefntruflanir (Barkley, 2006).  

Börn með athyglisbrest með (eða án) ofvirkni spanna allan greindarskalann 

líkt og önnur börn en þó skora börn með AD(H)D lægra í greindarprófum og getur 

þar munað sjö til tíu stigum á prófi. Ástæða þessa getur verið að einkenni 

AD(H)D trufli börnin í próftökunni frekar en beinn munur sé á greind (Barkley, 

2000). Börn með AD(H)D eru þó líklegri en önnur börn til þess að eiga við 
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sértæka námsörðugleika að stríða en talið er að algengi námsraskana einstaklinga 

með AD(H)D sé um 20% (Gísli Baldursson o.fl., 2000). 

 

Meðferð 

Ekki er til nein meðferð sem læknar athyglisbrest með (eða án) ofvirkni en hins 

vegar er margt hægt að gera til að hjálpa einstaklingum með AD(H)D til að ná 

betri stjórn á einkennum röskunarinnar. Til eru lyf sem hafa gagnast vel við að 

hafa stjórn á einkennunum. Lyfin geta haft áhrif til hins betra á minni, athygli og 

nám, sem og að minnka hvatvísi, bæta fínhreyfingar og bæta jafnvel 

skammtímaminni (Barkley, 2000; Málfríður Lorange og Matthías Kristiansen, 

2002). Lyf geta auðveldað nemendunum að halda athygli og sinna námi sínu. Þó 

ber að hafa í huga að ekki gagnast lyfjameðferð öllum einstaklingum og því þarf 

að huga að öðrum úrræðum (Barkley, 2000; The British Psychological Society, 

2009) og  hafa atferlismótandi meðferðir verið árangursríkar (Rief, 2003) en þó 

takmarkast þær oft við umhverfið sem þær fara fram í og hafa oft lítið 

yfirfærslugildi (Barkley, 2006). Meðal atferlismótandi meðferða má finna 

umbunarkerfi, markvisst hrós og þjálfun í félagsfærni (DuPaul og Stoner, 1994). 

Bestu niðurstöðurnar eru þegar lyfjagjöf og atferlismótandi hegðun eru notaðar 

saman (Barkley, 2006; The MTA cooperative group, 1999). Þegar þetta tvennt fer 

saman koma fram miklar breytingar til batnaðar og þar á meðal breytingar á 

frammistöðu nemenda í skóla (Rief, 2005). Til mikils er að vinna því ef vel tekst 

til getur markvisst inngrip leitt af sér betri hegðun sem og betri námsframmistöðu 

sem aftur á móti getur bætt sjálfsmynd nemanda með AD(H)D og viðhorf hans til 

skóla sem og til frekara náms (The British Psychological Society, 2009) en vert er 

að hafa í huga að nemendur með AD(H)D eru í sérstökum áhættuhópi varðandi 

brotthvarf frá námi (Barkley, 2006). Skiptir fjölskyldan og umhverfi barnsins, þar 

á meðal skólinn og þær kennsluaðferðir sem notaðar eru, miklu máli og 

nauðsynlegt er að allir þeir aðilar sem að einstaklingnum koma hafi aðgang að 

góðri fræðslu um röskunina og viti hvaða úrræði séu til. 

AD(H)D er röskun sem er greind samkvæmt læknisfræðilegu flokkunarkerfi 

og í dag er litið svo á að orsakir röskunarinnar sé tengd erfða-, umhverfis- og 

líffræðilegum þáttum. Tíðni greiningarinnar er á bilinu 3-7%. Ljóst er að einkenni 

AD(H)D eru margskonar og geta þau virkað hamlandi í skólastarfi fyrir nemendur 
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með AD(H)D. Sýnt hefur verið fram á að einkenni röskunarinnar geta haft áhrif á 

niðurstöður greindarprófa. Um 20% nemenda með AD(H)D glíma auk þess við 

sértæka námsörðugleika. Röskunina er ekki hægt að lækna en hægt er að vinna að 

því að einstaklingur með AD(H)D öðlist stjórn á einkennum, bæði með lyfjagjöf 

og atferlismótandi meðferð, en samkvæmt rannsóknum nást bestu niðurstöðurnar 

ef þetta tvennt er notað saman (sjá t.d. Barkley, 2000; Barkley, 2006; Gísli 

Baldursson o.fl., 2000). Ýmis einkenni röskunarinnar geta haft mikil áhrif á nám 

og því er góð þekking á AD(H)D og hugsanlegum fylgiröskunum nauðsynleg 

þeim sem starfa með þessum einstaklingum í skólakerfinu. Að sama skapi þarf að 

huga að því umhverfi sem nemandinn starfar í þannig að þau inngrip sem notuð 

eru séu markviss og skili sem mestum árangri.  

 

AD(H)D og grunnskólinn 

Á Íslandi er skólaskylda barna og unglinga á aldrinum 6-16 ára (lög um 

grunnskóla nr. 91/2008) og er grunnskólinn einn stærsti vinnustaður landsins. Í 

grunnskólum á Íslandi voru skólaárið 2009-2010 samtals 42.539 nemendur 

(Hagstofa Íslands, 2011). Ef tíðnitölur um 3-7% algengi athyglisbrests með (eða 

án) ofvirkni eru heimfærðar á íslensk skólabörn má áætla að nemendur í 

grunnskólum með AD(H)D séu á bilinu 1200-3000 talsins. Ljóst er, að mikilvægt 

er að gefa þessum nemendahópi gaum, koma til móts við þarfir hópsins sem og að 

skoða aðkomu náms- og starfsráðgjafa innan grunnskólans að málefnum hans. 

Þegar horft er til laga um grunnskóla nr. 91 frá 2008 kemur fram í 24. grein 

grunnskólalaganna að leggja skuli áherslu á „...nám sem nýtist nemendum í 

daglegu lífi og við frekara nám og starf“. Þar kemur einnig fram að nemendur eigi 

að eiga þess kost að velja sér „...viðfangsefni og nálgun í eigin námi“. Þetta er 

áréttað í Aðalnámskrá grunnskóla frá 2006 en þar er tekið fram að nemendur 

„...eiga að kunna að læra, hafa kjark til frumkvæðis og sjálfstæðra vinnubragða“ 

(bls. 15). Í menntastefnu Menntamála- og menningarmálaráðuneytisins er tekið 

fram að tryggja skuli öllum nemendum jöfn tækifæri til náms og lögð áhersla á að 

laga námið að ólíkum þörfum nemenda sem og stuðningi í námi sé þess þörf (Ný 

menntastefna, e.d.).  
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Umsjónarkennarar eru þeir aðilar innan grunnskólans sem hafa hvað mest 

afskipti af nemendum og eru oftast lykilmenn í samskiptum heimilis og skóla 

ásamt því að halda utan um gögn sem tengjast hverjum nemanda fyrir sig 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2006). Á þetta við um allan grunnskólann en á 

unglingastigi skólans verða þó nokkrar skipulagsbreytingar sem hafa mikil áhrif á 

nemendur með AD(H)D. Þá eykst faggreinakennsla og því koma fleiri kennarar 

að kennslu nemenda. Þetta eykur þörfina fyrir gott flæði upplýsinga en í rannsókn 

Margrétar Þ. Jóelsdóttur (2000) kom í ljós að upplýsingaflæði innan skóla getur 

verið ábótavant og ekki víst að allar upplýsingar sem kennarar þurfa að fá vegna 

nemenda með sérþarfir skili sér til þeirra. Sýnt hefur verið fram á að tilfærsla á 

milli skólastiga sem og innan grunnskólans, á milli yngra stigs yfir á unglingastig 

geti aukið vandamál nemenda með AD(H)D (Ágústa E. Ingþórsdóttur, 2005; 

Ogden, 1994). Getur þar verið um að ræða þætti eins og fleiri kennarar, en 

faggreinakennsla er almenn á unglingastigi grunnskólans, nýtt skipulag 

stundatöflu, aukin ábyrgð nemenda sem og aukin heimavinna og lestur 

kennsluefnis en aukinn lestur og heimavinna krefst hvort um sig meiri 

skipulagningar en áður (Ágústa E. Ingþórsdóttur, 2005; Ogden, 1994; Wender, 

1987) en erfiðleikar tengdir skipulagningu eru mjög algengir meðal einstaklinga 

með AD(H)D (Barkley, 2006). 

Nokkur atriði eru talin skipta höfuðmáli þegar kemur að velgengni nemenda 

með athyglisbrest með (eða án) ofvirkni í skóla. Góð samskipti skóla og heimilis 

eru mjög mikilvæg í öllu skólastarfi en þó sérstaklega með nemendum með 

AD(H)D þar sem mikið byggir á stuðningi og samvinnu allra aðila sem koma að 

námi þeirra. Starfsfólk skólans verður að hafa góða þekkingu á röskuninni og 

þekkja hvernig á að bregðast við henni ásamt því að viðhalda jákvæðri 

agastjórnun. Nemandinn verður að vita til hvers er ætlast af honum í skólanum og 

þær reglur sem hann á að vinna eftir þurfa að vera skýrar sem og afleiðingar þess 

að fara ekki að reglum skólans. Kennsluaðferðir verða að vera fjölbreyttar og 

námsaðstæður skapandi og hvetjandi ásamt því að kennari virði mismunandi 

lærdómsstíla nemenda sinna en með því móti er verið að koma til móts við ólíkar 

þarfir nemenda og stuðla að virku námi. Leiðbeiningar um vinnu verða að vera 

skýrar og nemendur þurfa að fá reglulega endurgjöf um vinnu sína. Mikilvægt er 

að námsefni og heimavinna sé aðlagað þörfum hvers og eins og nemendum 
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ætlaður nægur tími til þess að ljúka verkefnum en nemendur með AD(H)D þurfa 

oft auka tíma til þess að ljúka verkefnum auk þess sem oft þarf að takmarka 

verkefni og búta þau niður í smærri, viðráðanlegri einingar (Barkley, 2006; 

Málfríður Lorange og Matthías Kristiansen, 2002; Ramer og Gordon, 2001; Rief, 

2005).  

Rannsóknir sýna að nokkur atriði skipta megin máli þegar kemur að vellíðan 

nemenda í skóla. Í fyrsta lagi líður nemendum vel í skóla þar sem þeir finna að 

þeim er treyst og að starfsfólkið ber umhyggju fyrir þeim. Í öðru lagi líður 

nemendum vel í skólanum þegar þeir finna fyrir tengslum við skólann sinn. Í 

þriðja lagi skipti miklu máli að nemendur líti á kennara sína sem leiðbeinendur 

sem hlusta á þá og hvetja þá áfram til að ná árangri og í fjórða lagi skipti ábyrgð 

nemenda á eigin vinnu miklu máli varðandi vellíðan í skóla (Rogers og Freiberg, 

1994) og hafa rannsóknir sýnt fram á að ábyrgð og val nemenda með ADHD í 

eigin námi hefur mikil áhrif á virkni þeirra í námi (Dunlap o.fl., 1994; Powell og 

Nelson, 1997).  

Í skólanum er nauðsynlegt að mikil samvinna sé á milli þeirra aðila sem koma 

að vinnu með nemendum í því skyni að tryggja sem besta þjónustu við nemendur 

samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2006). Þurfa hinir mismunandi starfshópar 

innan grunnskólans að vinna saman að því marki að tryggja öllum nemendum sem 

bestan aðbúnað í skólanum og að þeir fái notið sín. Námsskrár skólanna, agastefna 

og stuðningskerfi þeirra ræður miklu um það hvernig til tekst að skapa skóla þar 

sem allir eru virkir á eigin forsendum (Lloyd, 2006) og þar verða hinir ýmsu 

mismunandi starfshópar grunnskólans að leggja sitt af mörkum. Í rannsókn Jónínu 

Sæmundsdóttur (2009) um viðhorf kennara og reynslu þeirra af kennslu barna 

með ADHD kemur í ljós að einungis um 15% kennara telja sig geta fengið ráðgjöf 

eða stuðning frá náms- og starfsráðgjafa vegna nemenda með ADHD. Hér má 

velta því fyrir sér, hvort náms- og starfsráðgjafar geti með markvissari hætti 

komið að stuðningi við nemendur með AD(H)D og þeirra sem vinna með þá 

innan skólans í tengslum við bætta námstækni sem er sniðin að þörfum nemenda 

með AD(H)D. 

Á Íslandi er lögð áhersla á jöfnuð til náms og að grunnskólinn eigi að koma til 

móts við þarfir þeirra einstaklinga sem hann sækja. Í aðalnámskrá grunnskóla frá 

árinu 2006 er lögð áhersla á samvinnu þeirra mismunandi starfshópa sem starfa 
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innan grunnskólans í því skyni að tryggja nemendum þá þjónustu sem til þarf til 

þess að hver einstaklingur fái notið sín til fullnustu. Rannsóknir hafa sýnt fram á 

erfiðleika nemenda með AD(H)D í tengslum við tilfærslu á milli yngra stigs 

grunnskólans yfir á unglingastig hans sem tengjast meðal annars auknum kröfum 

til nemenda varðandi eigin ábyrgð á námi og aukinnar kröfu um skipulag (sjá t.d. 

Ágústa Elín Ingþórsdóttir, 2005; Ogden, 1994) en nemendur með AD(H)D eiga 

oft í miklum erfiðleikum með skipulagningu (Barkley, 2006). Gott samstarf 

heimilis og skóla er mjög mikilvægt sem og þekking starfsmanna á röskuninni og 

birtingarmyndum hennar. Að sama skapi er mikilvægt að huga að þeirri 

sérþekkingu sem hver einstaklingur innan starfsliðs skólanna hefur yfir að ráða, 

þar með talið náms- og starfsráðgjafar og verður komið að því síðar hvernig 

aðkoma þeirra að námstæknikennslu fyrir nemendur með AD(H)D gæti 

hugsanlega verið. Huga þarf að nánasta starfsumhverfi nemandans og að 

námsverkefnin séu við hans hæfi en rannsóknir sýna að einkenni röskunarinnar 

geta haft veruleg áhrif á námsframmistöðu (Barkley, 2000, DuPaul og Stoner, 

1994).  

  

Áhrif AD(H)D á námshæfni 

Ljóst er að einkenni athyglisbrests með (eða án) ofvirkni geta skipt miklu máli í 

skólagöngu nemenda með AD(H)D og haft veruleg áhrif á frammistöðu þeirra í 

námi. Sem dæmi er hægt að nefna einkenni á borð við einbeitingarskort, hvatvísi, 

erfiðleikar tengdir skipulagningu sem og mikla hreyfiþörf. Þó ber þess að geta að 

við vissar aðstæður getur nemandi með AD(H)D sýnt ofureinbeitingu og þá ef 

áhugi á viðfangsefninu er til staðar en þetta atriði er mikilvægt að hafa í huga í 

starfi með AD(H)D einstaklingum. Að auki má nefna að nemendur með AD(H)D 

eiga oft í erfiðleikum í samskiptum við aðra, bæði jafnaldra sem og starfsfólk 

skólans, viðbrögð þeirra geta verið ýkt og hegðun oft árásargjörn sem getur einnig 

valdið miklum erfiðleikum í skólanum. Hjá nemendum þar sem athyglisbresturinn 

er ráðandi (ADD) geta einkennin birst með þeim hætti að viðkomandi sé 

dagdreyminn, detti út, eigi í erfiðleikum með að fylgjast með því sem fram fer í 

umhverfi sínu og truflist auðveldlega (Barkley, 2006). Af þessu má sjá að 

einkennin er fjölmörg og mismunandi en hér verður aðallega horft til þeirra þátta 

sem geta tengst bættum vinnubrögðum og námstækni. 
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Nemendur með AD(H)D geta átt í ýmsum vandræðum í skólanum en sem 

dæmi má nefna að 84% foreldra töldu AD(H)D hafa áhrif á frammistöðu og/eða 

hegðun barna sinna í skólanum (LeFever, Villers, Morrow og Vaughn, 2002). 

Nemendur með athyglisbrest með (eða án) ofvirkni eru þó misjafnir eins og aðrir 

nemendur og nauðsynlegt að hafa í huga að þeir eru ekki einsleitur hópur heldur 

hafa þeir mismunandi þarfir í skólanum eins og aðrir. Þó getur AD(H)D oft haft 

mikil áhrif á daglega hæfni einstaklings til að mæta kröfum skólans sem og 

frammistöðu hans þar og af rannsóknum má sjá að nemendur með AD(H)D sýna 

almennt lélegri frammistöðu í námi en aðrir nemendur (sjá t.d. DuPaul o.fl., 2004; 

LeFever o.fl., 2002; Merrell og Tymms, 2001). Nemendur með AD(H)D truflast 

mjög auðveldlega, þeir eiga í erfiðleikum með einbeitingu og að byrja á verkefni, 

halda sér að verki og ljúka því (Hoza o.fl., 2001). Þeir eiga einnig oft við sértæka 

námsörðugleika að etja og eru lestur, stafsetning og stærðfræði þar mest áberandi 

(DuPaul og Stoner, 1994; Wender, 1987). Lestur getur reynst þessum nemendum 

erfiður, þeir missa oft þráðinn og þurfa að byrja uppá nýtt ásamt því að missa 

auðveldlega af smáatriðum en þetta getur leitt til þess að lesskilningur verði lítill 

sem og leshraði.  

Nemendur með AD(H)D eiga oft í erfiðleikum varðandi tímaskyn, en þeir 

erfiðleikar geta leitt af sér slaka skipulagshæfileika en getan til að skipuleggja sig 

skiptir miklu máli í námi  (Barkley, 2006). Sem dæmi má nefna að heimanám 

getur verið mikið vandamál fyrir þessa nemendur, allt frá því að skrá það niður 

yfir í að taka með sér gögn heim, ljúka vinnunni og að skila verkefnum í skólann 

(Evans, Schultz og Sadler, 2008). Áhrif slakrar skipulagningar kemur skýrt fram í 

rannsókn Minskoff, Allsopp og Minskoff (2001) á ungu fólki sem var að færast á 

milli menntaskóla og háskóla. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þeir 

nemendur sem áttu í erfiðleikum með skipulagningu náms voru með lægstu 

einkunnirnar og áttu í erfiðleikum með að mæta þeim kröfum sem gerðar voru til 

þeirra í háskóla.  

Að sama skapi hafa þessir nemendur oft slaka námstækni. Má þar nefna atriði 

eins og lestrartækni, glósutækni og tækni í prófundirbúningi og próftöku, 

fjölvalsspurningar valda oft erfiðleikum vegna fljótfærni og hvatvísi, yfirferð 

eigin verkefna og að ljúka verkefnum en þessi atriði eru öll líkleg til þess að valda 

nemendum með AD(H)D erfiðleikum í skólanum (Rief, 2003). Í heildina litið 
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virðast þessir nemendur notast við slakari námsaðferðir en jafnaldrar (Egeland 

o.fl., 2010) en rannsóknir sýna einnig að nemendur með AD(H)D eigi í meiri 

erfiðleikum við að endurheimta upplýsingar úr minni heldur en samanburðarhópur 

(Cutting, Koth, Mahone og Denckla, 2003; Egeland o.fl., 2010). Einnig hafa 

rannsóknir sýnt fram á að nemendur með AD(H)D vinna minna í skólanum en 

aðrir nemendur, þeir hafa minni væntingar til sjálfs síns varðandi skólaverkefni, 

halda sér síður að verki en samanburðarhópar og velja sér frekar auðveld verkefni 

en erfið hafi þeir val (Carlson, Booth, Misung og Canu, 2002). Þessir nemendur 

eiga oft í erfiðleikum með að koma sér að verki í skólanum og einnig að halda sér 

við námsefnið ásamt því að truflast auðveldlega af bæði innri og ytri aðstæðum, 

en miserfitt getur verið að hafa stjórn á þeim (Rief, 2003). Nemendur sem eiga í 

erfiðleikum í námi verða oft óvirkir eða lítið virkir í námi sínu og er oft talað um 

lært hjálparleysi í þessu samhengi (Gleason, Archer og Colvin, 2002). Þegar rætt 

er um lært hjálparleysi er átt við að einstaklingur hafi lært að hann geti ekki haft 

stjórn á aðstæðum eða atburðum og því sé tilgangslaust að bregðast við þeim 

(Biggs og Moore, 1993).  

Þegar horft er til eldri nemenda með AD(H)D sýna rannsóknir að tímastjórnun, 

einbeitingarerfiðleikar, próftökutækni, glósutækni og að greina aðalatriði frá 

aukaatriðum voru þau atriði sem framhaldsskólanemar með AD(H)D áttu í 

mestum erfiðleikum með og fannst há sér í námi og kom þar fram mikill munur á 

nemendum með AD(H)D og samanburðarhópi (Prevatt, Reaser, Proctor og 

Petscher, 2007). Þetta bendir til þess að mikilvægt sé að kenna og styðja við bakið 

á nemendum til þess að auka hæfni þeirra á þessu sviði. Mikilvægt er að unglingar 

með AD(H)D fái upplýsingar um röskun sína sem og næga aðstoð og ráðgjöf til 

þess að geta tekist á við þau vandamál sem geta háð þeim í námi en börn og 

unglingar með AD(H)D verða að vera meðvitaðir um röskun sína til þess að geta 

nýtt sér þá aðstoð sem í boði er (Barkley, 2006). 

Í rannsókn Dunlap o.fl. (1994) kom í ljós að áhrif nemenda á eigið nám skiptir 

miklu máli varðandi aukningu á vinnuframlagi þeirra en þar kom fram að 

nemendur með AD(H)D tóku virkari þátt í náminu og verkefnavinnu ásamt því að 

sýna minni truflandi hegðun heldur en samanburðarhópur í sömu aðstæðum. 

Rannsókn Powell og Nelson (1997) sýnir sömu niðurstöðu, en þar var verið að 

skoða hvaða áhrif val á verkefnum hafði á frammistöðu nemenda með AD(H)D. 
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Þar kom fram að truflandi hegðun minnkaði mikið og nemandi einbeitti sér betur 

að verkefninu sem þeir höfðu valið sér. Þessar niðurstöður sýna að nemendur með 

AD(H)D vinna frekar að verkefnum sem þeir hafa valið sér og geti með því móti 

haft áhrif á eigið nám sem bendir til mikilvægi þess að virkja þá í eigin námi. Í því 

skyni að virkja nemendur með AD(H)D í eigin námi þarf að kenna þeim að hugsa 

um og skipuleggja nám sitt og námsgögn. Þeir þurfa að læra að halda utan um 

eigin gögn og þurfa að fá þjálfun í að beita námstækni sem getur hjálpað þeim 

með námið en oft þarf að kenna nemendum með AD(H)D þetta á markvissan hátt. 

Má þar nefna tímastjórnun, skipulag, notkun dagbóka, markmiðssetningu, 

sjálfsmat, lestrartækni, próftökutækni og minnistækni svo að nokkur atriði séu 

nefnd sem geta gagnast nemendum með AD(H)D (Rief, 2005). 

Mikilvægt er að bera kennsl á styrkleika nemenda með AD(H)D í því skyni að 

nota þá til þess að styrkja námsgengi þeirra. Sem dæmi um styrkleika sem finna 

má hjá mörgum einstaklingum með AD(H)D er mikil orka, drifkraftur, listræn og 

skapandi, úrræða góð og forvitin ásamt  því að geta séð mismunandi hliðar á 

málum (Rief, 2003). Einnig verður að hafa í huga að samvinnuverkefni og 

hópverkefni geta nýst nemendum með AD(H)D betur og þau lært meira á þeim 

heldur en verkefni sem byggjast á samkeppni og einstaklingsvinnu. Áhugi er að 

sama skapi máttugt tæki þegar verið er að vinna með nemendum með AD(H)D 

(Barkley, 2006).  

Niðurstöður rannsókna á námstækni nemenda með AD(H)D virðast benda til 

þess að hún geti skipt miklu máli varðandi bætt námsgengi þeirra (sjá t.d. Rief, 

2005; Minskoff og Allsopp, 2003). Því skiptir miklu máli að kenna þessum 

nemendum leiðir til að auka eigin virkni, sjálfstæði og ábyrgð á eigin námi.  

 

Námstækni 

Námstækni er samheiti yfir gagnlegar, áhrifaríkar, skilvirkar og skipulagðar leiðir 

sem hægt er að nota þegar verið er að læra, leggja á minnið og koma þessum 

lærdómi frá sér (Sousa, 2001). Námstæknin auðveldar nemandanum að horfa á og 

velta fyrir sér námi sínu ásamt því að gera áætlanir og setja sér markmið. Hún 

getur hjálpað nemandanum að skipuleggja verkefni sem þarf að vinna, fylgjast 

með eigin athygli í náminu og skilningi á námsefni ásamt því að meta hvernig 
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námið gengur (Rief, 2003). Undir hugtakið námstækni flokkast margir 

mismunandi þættir, eins og markmiðssetning, skipulag, tímastjórnun, lestrartækni, 

próftökutækni, minnistækni og glósutækni svo að nokkrir séu nefndir (Ellis, 

2009). 

Eftir því sem börn eldast er ætlast til meira af þeim í skólanum þar sem gerðar 

er kröfur um sjálfstæðari vinnubrögð og virkara nám hjá eldri nemendum en þeim 

yngri. Flestir nemendur standa undir þessum kröfum og læra smám saman 

sjálfstæðari vinnubrögð og tækni sem hjálpar þeim í námi en stundum getur verið 

nauðsynlegt að kenna nemendum með AD(H)D hvernig hægt er að bæta nám sitt 

með góðri námstækni (Ramer og Gordon, 2001). Mikilvægt er að þeir fái beina 

kennslu og síðar stuðning til þess að læra aðferðir til að auðvelda þeim nám, góða 

námstækni, kennslu í sjálfsstjórn og sjálfshvatningu sem og kennslu í aðferðum til 

að styðja við eigið nám og minnka áhrif áreita (DuPaul og Stoner, 2002; Minksoff 

og Allsop, 2003; Rief, 2003). Eitt af því sem er nauðsynlegt að kenna nemendum 

með AD(H)D er skipulagning eigin náms og námsgagna en hún er mjög mikilvæg 

í öllu skólastarfi. Skipulagning er hins vegar þáttur sem flestir nemendur með 

AD(H)D eiga í erfiðleikum með og getur bein kennsla og góð eftirfylgni með 

þessum þætti skipt sköpum í námi þeirra (Ramer og Gordon, 2001). 

Mörgum nemendum með athyglisbrest með (eða án) ofvirkni reynist erfitt að 

temja sér sjálfstæð vinnubrögð. Þeim getur jafnvel gengið ágætlega að vinna í 

skólanum með bekkjarfélögum og undir stjórn kennara og foreldra en geta átt í 

erfiðleikum með sjálfstæða vinnu (Minskoff og Allsopp, 2003). Því er mikilvægt 

að kenna nemendum góða tækni sem nýtist þeim í eigin námi og undirbúa þá 

þannig undir það smám saman að ná tökum á og bera ábyrgð á eigin námi. Á 

meðan á því námi stendur skiptir miklu máli að nemendum sé kennt hvernig hægt 

sé að nýta tæknina í því námsefni sem notað er í skólanum til þess að þeir öðlist 

næga færni í tækninni og geti yfirfært þekkingu sína síðar á annað nám í öðrum 

aðstæðum. Einnig er nauðsynlegt að nemendur fái góðan stuðning við að tileinka 

sér þessa nýju tækni en að sama skapi verður sá stuðningur að stefna að því að 

nemandinn verði sjálfstæður í notkun námstækninnar og geti nýtt sér hana í námi 

(Gleason, o.fl., 2002; Minskoff og Allsopp, 2003; Ramer og Gordon, 2001). 

Mikilvægt er að sú námstækni sem kennd er hverju sinni henti nemendum með 

AD(H)D. 
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Rannsóknir tengdar námstækni fyrir nemendur með AD(H)D 

Flestar þeirra rannsókna sem beinast að nemendum með AD(H)D og skóla 

tengjast hegðun þeirra í skólanum en síður hvernig hægt sé að bæta námsgengi 

þeirra. Rannsóknir á námstækni sem getur nýst nemendum með AD(H)D eru af 

skornum skammti (Raggi og Chronis, 2006) en þó eru til rannsóknir á nokkrum 

þáttum innan námstækninnar.  

Mest rannsakaða inngripið fyrir AD(H)D er inngrip með lyfjum en minna 

hefur farið fyrir rannsóknum á sálfélagslegum inngripum (Evans, Axelrod og 

Langberg, 2004). Rannsóknir hafa þó sýnt, að auk lyfjameðferðar getur markviss 

hegðunaríhlutun innan bekkjar, fjölskyldumeðferð og skipulega uppbyggð 

námstækni og námsúrræði eins og til dæmis kennsla í glósugerð, sem eykur virkni 

nemenda, haft jákvæð áhrif á nám nemenda með AD(H)D (Smith, o.fl., 2000). 

Svo virðist sem lyfjagjöf geti haft jákvæð áhrif á verkefnavinnu, bæði hvað varðar 

að halda sér að verki sem og nákvæmni vinnunnar í skipulögðu skólastarfi (Evans 

o.fl., 2001) en þó er ljóst að lyfjameðferð hefur ekki tilætluð áhrif á alla nemendur 

með AD(H)D (Barkley, 2006; Smith, o.fl., 2000) og í því ljósi er mikilvægt að 

huga einnig að öðrum leiðum. Að mati margra fræðimanna á þessu sviði er 

kennsla í bættum vinnubrögðum eða námstækni ein þeirra leiða sem vert er að 

skoða í því skyni að bæta námsgengi nemenda með AD(H)D (sjá t.d. DuPaul og 

Eckert, 1997; Raggi og Chronis, 2006; Rief, 2005; Smith o.fl., 2000).  

Þegar horft er til úrræða innan skólans sem geta gagnast nemendum með 

AD(H)D er oft verið að horfa til atriða eins og staðsetningar nemanda miðað við 

kennara, uppbyggingar kennslu og aðlögunar verkefna sem og til notkunar hróss, 

sýnilegra verðlauna og stigagjafar sem umbun fyrir nemandann. Einnig er horft til 

refsingar eða missis réttinda en þessir þættir hafa verið áberandi innan 

skólakerfisins og nokkuð rannsakaðir (Chronis, Jones og Raggi, 2006). Þessi 

atriði snúa aðallega að kennslu, kennsluháttum og hegðun barnanna innan 

kennslustofunnar sem eru þættir sem allir geta haft áhrif á nám. Ljóst er að 

nemendur með AD(H)D þurfa markvissa kennslu og aðstoð við að bæta sig í 

grunnnámsþáttum eins og lestri, stafsetningu og stærðfræði, þeir þurfa að bæta 

minni, námsvenjur sínar og námstækni sem og að bæta skipulagshæfni sína 

(DuPaul og Stoner, 1994; Kauffman, 2005; Minskoff og Allsopp, 2003; Ramer og 

Gordon, 2001; Rief, 2005). Þó svo að kennarar komi að flestum þessara þátta og 
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sinni þeim, má velta því fyrir sér að hvort sérþekking náms- og starfsráðgjafa í 

námstækni getur gagnast bæði kennurum og nemendum með AD(H)D í því skyni 

að bæta námsstöðu þeirra síðastnefndu. 

Óhætt er að segja að yngri bekkir grunnskólans leggi mikla áherslu á 

lestrarkennslu enda má líta svo á að lestur sé ákveðin grunnforsenda frekara náms. 

Til eru mismunandi leiðir til lestrar sem hægt er að nýta til þess að auka 

lestrarhraða og/eða auka lesskilning en lestur, lesskilningur og lestrarhraði getur 

reynst börnum með AD(H)D erfiður (Rief, 2003). Rannsókn Dubey og O‘Leary 

frá 1975 á lestrarhraða barna leiddi í ljós að börn með AD(H)D sem lásu upphátt í 

stað þess að lesa í hljóði bættu lesskilning sinn töluvert þó svo að það hægði á 

lestrarhraða (Raggi og Chronis, 2006). Þannig virðist nemendum með AD(H)D 

nýtast vel að bæði lesa og hlusta í stað þess að einungis lesa í því skyni að bæta 

skilning sinn en með þeim hætti eru þessir nemendur að nota fleiri skynfæri við 

nám sitt. Eigi nemendur að geta lesið fjölbreyttan texta á mismunandi hátt þannig 

að hann nýtist þeim vel og sé skiljanlegur er nauðsynlegt að kenna þeim 

mismunandi tegundir lestrar. Einnig getur honum reynst gagnlegt að læra sjálfstal 

í því skyni að auka lesskilning og leiðir til þess að auka minnisgeymd, eins og 

samantekt, endursögn, gerð og svörun spurninga úr texta, ásamt því að læra 

aðferðir til að undirbúa sig fyrir lestur eins og skönnun á texta (Rief, 2003). Til 

eru fleiri námstækniaðferðir sem hægt er að styðjast við til þess að auka 

lesskilning nemenda og má þar nefna að skoða fyrirsagnir og millifyrirsagnir, lesa 

myndtexta, reyna að tengja upplýsingar úr lestri við eigin þekkingu og greina á 

milli þess sem þarf að lesa vel og þess sem þarf einungis að skima (Bergljót 

Vilhelmína Jónsdóttir, 2010). 

Hvetjandi og örvandi leiðir eins og notkun lita í námi hafa verið töluvert 

rannsakaðir og áhrif þeirra skoðuð á nemendur með AD(H)D. Hægt er að nota liti 

til þess að vekja athygli á aðalatriðum í texta eða verkefnum, til að brjóta upp 

einhæfan texta og verkefni og í glósugerð. Er þá gengið út frá því að litir haldi 

betur athyglinni, veki athygli á aðalatriðum og hjálpi nemendum að halda sér að 

verki (Raggi og Chronis, 2006). Samkvæmt rannsóknum Zentall, Falkenberg og 

Smith frá 1985 og Zentall og Kruczek frá 1988 geta nemendur með AD(H)D nýtt 

sér liti að vissu marki til að viðhalda athygli. Í einföldum verkefnum á borð við 

afritun og leit að upplýsingum hafa litir mjög jákvæð áhrif á nemendur með 
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AD(H)D, þeir halda sér betur að verki og truflast síður.  Þegar horft er til flóknari 

verkefna á borð við lesskilning snýst þetta aðeins við. Þá er notkun lita áhrifameiri 

ef þeim er bætt við í seinni hluta verkefnis en notkun lita strax í upphafi flókinna 

verkefna virkar þá frekar truflandi á nemendur með AD(H)D  (Raggi og Chronis, 

2006). Rannsókn Belfiore, Grskovic, Murphy og Zentall (1996) staðfestir þetta en 

þar kom fram að nemendur með lestrarörðugleika og AD(H)D lásu betur og 

ítarlegar allan textann ef seinni 2/3 hlutar voru litaðir og ef liturinn var sýnilegur 

einnig þegar ólitaði hluti hans var lesinn og jók þetta lesskilning nemendanna í 

rannsókninni. Notkun lita virðist því auka innri hvatningu nemenda með AD(H)D 

sem hefur áhrif á frammistöðu þeirra í námi en þar skiptir rétt notkun megin máli. 

Rannsóknir sýna að markviss kennsla í glósutækni getur aukið magn skráðra, 

mikilvægra upplýsinga og virkni nemenda í eigin námi. Þekking nemenda með 

AD(H)D á glósutækni stuðlar að bættu skipulagi á glósum þeirra. Vönduð 

glósugerð nemenda bætir skilning þeirra á námsefninu og eykur vinnu í 

kennslustund (Evans, Pelham og Grudberg, 1995). Að sama skapi sýna rannsóknir 

að markviss kennsla í minnistækni, skipulagi ásamt einstaklingsbundinni 

námstæknikennslu fyrir nemendur með AD(H)D hafi góð áhrif á námsgengi þeirra 

(Evans o.fl., 2004; Evans, Langberg, Raggi, Allen og Buvinger, 2005).  

Þetta er að sjálfsögðu ekki tæmandi upptalning yfir þá námstækni sem 

nemendum stendur til boða eða þá námstækni sem nemendur með AD(H)D gætu 

nýtt sér til þess að bæta nám sitt. Mismunandi tækni gildir til dæmis fyrir 

stærðfræði, lestur eða ritun, en þetta eru dæmi um námsþætti sem nemendur með 

AD(H)D eiga í erfiðleikum með og þurfa aðstoð við að styrkja sig í. Þannig 

virðast rannsóknir benda til þess að námsaðferðir sem ganga út á það að auka 

virkni og nota fleiri skynfæri (sjón, heyrn, hreyfing, snerting) henti nemendum 

með AD(H)D mjög vel til að bæta námsstöðu sína. Því er við hæfi að velta fyrir 

sér með hvaða hætti náms- og starfsráðgjafar geta komið að þessari kennslu í 

bættum vinnubrögðum og námstækni.  

 

Aðkoma náms- og starfsráðgjafa að námstæknikennslu 

Náms- og starfsráðgjafar eru tiltölulega ung stétt í grunnskólum landsins en þegar 

rekstur grunnskólanna færðist frá ríki til sveitarfélaganna árið 1996 voru einungis 
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fimm náms- og starfsráðgjafar starfandi við grunnskóla Reykjavíkur en árið 2006 

voru þeir starfandi við 27 af 35 grunnskólum borgarinnar (Gagnadeild 

Menntasviðs, 2006). Starfsheiti náms- og starfsráðgjafa varð ekki lögverndað fyrr 

en árið 2009 (Lög um náms- og starfsráðgjafa nr. 35/2009) og enn vantar 

formlega starfslýsingu fyrir náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum. Það getur leitt 

af sér misjöfn verkefni og verksvið á milli skóla sem og mismunandi viðhorf 

samstarfsfólks til náms- og starfsráðgjafa og jafnvel togstreitu, til dæmis vegna 

atriða eins og trúnað við nemendur (Gagnadeild Menntasviðs, 2006). Erfiðleikar 

tengdum skorti á skýrri starfslýsingu má til dæmis sjá í skýrslu Ingvars 

Sigurgeirssonar (2006) en þar kemur fram mismunandi aðkoma náms- og 

starfsráðgjafa að agamálum í nokkrum skólum og hversu ólíkar hugmyndir eru 

um verksvið þeirra í því sambandi. Það er því mjög aðkallandi að skilgreina 

verksvið náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum en tillögur um nauðsyn þess að 

skilgreina verksviða náms- og starfsráðgjafa hafa birst í nokkrum skýrslum (sjá 

t.d. Alþingi, e.d.; Ásta Kr. Ragnarsdóttir, Guðrún Sederholm, Ólafur J. 

Arnbjörnsson, Sigrún Ágústsdóttir og Sigrún Harðardóttir, 1998).  

Við lestur skýrslu Gagnadeildar Menntasviðs (2006) kemur skýrt fram að 

starfssvið náms- og starfsráðgjafa er mjög fjölbreytt og ljóst er að ekki er hægt 

ætla einni manneskju að komast yfir öll þau verkefni sem sem þar er að finna. 

Sem dæmi má nefna ráðgjöf varðandi persónuleg, hegðunarleg og námstengd 

vandamál, náms- og starfsfræðslu til nemenda, hópráðgjöf vegna 

samskiptavandamála, eineltistengd mál, fyrirlögn á alþjóðlegum könnunum líkt og 

PISA, yfirseta í prófum, forfallakennsla og kennsla í námstækni svo að fátt eitt sé 

nefnt. Þegar ljóst er, að starfstími náms- og starfsráðgjafa er svo umsetinn sem 

raun ber vitni, má velta því fyrir sér með hvaða hætti náms- og starfsráðgjafar 

gætu hugsanlega komið að námstæknikennslu fyrir nemendur með AD(H)D. 

Rannsóknir hafa sýnt að betra er að tengja þessa kennslu beint við námsgreinar í 

því skyni að tryggja að nemendur læri að nota aðferðirnar í eigin námi í stað þess 

að hafa kennsluna alveg ótengda námsgreinunum (Minskoff og Allsopp, 2003). 

Þetta sýnir, að mínu mati, að nauðsynlegt er að náms- og starfsráðgjafar þurfa 

koma að þessu verkefni með öðrum aðilum innan skólans, bæði kennurum og 

sérkennurum, í því skyni að vinna að heildstæðri áætlun um kennslu í námstækni 

þannig að hún gæti nýst öllum þeim sem fá þá fræðslu og að tekið sé tillit til þarfa 
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allra. Með því móti gæti náms- og starfsráðgjafinn komið sinni sérþekkingu á 

framfæri og unnið með þeim aðilum sem koma að beinni kennslu í skólanum og 

hafa sérþekkingu á sínum kennslugreinum og kennslu nemenda. 

Fræðimenn hafa bent á nauðsyn þess að sem flestir innan skólasamfélagsins 

komi að úrlausn þeirra vandamála sem geta reynst nemendum með AD(H)D erfið 

í skólanum og þar með talið að kenna þeim góð vinnubrögð í skóla (sjá t.d. Ramer 

og Gordon, 2001). Ýmislegt efni er til sem hægt er að nota í slíkri kennslu og 

hægt er að skoða til þess að afla sér þekkingar á bæði námstækninni sjálfri sem og 

hvernig best er að nálgast nemendur með AD(H)D varðandi þessa kennslu. 

 

Bækur og námskerfi 

Til er ýmislegt efni þegar kemur að því að vinna með börnum og unglingum með 

AD(H)D, bæði innlent og erlent, bækur sem og tilbúin námskerfi. Nokkrar bækur 

hafa verið gefnar út hér á landi sem eru ætlaðar börnum og unglingum með 

AD(H)D. 

Lesbókin Hámarksárangur í námi með ADHD (Sigrún Harðardóttir og Tinna 

Halldórsdóttir, 2008) og Verkefnabók með Hámarksárangur í námi með ADHD 

(Sigrún Harðardóttir og Tinna Halldórsdóttir, 2009) er nýlegt efni sem er ætlað að 

fræða nemendur um ADHD og hvernig röskunin getur haft áhrif á líf þeirra og 

nám. Sem dæmi má nefna að nemendurnir fræðast um námstækni og aðferðir til 

þess að styðja við sig í námi, þeim er bent á að þekkja veikleika sína og styrkleika 

ásamt því að þeir kynnast þeim úrræðum sem í boði eru fyrir þá, en bækurnar eru 

mjög ítarlegar og ná yfir mikið efni. Verkefnabókinni er ætlað að styðja við 

lesbókina og þar er að finna æfingar sem hjálpa nemendum að meta sig og æfa sig 

í þeim aðferðum sem lesbókin kynnir ásamt ráðum sem nýtast þeim í daglegu lífi. 

Efnið er ætlað framhaldsskólanemum en getur einnig nýst nemendum í elstu 

bekkjum grunnskólans.  

ADHD-samtökin hafa gefið út fræðsluefni sem samanstendur af þremur 

bæklingum sem er beint til fjölskyldunnar, skólans og unglinganna sjálfra 

(ADHD-samtökin, e.d.). Einnig er að finna verkefnahefti og eyðublað fyrir 

samning milli foreldra og barnsins/unglingsins í þessu fræðsluefni. Í 

verkefnaheftinu er verið að skoða tilfinningar og svipbrigði, leiðir til þess að halda 
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ró sinni, skiptingu stærri verkefna í smærri einingar, sterkar hliðar skoðaðar og því 

beint til barna/unglinga að horfa á sterkar hliðar sínar. Bæklingurinn sem er 

ætlaðar unglingum inniheldur stutta fræðslu um ADHD og kynnt eru atriði sem 

geta nýst þeim við til dæmis skipulagningu og auðveldað þeim daglegt líf. 

Bókin Lærðu að hægja á og fylgjast með (Nadeau og Dixon, 2008) er ætluð 

börnum á grunnskólaaldri og er skrifuð frá þeirra sjónarhorni. Bókinni er skipt 

upp í kafla, matslista, það sem aðrir geta gert þeim til hjálpar og það sem 

barnið/unglingurinn getur sjálft gert til að hjálpa sér. Fjallað er stuttlega um 

skólann og heimanámið en að öðru leyti snýst bókin um barnið og þá erfiðleika 

sem ofvirkniröskunin getur haft í för með sér eins og að eignast og halda í vini, 

læra að biðja um hjálp, að tala um vandamálin, slökun og margt fleira.  

Þessar bækur eru gagnlegar þar sem verið er að aðstoða unglinginn til að skilja 

þessa röskun og birtingarmynd hennar, skilja þá veikleika og styrkleika sem í 

henni má finna, ásamt því að bjóða úrlausnir sem börnin og unglingarnir geta nýtt 

sér.  

Einnig hefur verið útbúið námskerfi í tengslum við námstækni og bætt 

vinnubrögð fyrir einstaklinga með AD(H)D og/eða námserfiðleika. Kerfið, sem 

heitir á ensku Active Learner Approach og var þróað í Bandaríkjunum fyrir 

nemendur með AD(H)D og/eða námserfiðleika á framhaldsskólastigi/háskólastigi. 

Hægt er að styðjast við kerfið þótt verið sé að kenna einfaldaða útgáfu af 

námstækniatriðum þannig að það geti gagnast yngri nemendum. Kerfið nær yfir 

átta atriði, lestur, skrift, stærðfræði, skipulagningu, próftöku, þróaða hugsun (e. 

advanced thinking), námstækni og glósutækni. Mikil áhersla er lögð á að hver 

nemandi átti sig á styrkleikum sínum og veikleikum og vinni út frá því. Að sama 

skapi er lögð áhersla á að kennslan í námstækninni miðist við það námsefni sem 

er til notkunar í almennri kennslu og að nemandinn læri að nýta sér tæknina í 

daglegu námi sínu. Í byrjun er lögð áhersla á beina, einstaklingsmiðaða kennslu 

sem smám saman minnkar þegar nemandinn nær tökum á tækninni (Minskoff og 

Allsopp, 2003). Þar sem nemendur með AD(H)D eiga oft í erfiðleikum með að 

hugsa á skipulegan hátt (Barkley, 2000) er mikilvægt að nemandinn hafi greiðan 

aðgang að stuttri, hnitmiðaðri lýsingu á hverri aðferð fyrir sig til þess að hann geti 

með því móti rifjað hana sjálfur upp og nýtt sér hana (Minskoff og Allsopp, 

2003).  
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Aðalþungi þessa stuðningskerfis er að virkja einstaklinginn, kenna sjálfstæð 

vinnubrögð, gera hann ábyrgan fyrir eigin námi og hjálpa honum að ná sem 

bestum árangri. Mikil áhersla er lögð á að nýta tæknina í því námi og með þeim 

námsgögnum sem nemandinn notar í því skyni að nemandinn læri að heimfæra 

aðferðirnar á nám sitt og geti í framhaldinu yfirfært þessar aðferðir á annað nám 

(Minskoff og Allsopp, 2003).  

Ferlinu er skipt upp í fimm stig. 

 Kynning. Fyrst verður að kynna aðferðina fyrir nemandanum. Best er að 

gera það með því að tengja hana fyrri þekkingu nemandans þannig að 

aðferðin verði merkingabær. Einnig er mjög mikilvægt að nemandinn 

skilji tilganginn með notkun aðferðarinnar.  

 Sýnikennsla. Næst verður að sýna hvernig nota eigi aðferðina. Lesa þarf 

og útskýra fyrir nemandanum öll þrep eða stig aðferðarinnar. Hér getur 

verið gott að styðjast við myndrænt skipulag af aðferðinni sem og að 

notast við sem flest skynfæri til þess að nemandinn skilji aðferðina. Síðan 

þarf að sýna nemandanum hvernig aðferðin er notuð í námsefni hans.  

 Stýrð leiðsögn. Næst verður nemandinn að byrja að nota aðferðina undir 

leiðsögn kennarans. Í upphafi er nauðsynlegt að styðja við rétta notkun 

nemandans. Um leið og nemandinn sýnir skilning á aðferðinni og rétta 

notkun minnkar stuðningurinn smám saman.  

 Sjálfstæð æfing. Þegar nemandinn hefur sýnt að hann geti notað 

viðkomandi aðferð án aðstoðar verður vinnan sjálfstæðari en þó getur 

verið nauðsynlegt til að tryggja rétta notkun að fylgst sé með og 

nemandinn beðinn um að útskýra þá aðferð sem hann notaði á tiltekin 

verkefni til þess að tryggja rétt ferli og rétta notkun aðferða. 

 Alhæfing. Þegar nemandi hefur náð góðum tökum á ákveðinni námstækni 

eða aðferð er nauðsynlegt að viðhalda henni með því að rifja hana upp 

reglulega og tryggja að nemandinn geti notað hana í fjölbreyttum 

aðstæðum og námsgreinum. 

Mikilvægt er í þessu ferli að sá aðili sem leggur inn viðkomandi námstækniaðferð 

hafi fulla stjórn á erfiðleikastigum þeirra verkefna sem verið er að nota þegar 

námstæknin er kennd þar sem það er lykilatriði í velgengni innleiðingar hennar 

(Vaughn, Gersten og Chard, 2000). 
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Í þessum kafla hefur verið tæpt á nokkrum þeirra atriða sem tengjast 

nemendum með athyglisbrest með (eða án) ofvirkni og þeirri námstækni sem gæti 

hugsanlega nýst þeim. Í kennslu bættra vinnubragða og námstækni er mikilvægt 

að kynna fjölbreyttar leiðir til þess að hver nemandi geti fundið þá aðferð sem 

hentar honum og hans námsstíl best. Bætt námstækni og bættar vinnuvenjur geta 

fært nemendum með AD(H)D aukna ábyrgð á eigin námi og minnkað ábyrgð og 

hlutdeild kennara og foreldra (Raggi og Chronis, 2006). Að auki má benda á 

þroskabreytingar sem eiga sér stað á unglingsárunum, eins og aukin óhlutbundin 

hugsun, aukin hæfni til þrautalausnar ásamt því að sækjast eftir auknu sjálfstæði 

en þetta getur allt ýtt undir það að unglingar með AD(H)D séu í auknum mæli 

móttækilegi fyrir íhlutun sem eykur sjálfstæði þeirra (Smith o.fl., 2000). 

Rannsókn mín beindist að úrræðum í námstækni fyrir nemendur með AD(H)D 

í grunnskólum og rannsóknarspurningar mínar voru svohljóðandi: 

 Hvaða úrræði standa nemendum með AD(H)D til boða í grunnskólum til 

að auka námstækni sína og hvernig er aðkoma náms- og starfsráðgjafa í 

þeim að þessum úrræðum? 

 Hvernig nýta nemendur með AD(H)D námstækniúrræðin? 

 Hvað er hægt að gera betur í þessum málum? 

Því vildi ég ræða við náms- og starfsráðgjafa innan grunnskóla sem og aðra þá 

sem hafa reynslu af námstæknikennslu og/eða af vinnu með nemendum með 

AD(H)D og fræðast um þessi atriði. 
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Aðferð 

 

Í þessari rannsókn var notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir og urðu tvær 

helstu aðferðir eigindlegra rannsókna eru opin viðtöl og þátttökuathuganir fyrir 

valinu (Taylor og Bogdan, 1998).  Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvaða 

úrræði væru innan grunnskólans fyrir nemendur með AD(H)D til þess að auka 

námstækni sína og hvernig náms- og starfsráðgjafar innan skólanna koma að þeim 

úrræðum. Annað markmið rannsóknarinnar snéri að því að skoða hvernig 

nemendur nýttu sér þessi úrræði og einnig að velta því upp hvað væri hægt að 

gera betur í námstæknikennslu fyrir þennan hóp.  

Í rannsókninni voru tekin sex opin einstaklingsviðtöl og gerðar tvær 

þátttökuathuganir. Viðtölin voru tekin við aðila innan grunnskólans, fjögur við 

starfandi náms- og starfsráðgjafa, eitt viðtal við starfandi aðstoðarskólastjóra og 

eitt viðtal við skólafélagsráðgjafa. Ákveðið var að notast við viðtalsformið í því 

skyni að fá dýpri skilning á viðhorfum þeirra til námstæknikennslu ásamt 

viðhorfum þeirra til mögulegra úrbóta á þessu sviði en í viðtalsforminu fá 

viðmælendur tækifæri til þess að lýsa viðhorfum sínum og upplifun með eigin 

orðum (Taylor og Bogdan, 1998).  

Einnig var notast við þátttökuathuganir en einn helsti styrkur þeirrar aðferðar 

er að þá fær rannsakandinn milliliðalaust aðgengi að því sem verið er að rannsaka. 

Í þátttökuathugun er nauðsynlegt að fylgjast vel með því sem fram fer, skrá niður 

eins nákvæmlega og hægt er og taka síðan tíma í að skoða og íhuga útkomuna 

eins fljótt og auðið er í því skyni að öðlast fullan skilning á aðstæðum (Delamont, 

2007). Fylgst var með vinnu kennara og sérkennara í tveimur mismunandi skólum 

þegar verið var að vinna með nemendur sem þurftu á sérstakri aðstoð að halda við 

að halda utan um nám sitt. Var sérstaklega fylgst með vinnu með sjö nemendum 

með AD(H)D og er hún sú eina sem greint er frá í þessari rannsókn. Í báðum 

þessum skólum sem heimsóttir voru, er frá upphafi skólagöngunnar lögð mikil 

áhersla á sjálfstæð vinnubrögð og skipulagningu nemenda á hluta af námi sínu og 

nokkrir tíma í viku hverri eingöngu notaðir í að vinna í þessum vikuáætlunum. Í 

öðrum skólanna sem heimsóttir voru var verið að vinna með heimanám vikunnar 
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og skipulagningu þess. Í hinum skólanum var verið að hjálpa nemendum að 

skipuleggja vinnu næstu viku, bæði vinnu í áætlanatímum skólans og heimavinnu 

nemendanna. Í stundatöflu nemendanna í þeim skóla er gert ráð fyrir ákveðnum 

tímafjölda í hverri viku sem fer í að vinna verkefni sem hver nemandi hefur 

áætlað að hann geti unnið, svonefndir áætlunartímar. Verklagið í þeim skóla sem 

heimsóttur var er þannig að hluti af því námsefni sem nemendur vinna í þeim 

tímum er áætlað af kennurum hvers fags. Að auki er gert ráð fyrir aðlögun að 

þörfum hvers nemenda, en bæði er hægt að bæta við námsefni sem og að minnka 

það eða aðlaga að þörfum hvers og eins. Nemendur sem eiga í erfiðleikum með 

námsefni  fá aðstoð hjá sérkennara og er honum ætlaður tími til þess að vinna með 

hverjum einstaklingi.  

 

Þátttakendur 

Vinna við þessa rannsókn hófst haustið 2010. Haft var samband við 14 náms- og 

starfsráðgjafa í grunnskólum víðs vegar um landið, ýmist með tölvupósti eða 

símleiðis og beðið um viðtöl. Erfiðlega gekk að finna náms- og starfsráðgjafa sem 

voru fúsir til viðtals, flestir sem haft var samband við höfðu lítil afskipti af 

nemendum með AD(H)D nema varðandi persónuleg málefni og töldu sig hafa fátt 

að leggja til í þessa umræðu um námstækni fyrir þennan hóp nemenda. Þar sem 

ætlunin var að notast við markmiðsúrtak og ræða einungis við náms- og 

starfsráðgjafa og aðila innan skólakerfisins sem höfðu reynslu og/eða ákveðnar 

skoðanir á námstækni fyrir nemendur með AD(H)D tók nokkurn tíma að finna 

hentuga viðmælendur. Tilgangurinn með markmiðsúrtaki er að velja þá aðila sem 

henta vel í rannsóknina þar sem þeir geta gefið miklar upplýsingar um 

rannsóknarefnið (Ritchie, Lewis og Elam, 2003). Gagnanna var aflað á tímabilinu 

september 2010 til mars 2011. Tekin voru viðtöl við fjóra náms- og starfsráðgjafa 

og einn aðstoðarskólastjóra í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Fjögur 

viðtalanna voru tekin upp á skrifstofum viðkomandi að þeirra ósk en það fimmta 

var tekið á kaffihúsi að beiðni viðkomandi náms- og starfsráðgjafa. Voru viðtölin 

öll á bilinu 40-70 mínútur að lengd. Viðtölin voru öll tekin upp á tölvu og stafrænt 

upptökutæki og var viðtölunum öllum eytt af afritun lokinni, en orðrétt afritun átti 

sér stað strax að loknum viðtölum. Hlustað var á viðtölin og athugasemdir skráðar 

inn í þau. Auk þess var tekið eitt símaviðtal við skólafélagsráðgjafa sem starfar í 
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bæjarfélagi á landsbyggðinni en þær upplýsingar sem þar komu fram voru skráðar 

jafnóðum á blað og bætt inn í upplýsingum strax að loknu viðtali. Að afritun 

lokinni voru viðtalsgögnin um 200 blaðsíður að tölu. Ritaður texti úr 

þátttökuathugunum var um 20 blaðsíður og því eru rituð heildargögn 

rannsóknarinnar um 220 blaðsíður. Viðmælendum mínum, sem allir voru konur, 

var heitið fullum trúnaði og var það ítrekað í upphafi viðtala og kemur enginn 

þessara aðila fram undir réttu nafn. Auk þess eru skólarnir sem þeir starfa við 

nefndir eftir stafrófinu og ekki endilega í þeirri röð sem viðtölin voru tekin. Í 

viðtölunum var stuðst við viðtalsramma en að auki var þess gætt að viðmælendur 

gætu tjáð sig um það sem þeim fannst skipta máli. Upplýsinga var aflað um þau 

úrræði tengd námstækni sem eru í boði í hverjum skóla fyrir sig og sérstök áhersla 

lögð á að fræðast um úrræði sem eru ætluð nemendum með AD(H)D. Að auki var 

óskað eftir skoðunum viðmælenda á því hvernig þeir teldu að þessum nemendum 

gangi að tileinka sér námstæknina og hvað þeir teldu að væri hægt að gera betur í 

þessum efnum. Einnig var aflað upplýsinga um hvaða námsefni væri notað í 

kennslunni. 

 

Sigríður Gunnarsdóttir er náms- og starfsráðgjafi í grunnskóla A á 

höfuðborgarsvæðinu. Hún er í fullu starfi sem náms- og starfsráðgjafi í grunnskóla 

og hefur einungis starfað innan grunnskólans. 

 

Karen Hilmarsdóttir er náms- og starfsráðgjafi í grunnskóla B á 

höfuðborgarsvæðinu. Hún er í litlu starfshlutfalli eins og er og stundar nám 

meðfram starfi. Hún hefur einungis starfað sem náms- og starfsráðgjafi innan 

grunnskólans. 

 

Birgitta Lárusdóttir er náms- og starfsráðgjafi í grunnskóla D á 

höfuðborgarsvæðinu. Hún er í fullu starfi og hefur bæði starfað innan 

grunnskólans og framhaldsskólans sem náms- og starfsráðgjafi.  

 

Þorgerður Hansdóttir er náms- og starfsráðgjafi í grunnskóla E og er í 

hlutastarfi þar. Hún hefur einungis starfað sem náms- og starfsráðgjafi innan 

grunnskólans. 
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Jóna Elíasdóttir er aðstoðarskólastjóri í grunnskóla B og hefur starfað lengi 

innan grunnskólans. 

 

Helga Kristjánsdóttir er skólafélagsráðgjafi í grunnskóla G. Hún starfar töluvert 

í námsveri skólans og sinnir þar nemendum með AD(H)D. 

 

Í janúar og febrúar 2011 var fylgst með vinnu kennara, Maríu Óttarsdóttur í 

grunnskóla B og sérkennara, Dagnýju Sölvadóttur, í grunnskóla F með nemendum 

með AD(H)D og skipulagningu náms þeirra. Ekki voru tekin formleg viðtöl við 

þessa aðila, einungis fylgst með vinnu og fengnar upplýsingar sem tengdust 

athugunum á staðnum. Hér er því um að ræða upplýsingar úr sex grunnskólum, 

fimm á höfuðborgarsvæðinu og einum úr þéttbýli á landsbyggðinni. 

 

Gagnasöfnun og greining gagna 

Við gagnagreiningu var stuðst við nálgun grundaðrar kenningar (grounded theory) 

en samkvæmt þeirri nálgun er notast við skipulögð vinnubrögð í gagnagreiningu 

sem fer fram bæði samhliða gagnaöflun og einnig að henni lokinni. Í grundaðri 

kenningu notast rannsakandinn við kerfisbundna nálgun við að greina gögnin. 

Notast var við opna kóðun en þá eru gögnin lesin mjög vel og leitað að þemum 

eða kóðunarflokkum sem koma fram í viðtalinu. Einnig var notast við markvissa 

kóðun en þá eru gögnin lesin aftur og aftur út frá þeim kóðunarflokkum eða 

þemum sem komu fram í opinni kóðun. Þá er verið að leita sérstaklega að atriðum 

sem tengjast kóðunarflokkunum. Smám saman kemst mynd á hin eiginlegu þemu 

gagnanna. Greiningarblöð eru skrifuð eftir hverja kóðun og þannig hefur 

rannsakandi sífellt nýjustu upplýsingar við höndina þegar hann fer aftur til þess að 

afla sér frekari upplýsinga (Creswell, 2007).   

 

Siðferðileg álitamál 

Í eigindlegum rannsóknum er lögð mikil áhersla á að rannsakandinn sé hlutlaus 

persóna sem geti ekki og megi ekki láta eigin reynslu hafa áhrif á niðurstöður 

rannsóknarinnar. Ég er menntaður kennari og hef starfað innan grunnskólans sem 

slíkur frá því um áramótin 1993/1994 fram til haustsins 2008 með stuttum hléum 
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og hef því komist í kynni við marga nemendur með AD(H)D á mínum starfsferli. 

Mikilvægt var því í þessu ferli að vera meðvitaður um eigin þekkingu og reynslu 

og að láta hana ekki lita viðhorf mitt við viðfangsefnisins og túlkun þeirra gagna 

sem aflað var. 
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Niðurstöður  

 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hvaða úrræði stæðu nemendum með 

AD(H)D til boða í grunnskólum til þess að auka námstækni sína og hvernig 

aðkoma náms- og starfsráðgjafa væri að þeim úrræðum. Að auki átti að skoða 

hvernig þeim gengi að nýta sér þau úrræði sem til boða stæði og hvað hægt væri 

að gera betur. Nokkur meginþemu komu fram. Fyrsta þemað sem skoðað er 

tengist námstækni í skólanum eins og hún er í dag. Ekki virðist vera mikið um 

úrræði sem eru sniðin að þörfum nemenda með AD(H)D heldur geta þeir nýtt sér 

það sem í boði er fyrir alla nemendur. Þar kemur fram hvernig staðið er að 

kennslu í námstækni í þeim grunnskólum sem skoðaðir voru og hvaða námsefni er 

í notkun. Einnig kemur þar fram hvernig samstarfi náms- og starfsráðgjafa og 

kennara í skólunum er háttað í tengslum við námstæknikennsluna ásamt 

samskiptum við foreldra. Næsta þema beinist að nemendum með AD(H)D og þeim 

úrræðum sem beint er til þeirra varðandi námstækni. Inn í þetta þema tengist 

umræða um þörf þessara nemenda fyrir aðstoð á sviði námstækni. Þriðja þemað 

tengdist þeirri þekkingu og tækni sem viðmælendum mínum fannst mikilvægast að 

leggja áherslu á fyrir nemendur með AD(H)D. 

 

Námstækni í skólunum 

Þegar staðan í námstæknikennslu er skoðuð kemur í ljós að skipulag 

námstæknikennslu er með misjöfnum hætti í þessum skólum en fjórir þeirra bjóða 

uppá kennslu í námstækni fyrir nemendur sína samkvæmt stundatöflu í ákveðnum 

árgöngum en sú kennsla er mismikil eftir skólum. Taka allir nemendur 

árganganna þátt í þeirri kennslu. Einnig bjóða tveir þeirra upp á námstækni sem 

val í 9. og 10. bekk. Einungis einn skóli af þeim sem voru skoðaðir hefur enga 

markvissa kennslu í námstækni fyrir nemendur sína og einn skólanna kennir 

námstækni í námsveri. Í töflu eitt getur að líta yfirlit yfir þá námstæknikennslu 

sem í boði er í þeim skólum sem rannsóknin tók til. 
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Tafla 1 Yfirlit yfir námstæknikennslu 

 Grunnskóli A Grunnskóli B Grunnskóli D Grunnskóli E Grunnskóli G 

Kennsla í 

námstækni 

8. og 9. bekkur, 

örnámskeið – 

tveir tímar á 

önn 

8. bekkur  

í stundaskrá, 

einu sinni í 

viku 

5. og 8. bekkur 

í stundaskrá – 

hluti af 

lífsleikni 

7. bekkur 

námskeið 

6. b.– 4 tímar á 

ári 

7. b.–6 tímar á 

ári 

8. b.–8 tímar á 

ári 

Nei 

Val Nei Nei 9. og 10. 

bekkur 

9. og 10. 

bekkur  

Nei 

Námstækni 

fyrir 

nemendur 

með AD(H)D 

Námskeið fyrir 

nemendur í 7. 

bekk veturinn 

2009-2010 

Nei – hefur 

verið fyrir 

nemendur með 

dyslexíu 

Nei Nei Í námsveri – 

notkun 

hljóðbóka og 

hugkort 

Aðkoma 

náms- og 

starfsráðgjafa 

Kennir 

námstækni 

Kennir ekki 

námstækni – er 

kennurum til 

ráðgjafar 

Kennir 

námstækni í 7. 

bekk og í vali – 

leiðbeinir 

kennurum  

Kennir 

námstækni 

Enginn náms- 

og 

starfsráðgjafi 

starfandi í 

skólanum 

 

Í grunnskóla A hefur verið kennsla í námstækni í unglingadeild en í haust var 

skorið niður í námstæknikennslunni. Í dag er hún í formi örnámsskeiða fyrir alla 

nemendur í 8. og 9. bekk, tveir tímar á ári fyrir hvorn árgang fyrir sig en hún hafði 

áður verið á stundaskrá þessara sömu árganga. Sigríður, náms- og starfsráðgjafi 

skólans, sér um þessa kennslu. Hún er ekki í samstarfi við kennara skólans 

varðandi kennslu í námstækni og ekki er stutt við þá kennslu sem þar fer fram í 

öðrum kennslustundum svo að hún viti til. Á síðasta skólaári var boðið upp á 

kennslu í námstækni fyrir nemendur með AD(H)D og var einn hópur nemenda úr 

einum 7. bekk skólans í því námskeiði á vorönn, allir nemendurnir voru með 

athyglisbrest með ofvirkni. 

Grunnskóli B hóf í haust að bjóða uppá námstæknikennslu og er hún kennd í 

8. bekk, ein kennslustund á viku. Umsjónarkennarar kenna þessa tíma en þeir geta 

sótt leiðsögn til náms- og starfsráðgjafa skólans kjósi þeir það. Einnig er 

möguleiki á því að náms- og starfsráðgjafi komi inn í þessa tíma og fjalli um 

ákveðin valin atriði sækist umsjónarkennari eftir því. Að auki kemur náms- og 

starfsráðgjafi inn í 9. og 10. bekk og fjallar um fyrirfram ákveðin námstækniatriði 

sé þess óskað en þessi kennsla er ekki í föstum skorðum. Náms- og starfsráðgjafi 
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skólans hefur einnig verið með sérstaka aðstoð fyrir nemendur með dyslexíu. 

Hefur sú aðstoð mest verið á einstaklingsgrundvelli en unnið hefur verið 

markvisst í að auka námstækni og kenna þeim nemendum sem hafa notið þessarar 

aðstoðar fjölbreytt vinnubrögð. Í skólanum er að auki boðið uppá aðstoð varðandi 

skipulagningu heimavinnu eins nemanda með AD(H)D og var fylgst með þeirri 

vinnu. Einn kennara skólans á þá vikulegt viðtal og vinnustund með nemandanum 

í því skyni að hjálpa honum með utanumhald og skipulag heimavinnu og 

námsgagna. 

Í grunnskóla D er kennsla í námstækni hluti af námi nemenda í 5. bekk og  7.-

10. bekk. Birgitta náms- og starfsráðgjafi hefur haft frumkvæðið að þessari 

kennslu á miðstigi skólans en kennir hana ekki sjálf. Umsjónarkennarar í 5. bekk 

kenna sínum bekkjum en eru undir leiðsögn náms- og starfsráðgjafa skólans sem 

finnur til og útbýr hentugt námsefni til notkunar. Umsjónarkennarar 6. bekkjar 

kenndu námstæknina í fyrra og nýta sér hana áfram í kennslu að sögn náms- og 

starfsráðgjafa skólans. 7. og 8. bekkur fær kennslu í námstækni í námskeiðsformi 

sem Birgitta og umsjónarkennarar bekkjanna kenna en í 9. og 10. bekk er í boði 

valnámskeið sem Birgitta kennir og hafa margir nemendur með AD(H)D sótt 

valnámskeið í námstækni hjá henni.  

Í grunnskóla E er kennsla í námstækni hluti af námi allra nemenda í 6., 7., og 

8. bekk og sjá náms- og starfsráðgjafar skólans alfarið um þessa kennslu. 

Námstæknin er þá kennd í nokkrar kennslustundir á móti öðru námi, til dæmis 

listnámi, þannig að ekki er um að ræða heilu bekkina heldur einungis hluta þeirra í 

hvert sinn. Þetta er annað árið í röð sem þetta fyrirkomulag er í boði. Að auki er í 

boði valnámskeið fyrir nemendur í 9. og 10. bekk. 

Í grunnskóla F er ekki boðið upp á reglubundna kennslu í námstækni. 

Íslenskukennari í unglingadeild hefur verið með kennslu í lestrartækni og að sama 

skapi hefur einn faggreinakennarinn á unglingastigi áhuga á ákveðinni glósutækni 

sem hann vill að allir nemendur nái tökum á. Nám í unglingadeild skólans er mjög 

einstaklingsmiðað. Nemendur venjast því strax á yngri stigum skólans að þau hafi 

áhrif á eigið nám með vikulegri áætlanagerð og er lögð mikil áhersla á það í námi 

þeirra að vinna með eigin áhugamál og tengja þau inn í skólastarfið. Nemendur 

sem þurfa sérstakt aðhald í námi eru í námsveri þegar verið er að útbúa þessa 

vikulegu áætlun, setja sér markmið og skipuleggja nám sitt og fá þar aðstoð frá 
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sérkennara við að útbúa vikuáætlun sína. Var fylgst með því starfi. Sérkennari og 

umsjónarkennarar hvers nemanda eru í miklu og nánu samstarfi varðandi þennan 

þátt. Þar á meðal eru nemendur með AD(H)D. Hefur sérkennari þar tækifæri til 

þess að ræða við nemendur um námsframmistöðu og námsframvindu þeirra. Ekki 

er um neina samvinnu sérkennara við náms- og starfsráðgjafa skólans að ræða 

varðandi þessa vinnu enda er ekki markvisst verið að kenna námstækni. 

Í grunnskóla G kennir Helga skólafélagsráðgjafi nemendum með AD(H)D 

námstækni í námsveri en þar er lögð áhersla á hvernig nota eigi hljóðbækur. 

Mikið er unnið með hugkort í kennslu þessara nemenda í því skyni að auka 

lesskilning þeirra og er notast við tölvur við gerð hugkortanna. Helga er einnig 

með námskeið fyrir nemendur þar sem unnið er með styrkleika og veikleika 

nemenda ásamt eigin áhrifum á líðan og skólagöngu á markvissan hátt og hafa 

meðal annarra nemendur með AD(H)D farið í gegnum það ferli. 

Sameiginlegt með tveimur af þeim fjórum skólum þar sem rætt var við náms- 

og starfsráðgjafa er að náms- og starfsráðgjafarnir hafa sjálfir haft frumkvæði að 

þessari kennslu en í grunnskóla D var námstæknikennsla til staðar þegar Birgitta 

tók til starfa. Hún hefur bætt töluverðu við og fært námstæknina niður til yngri 

barna en skipulögð kennsla í námstækni hefst þar í 5. bekk þó svo að til sé 

námstækniáætlun fyrir 1.-10. bekk. Bæði hún og Karen töluðu um mikinn eigin 

áhuga á námstækni og eigin vilja til þess að kynna hana fyrir nemendum. Í 

grunnskóla B tóku skólastjórnendur síðasta haust þá ákvörðun að bæta námstækni 

inn í kennslu í 8. bekk, en hún hefur ekki verið á stundaskrá skólans áður. Allir 

náms- og starfsráðgjafarnir tóku fram að þeir nytu stuðnings skólastjórnenda 

varðandi kennslu í námstækni.  

Kynning á námstæknikennslunni í skólunum er mismikil. Kynning á kennslu í 

námstækni til foreldra fer fram á námsefniskynningum í þeim skólum sem hún er 

hluti af reglulegu námi nemenda en að auki birta þrír skólanna náms- og 

kennsluáætlanir í námstækni á heimasíðum sínum. Grunnskóli D er með 

heildstæða námsáætlun í námstækni fyrir allan aldur í skólanum og er sú áætlun 

kynnt sem heildstæð námsáætlun en í hinum skólunum er námstæknin kynnt í 

kennsluáætlun þeirra bekkja sem njóta hennar. Í grunnskóla F fá foreldrar 

nemenda í námsveri kynningu á þeirri vinnu sem þar fer fram en ekkert er fjallað 

um þennan námsþátt á heimasíðu skólans. 
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Ljóst er að kennsla í námstækni fyrir nemendur grunnskólanna sem skoðaðir 

voru er mjög misjöfn, allt frá örnámskeiðum yfir í heildstæða áætlun fyrir alla 

árganga í þeim skóla þar sem mest áhersla er lögð á hana. Að sama skapi er ljóst 

að ekki er um auðugan garð að gresja varðandi úrræði sem beint er til nemenda 

með AD(H)D. 

 

Námsefni 

Þeir náms- og starfsráðgjafar sem rætt var við voru sammála um að vöntun væri á 

fjölbreyttu námsefni sem hægt væri að velja úr. Skýrt kom fram í viðtölum að það 

námsefni sem notað er í þessari kennslu kemur úr ýmsum áttum, úr bókum, frá 

öðrum náms- og starfsráðgjöfum og námsefni útgefið af Námsgagnastofnun. 

Náms- og starfsráðgjafarnir tóku það allir fram að þeir veldu og notuðu það sem 

hentaði hverju sinni. Helga hefur aðallega notast við valda kafla úr námsefninu 

Hámarksárangur í námi með ADHD, bæði varðandi hugkort og eins varðandi 

styrkleika og veikleika einstaklinganna og velur hún efnið eftir þörfum og er hún 

sú eina sem nefndi það námsefni vegna kennslu nemenda með AD(H)D í 

námstækni. Birgitta og Þorgerður, sem báðar starfa í skólum þar sem töluverð 

áhersla er lögð á námstæknikennslu í nokkrum árgöngum, lögðu báðar áherslu á 

að mikilvægt væri að sýna hvernig hægt væri að nota tæknina í því námsefni sem 

nemendurnir notuðu í fögunum til þess að sýna gagnsemi tækninnar. Einnig væri 

mikilvægt að stuðla að því að námið myndaði samfellu og færi stigvaxandi í takt 

við aukinn þroska og getu nemenda. Þær lögðu einnig áherslu á að námsefnið yrði 

að miðast við hvern aldur fyrir sig, forðast yrði endurtekningar og miða að því að 

sífellt væri verið að bæta við þekkingu nemenda og auka hæfni þeirra. Birgitta 

nefndi auk þess að efnið yrði að vera skemmtilegt og áhugavert til þess að höfða 

til nemendanna. Þorgerður sagðist nota töluvert námsefni þeirra bekkja sem hún 

væri að kenna námstækni til þess að sýna hvernig ætti að nota tæknina og einnig 

þætti sér nauðsynlegt að búa til verkefni fyrir yngri börnin en að hennar mati 

þyrftu yngri nemendur alltaf að vinna verkefni til þess að festa efnið í sessi þar 

sem innlögn nægði þeim ekki. Sömuleiðis notar Helga hugkortin í beinni vinnu 

nemenda með þeirra eigið námsefni. Birgittu fannst einnig mjög mikilvægt að 

bæta kennslu í námstækni inn í kennaranámið til þess að námstækni gæti orðið 
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hluti af námi hvers nemenda í gegnum kennslu kennarans. Birgitta lýsti þessu 

þannig: 

 

... að kennarar fengju námstækni í sinni grein þannig að 

þau gætu kennt þetta því þetta á náttúrulega að kennast í 

greinunum ... minnistækni í stærðfræði eða formúlur eða 

uppsetning á glósum eða hvað, það þarf að vera í 

fögunum. 

 

Jóna aðstoðarskólastjóra í grunnskóla B tók fram að sér þætti mjög mikilvægt að 

flétta námstæknina inn í hið hefðbundna nám og koma henni fyrir innan kennslu 

hvers kennara, þar ætti hún heima að hennar mati. 

 

... þetta með námstæknina og hvernig hún, hvernig hún 

fléttast inn í nám, mér finnst ofboðslega mikilvægt að 

þetta sé rætt upphátt að við séum að gera einhverja 

ákveðna hluti vegna þess að við erum að bæta ákveðna 

hæfileika nemandans til að takast á við verkefni ... við 

viljum að fólk, að börnin okkar komi út í samfélagið og 

geti bara ýmislegt, ekki bara ofboðslega klár að skrifa eina 

ritgerð eða eitthvað þannig, að þau geti unnið saman í 

hópum og kunni að skipuleggja tímann sinn og beri 

ábyrgð á náminu sínu mér finnst það bara skipta miklu 

máli. 

 

Helgu er mjög ánægð með það námsefni sem hún notar í sinni kennslu enda er 

það sérsniðið fyrir nemendur með AD(H)D í elstu bekkjum grunnskólans og 

framhaldsskóla. Þó notar hún ekki námsefnið í heild heldur velur úr það sem hún 

telur henta. Þeir náms- og starfsráðgjafar sem rætt var við notuðu ekki það 

námsefni þótt þeir könnuðust við það og höfðu séð það. 

 

Samstarf við kennara 

Í viðtölunum kom fram mjög mismunandi viðhorf og mismunandi reynsla af 

samstarfi við kennara skólanna. Sigríður nefndi að hún teldi kennara skólans sem 

hún starfar við vera jákvæða gagnvart henni og hennar vinnu og þegar hún hélt 
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námstækninámskeiðið fyrir AD(H)D nemendur var hún í samvinnu við 

umsjónarkennara þeirra. Snerist sú samvinna um val á nemendum í hópinn og 

kynningu til foreldra en ekki varðandi námstækniatriðin sem kennd voru. Hún 

sagðist vera „feimin“ við að hafa frumkvæði að samstarfi við kennara skólans og 

sagði að þeir séu ekki allir vera viljugir til þess að breyta sínum kennsluháttun. 

 

...sumsstaðar er maður með kennurum sem eru búnir að 

kenna í skrilljón ár og svona, vita þetta náttúrulega allt 

saman best bara og engu við að bæta en það náttúrulega 

bara verður að vera sérstaklega ef maður ætlar að byrja að 

kenna þetta í 5. bekk, þá verða kennararnir að vera svolítið 

meðvitaðir um þetta allt saman og átta sig á því hvað ég er 

að tala um þegar ég er að tala um lestrartækni. 

 

Í grunnskóla D fer námstæknikennslan fram sem hluti af lífsleiknikennslu 

skólans. Birgitta leiðbeinir kennurum varðandi námstæknina og hefur útbúið 

kennsluefnið sem er notað í kennslunni. Hún fundar reglulega með kennurunum á 

meðan á þessari kennslu stendur og finnst mikilvægt að nemendur tengi 

námstækni við kennsluna og námið sjálft en ekki við náms- og starfsráðgjafann. 

Síðan nota kennararnir námstæknina í sinni kennslu og sem dæmi nefndi hún að 5. 

bekkur hefði í fyrra notað hugkort mikið í náttúrufræðikennslu bekkjarins. Hún er 

í miklu samstarfi við kennara skólans og frekar þá en sérkennara vegna nemenda 

með AD(H)D. 

 

... en það eru kennararnir sem leita meira hingað, 

sérstaklega með AD(H)D nemendur og lestrarörðugleika 

... það er ekki hægt að sitja bara og skilja svo ekki neitt í 

neinu þó þú sért kannski með góða greind og langar að 

læra en getur það ekki. 

 

Karen hefur verið í nokkru samstarfi við kennara þeirra nemenda sem hún 

hefur unnið með varðandi námstækni en þá aðallega varðandi nemendur sem hafa 

fundið einhverja leið til lærdóms sem þeim finnst henta sér betur en aðrar. Einnig 

fylgist hún, gegnum umsjónarkennara þeirra, með framförum þeirra í námi eftir að 

hennar starfi lýkur. Að sögn Þorgerðar tengist samstarf við kennara aðallega 
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kennurum í þeim árgöngum sem námstæknin er kennd í. Hún sagðist ekki vera 

viss um hvort kennararnir ynnu áfram með tæknina sem verið er að kenna 

nemendum. 

 

Samstarf við foreldra 

Ljóst er af viðmælendum mínum að samstarf við foreldra er mismikið. Enginn 

þeirra náms- og starfsráðgjafa sem rætt var við töluðu um að fræða foreldra á 

markvissan hátt í því skyni að þeir geti tekið virkan þátt í og stutt við breytta 

námstækni barna sinna. Þó fá foreldrar þeirra nemenda sem eru í námsveri í 

grunnskóla G fræðslu um þá tækni sem þar er kennd. Þrír skólanna kynna náms- 

og kennsluáætlanir sínar í námstækni á heimasíðum skólanna. Birgitta tók fram að 

ástæða þess að námstækniáætlun skólans væri á netinu væri sú að foreldrar höfðu 

fundið að því að ekki væri kennd nein námstækni í skólanum og birting á 

heimasíðu skólans væri þeim til upplýsingar. Allir náms- og starfsráðgjafarnir sem 

rætt var við höfðu sinnt nemendum með AD(H)D á einstaklingsgrunni varðandi 

skipulagningu og aðstoðað þá við að halda utan um eigið nám og námsgögn. Í 

slíkri einstaklingsvinnu er alltaf meira samstarf við foreldra heldur en þegar verið 

er að vinna með hópa í námstækni að þeirra sögn. Birgitta tók fram að eitthvað 

væri um að foreldrar hefðu samband  til þess að biðja um fræðslu í námstækni 

fyrir börnin sín og einnig til þess að fræðast sjálfir. Algengast finnst henni þó að 

foreldrar vilji að hún sjái um námstæknikennsluna. 

 

... en ég hef líka unnið í framhaldsskóla og mér fannst það 

líka þar, að foreldrar taki ekki nógu mikið þátt í því; 

hvernig get ég hjálpað barninu mínu, það er einstaka en 

það er miklu meira um hitt, fleiri sem vilja bara fá barnið 

hingað í viðtal og ég kenni því. 

 

Hún lagði einnig áherslu á að þó svo að hún hitti börnin nokkrum sinnum til 

þess að vinna með þeim væri mjög mikilvægt að þau nytu aðstoðar heima við að 

skipuleggja sig og halda utan um gögnin sín og væri hún oft í sambandi við 

foreldra vegna þessa. Birgitta hefur kennt nemendum með AD(H)D námstækni í 

valnámskeiði í 9. og 10. bekk skólans. Henni hefur þótt ganga best þegar hún gat 
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verið í sambandi við heimilin í gegnum tölvupóst og sent jákvæð skilaboð heim til 

nemendanna og leyft foreldrum þannig að fylgjast með. Þá sagði hún nemendur 

oftast meðvitaða um samskiptin milli heimilis og skóla. 

Þegar Sigríður hélt námstækninámskeið fyrir nemendur með AD(H)D hafði 

umsjónarkennari nemendanna samband heim til að kynna námskeiðið. Á meðan á 

því stóð sendi Sigríður auk þess upplýsingar um viðfangsefni námskeiðsins heim 

til foreldra og upplifði ánægju þeirra. 

 

... en ég heyrði í foreldrum og þeir voru ánægðir en ég veit 

ekki alveg kannski með hvað... foreldrarnir vissu hvað við 

vorum að gera eins og lestrartæknina .... þannig að það er 

spurning hvað þeir hafa unnið í því sjálfir, ég kannaði það 

ekki. 

 

Karen sagðist vera í sambandi við foreldra nemenda í upphafi vinnu sinnar 

með nemendum en að það samband fari svo minnkandi nema í 

undantekningartilfellum. Oft hittir hún foreldra á viðtalsdögum og öðrum 

tyllidögum í skólanum þegar foreldrar koma og ræðir þá við þá. Hún sagði 

foreldra vera forvitna í upphafi og leita mikið til hennar eftir upplýsingum um það 

sem fram fari en síðan minnki samskiptin. Jónu fannst mikilvægt að foreldrar 

vissu um það sem verið væri að vinna að með nemendum í skólanum, það 

minnkaði tortryggni og yki skilning á þeim úrræðum sem væru í boði fyrir 

nemendur skólans sem þyrftu á einhverri aðstoð að halda: „ ...það [foreldrið] 

finnur líka að það er svo mikið inní því sem við erum að gera fyrir barnið“. 

Þorgerður tók fram að foreldrar AD(H)D nemenda væru misvel í stakk búnir til 

þess að aðstoða þá með skólavinnu, flestir væru til fyrirmyndar og vildu allt fyrir 

börnin sín gera, en ekki mætti horfa framhjá þeirri staðreynd að sumir foreldrar 

AD(H)D barna væru einnig með AD(H)D og ættu oft nóg með sig. Hins vegar 

mætti ekki gleyma því að margir nemendur með AD(H)D stæðu sig mjög vel og 

væru að gera góða hluti og að hennar mati væri það oftast vegna þess að þeir 

hefðu svo góða og mikla aðstoð að heiman. 

Þegar horft er til helstu niðurstaðna varðandi þau úrræði sem í boði eru í 

grunnskólum er áberandi hversu mikill munur er á milli skóla varðandi kennslu í 
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námstækni. Einn skólanna kennir námstækni í námsveri, annar er með örnámskeið 

fyrir tvo árganga skólans og þeir tveir skólar sem leggja mesta áherslu á kennslu í 

námstækni bjóða upp á kennslu í nokkrum árgöngum. Ljóst er að nemendur í 

þeim skólum ættu að hafa nokkuð góða mynd af námstækni og mismunandi 

námstækniaðferðum við lok grunnskólans. Einnig kemur fram að skortur er á 

útgefnu námsefni fyrir námstæknikennslu og kemur sá skortur skýrast fram þar 

sem mest er kennslan. Að sama skapi er áberandi hversu mikil áhersla er lögð á að 

sýna notkun námstækninnar í því námsefni sem nemendur nota í almennri 

kennslu. Í einungis einum skóla hafði verið stuðst við sérútbúið námsefni fyrir 

nemendur með AD(H)D varðandi námstækni. Samstarf þeirra náms- og 

starfsráðgjafa sem var rætt við, við kennara er misjafnt, allt frá því að vera í mjög 

litlum mæli yfir í mjög mikið samstarf þar sem náms- og starfsráðgjafinn leiddi 

kennara áfram í kennslu námstækni. Samstarf við foreldra er almennt ekki mikið í 

tengslum við námstæknikennsluna en einum viðmælanda mínum fannst algengt 

að foreldrar vörpuðu allri ábyrgðinni á bættum vinnubrögðum barna sinna yfir á 

sig í stað þess að skoða hvernig þeir sjálfir gætu aðstoðað barnið.  

 

Kennsla í námstækni fyrir nemendur með AD(H)D 

Þegar skoðuð voru þau úrræði í námstækni sem beint var til nemenda með 

AD(H)D kom í ljós að ekki var um mikið úrval að ræða, en einungis einn skóli 

hafði boðið upp á sérstakt úrræði fyrir þessa nemendur og annar boðið upp á 

kennslu í námstækni í námsveri en þar var að finna nemendur með AD(H)D. Þó 

voru allir viðmælendur mínir sammála um mikla þörf fyrir úrræði á þessu sviði þó 

svo að þeir efuðust allir um möguleikana á hópkennslu fyrir þennan hóp og lögðu 

áherslu á einstaklingsráðgjöf í starfi sínu. 

 

Námstækni fyrir nemendur með AD(H)D 

Markviss kennsla var í boði í námstækni fyrir nemendur með AD(H)D í 

grunnskóla A skólaárið 2009-2010. Voru þetta sex nemendur í 7. bekk sem allir 

voru með greininguna athyglisbrestsur með ofvirkni. Sigríður náms- og 

starfsráðgjafi hitti hópinn fjórum sinnum og fór yfir atriði tengd skipulagi, 

markmiðssetningu og lestrartækni. Var þetta úrræði ekki í neinum tengslum við 
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aðra kennslu sem fram fór í bekknum og ekki var um beina samvinnu að ræða á 

milli kennara og náms- og starfsráðgjafa í þessari kennslu. Þær höfðu þó haft 

samráð varðandi val á einstaklingum í námskeiðið og kynningu til foreldra þeirra 

nemenda. Sigríði fannst eins og nemendur hefðu haft mjög gaman af þessu 

námskeiði en var ekki viss um gagnsemina og var ákveðin í því að hafa ekki þetta 

fyrirkomulag aftur. Henni fannst þetta námskeið ekki hafa tekist nógu vel og 

sagðist vilja hafa annað form á skipulagi kennslunnar ef hún gerði þetta aftur og 

tók sérstaklega fram að hún myndi ekki hafa svona fjölmennan hóp nemenda með 

AD(H)D. Taldi hún að gagnlegra væri að hafa blandaðan hóp þar sem nemendur 

gætu lært hver af öðrum.  

 

... þetta er algjörlega vonlaust konsept að vera með svona 

marga AD(H)D nemendur ... þau yrðu náttúrulega að vera 

færri og ég myndi vilja vera með nemendur sem ekki eru 

með AD(H)D. 

 

Hún nefndi í þessu sambandi að sér þætti nemendur vera viljugri til þess að læra 

hver af öðrum í stað þess að hluta á fullorðna og að nemendur vildu frekar prófa 

eitthvað sem jafnaldri þeirra benti á að hentaði sér vel. Að sama skapi fannst henni 

nauðsynlegt að vera með nemendur með AD(H)D í smærri hópum í innlögn og 

kennslu á námstækni þar sem þeir ættu oft í erfiðleikum með að fylgjast með 

hópkennslu. Nemendurnir í námskeiðinu sem hún hélt settu sér markmið í 

hverjum tíma og í næsta tíma var farið yfir hvort markmiðin hefðu náðst. Fannst 

henni markmiðssetningin hafa tekist best af því sem gert var.  

 

Þau voru svolítið að vakta svona hvert annað, þú veist, 

„bíddu, ætlaðir þú ekki hérna að reyna að taka betur eftir í 

tíma, ég heyrði að þú varst að tala mikið“? 

 

Karen hefur ekki verið að vinna með námstækni fyrir nemendur með AD(H)D en 

hún hefur unnið með námstækni fyrir nemendur með dyslexíu innan skólans og 

langar til þess að bæta nemendum með AD(H)D inn í þá vinnu. Hefur sú kennsla 

að mestu verið á einstaklingsgrunni þar sem erfitt er að ná nokkrum nemendum í 

mismunandi bekkjum saman vegna stundatöflu að hennar sögn. Hafa þá nemendur 
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mætt til hennar og hún kennt þeim námstækni miðað við þeirra stöðu. Finnst 

henni mjög mikilvægt að vinna markvisst með nemendur með AD(H)D og kenna 

þeim tækni til þess að vinna bæði með eigin veikleika og styrkleika, því að „með 

réttum aðferðum er hægt að yfirstíga svo margt“. Að hennar mati er samfélagið 

tilbúnara til þess að vinna með dyslexíu og þann vanda sem þeirri röskun fylgir en 

henni finnst samfélagið vera mun neikvæðara í garð nemenda með AD(H)D og að 

börnin fyndu þessa neikvæðni. Því væri mjög mikilvægt að kenna þeim um 

röskun sína og einkenni hennar. 

 

AD(H)D eru erfiðu börnin af því að það eru mjög mörg 

börn sem eru erfið sem eru með AD(H)D ... það er svona, 

neikvæðara talað um þennan hóp, AD(H)D, heldur en þá 

sem eru með einhverjar aðrar raskanir. 

 

Sigríður og Karen tóku báðar fram að þær töldu að mikil þörf væri fyrir 

námstæknikennslu sem tæki mið af þörfum nemenda með AD(H)D. Tóku allir 

viðmælendur mínir fram að skipulagi þessara nemenda væri oft mjög ábótavant 

og sæist það á töskum þeirra og námsgögnum, en þessir nemendur ættu margir 

hverjir í töluverðum erfiðleikum með að halda utan um námsgögnin sín og kæmu 

oft í einstaklingsráðgjöf vegna þessa.  Allir náms- og starfsráðgjafarnir sem rætt 

var við sögðust sinna nemendum með AD(H)D í einstaklingsráðgjöf og væri þá 

oftast um að ræða vandamál tengd skipulagningu. Væri þá um að ræða nemendur 

sem væri vísað til þeirra frá foreldrum eða kennurum, en sum kæmu þó að eigin 

ósk. Þorgerður taldi að milli 80-90% unglinga með AD(H)D kæmu við hjá náms- 

og starfsráðgjöfum skólans til þess að fá einstaklingsráðgjöf. Í þessari 

einstaklingsráðgjöf fer mikill tími í að kenna nemendunum að útbúa vikuáætlanir 

sem og að kenna þeim að setja sér markmið bæði í námi og eigin hegðun þótt mál 

sem tengist agamálum nemenda komi ekki á þeirra borð. Taldi Þorgerður að það 

tæki í mesta lagi fjórar til fimm vikur að koma vikuáætlanagerðinni í þann farveg 

að nemendurnir gætu unnið þær sjálfstætt en vikuáætlanir eru hluti af námi 

nemenda þar sem þeir velja að hluta til verkefni og heimavinnu vikunnar.  

Helga hefur unnið með nemendum með AD(H)D í námsveri. Hún hefur unnið 

mikið með dagbækur, skipulagningu og kennt nemendum að fara eftir 

námsáætlunum. Þessir nemendur eru að hennar sögn í flestum tilfellum í erfiðri 
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stöðu í skólanum og að einhverju leyti orðnir óvirkir í eigin námi og því er 

mikilvægt að kenna þeim að fara eftir áætlunum. Einnig hefur hún lagt áherslu á 

að kenna nemendum sínum að nota hljóðbækur á markvissan hátt ásamt því að 

kenna glósugerð með hugkortum. Hugkortin eru notuð til þess að hjálpa 

nemendunum að auka lesskilning sinn og að greina aðalatriði og aukaatriði í 

lesnum texta. Þegar glósugerð með hugkortum er kennd er farið eftir ákveðnu 

skipulagi að hennar sögn. Þegar kortin eru kynnt nemendum er unnið með þeim á 

einstaklingsgrunni, til þess að útskýra aðferðina og tilgang hennar. Auk þess 

vinnur Helga hugkort með hverjum nemanda. Í framhaldi af því vinna nemendur í 

pörum og þegar þeir hafa náð tökum á tækninni fara þeir að vinna hugkortin hver 

fyrir sig. Helga lýsti yfir mikilli ánægju með framfarir nemenda í þessari vinnu og 

fannst henni vinnan skila miklum árangri.  

 

Nýtast úrræðin sem skyldi? 

Þegar kom að því að velta upp þeirri spurningu hvort nemendur með AD(H)D 

gætu nýtt sér þau úrræði sem í boði væru tók Þorgerður það sérstaklega fram að 

sér þætti þessir nemendur ekki geta nýtt sér hópkennslu og hópfyrirlögn í bekk í 

sama mæli og aðrir nemendur. 

 

Mér finnst þau með AD(H)D í 7. og 8. bekk ekki taka 

hópkennslunni sem skyldi og þurfa yfirleitt frekar á 

námstækni í einstaklingskennslu til að meðtaka ... þau 

þurfa meira maður á mann að halda í einstaklingsráðgjöf. 

 

Í sama streng tóku Sigríður, Helga og Birgitta. Birgitta tók fram að áhugi þessara 

nemenda skipti miklu máli en að sín reynsla væri sú að best gengi ef kennslan 

væri í formi einstaklingsráðgjafar eða í smáum hópum. Hennar reynsla af kennslu 

nemenda með AD(H)D í námstækni væri sú að til að hægt væri að sýna hverjum 

og einum þá athygli sem þyrfti yrði hópurinn að vera fámennur. Sigríður var óviss 

að hve miklu leyti námskeiðið sem hún hélt fyrir nemendur með AD(H)D hefði 

gagnast þeim sem það sóttu: „... ég veit að krökkunum fannst gaman en hvort þeir 

lærðu eitthvað rosa mikið, það veit ég ekki.“ Hún sagðist einnig vilja frekar hafa 

fámenna, blandaða hópa nemenda í stað eingöngu hóp nemenda með AD(H)D og 
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taldi að þeir væru fúsari til þess að læra af jafnöldrum sínum sem stæðu vel 

námslega. 

 

Vinna með nemendum með AD(H)D 

Áhugavert var að fylgjast með vinnu í skipulagningu náms nemenda í grunnskóla 

B þar sem nemandi með AD(H)D var í einstaklingsvinnu með Maríu kennara 

varðandi heimanám. Í grunnskóla B fór þessi vinna fram í fundarherbergi skólans 

nálægt skrifstofum skólans. María ræddi við nemandann um hvað hefði gengið vel 

í síðustu viku og hvað ekki. Í lok samtalsins áætlaði hún heimanám næstu viku án 

mikillar þátttöku nemandans sem lagði ekki margt til málanna en samþykkti það 

sem lagt var til. María skráði heimavinnuna niður í dagbók nemandans fyrir hann 

og var hún öll sett á einn dag vikunnar. Kemur þessi heimavinna í stað þeirrar sem 

kennarar setja bekknum fyrir en viðkomandi nemandi vinnur samkvæmt 

námsáætlun sem er sniðin að hans þörfum. 

Einnig var fylgst með vinnu með nemendum með AD(H)D í grunnskóla F. Í 

skólanum er hefð fyrir því að nemendur skipuleggi hluta af eigin námi í samvinnu 

við kennara og er ætlaður ákveðinn tími í hverri viku til þess að vinna að þessari 

námsáætlun en einnig er þetta heimanám. Dagný sérkennari aðstoðar þá sem þurfa 

auka aðstoð við nám sitt og vinna þeir nemendur að sömu námsmarkmiðum og 

aðrir en í öðru námsefni sem er aðlagað að þeirra þörfum. Hún er í samvinnu við 

umsjónarkennara þessara nemenda varðandi námsáætlanir þeirra. Nemendur hittu 

Dagnýju í sérstöku rými tengdu unglingadeild skólans og er flæði nemenda á milli 

rýma töluvert. Nemendur höfðu frjálst val um hvar þeir unnu að áætlanagerð 

lokinni, þeir gátu farið í unglingarýmið eða verið áfram í sérkennslurýminu. 

Dagný ræddi við sex nemendur þennan dag og voru tveir að auki veikir. Hafði 

hún 2x70 mínútur til þess að vinna með þessum nemendum. Rætt var við hvern 

nemanda einstaklingslega um árangur síðustu viku og ef ekki hafði náðst að klára 

síðustu vikuáætlun vildi Dagný fá að vita af hverju það hafði ekki tekist. Þegar 

kom að áætlun næstu vinnuviku var Dagný búin að taka saman námsefni fyrir 

hvern nemanda ásamt því að finna til æfingar í tölvu sem voru í samræmi við 

námsefnisyfirferð vikunnar. Allir nemendur hvers árgangs vinna að sömu 

markmiðum en námsefnið er aðlagað að nemendum og vinnuálagið mismikið. 

Voru allir nemendur sem Dagný ræddi við með sama námsefnið í íslensku og 
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stærðfræði en með mismunandi æfingar í þessum fögum í tölvu að auki. Ef 

verkefnin reyndust of mörg var strikað yfir valin verkefni. Misjafnt var hvað 

nemendurnir væru að læra í öðrum fögum eins og ensku, samfélagsfræði og 

náttúrufræði. Að auki komu nokkrir nemendur til Dagnýjar einungis til þess að 

sækja námsefnispakkann og fengu aðra aðstoð frá umsjónarkennurum sínum. 

Námsefni nemendanna sem fylgst var með voru ljósrituð hefti sem mjög 

misjafnlega var haldið utanum af hálfu nemendanna. Ekki var nein ákveðin lína í 

skólanum varðandi umgengi um þessi gögn, Dagný sagði það vera 

einstaklingsbundið. Voru sumir með öll sín gögn laus í töskunni, einn nemandi 

notaði þunna möppu fyrir vikuskammtinn sinn, annar tímaritabox og enn annar 

var með stóra A4 möppu. Dagný hafði sama háttinn á og María varðandi 

skráningu, hún skráði alla vinnu vikunnar í dagbók hvers nemanda að honum 

viðstöddum. Bæði Dagný og María skráðu allt námsefnið á einn dag.  

Þegar helstu niðurstöður eru skoðaðar varðandi kennslu í námstækni sem beint 

er sérstaklega til nemenda með AD(H)D kemur í ljós að einungis einn skóli hefur 

haft tilbúið námskeið fyrir þennan hóp nemenda og annar býður upp á 

námstæknikennslu í námsveri. Allir náms- og starfsráðgjafarnir sem rætt var við 

höfðu hins vegar unnið með þessum nemendum að skipulagningu náms og 

námsgagna á einstaklingsgrunni og voru sammála um mikla þörf þeirra fyrir 

aðstoð varðandi þá þætti en efuðust um að þeir sem hópur hefðu mikið gagn af 

hópkennslu til þess að bæta úr þessum atriðum. Einnig efaðist Sigríður um 

gagnsemi þess námskeiðs í námstækni sem hún hélt fyrir nemendur með AD(H)D. 

Þegar horft var til vinnu Dagnýjar og Maríu með nemendur með AD(H)D og 

skipulag þeirra er sláandi hversu litla ábyrgð þeir nemendur sem þær sinna bera á 

eigin námi en eru þess í stað nokkuð óvirkir þiggjendur. Að sama skapi er ljóst að 

skráning allrar vinnu á einn dag vikunnar eykur ekki tímaskyn þeirra né kennir 

þeim að skipuleggja nám sitt. 

 

Áhersla í námstæknikennslu fyrir nemendur með AD(H)D 

Þegar skoðuð eru viðbrögð viðmælenda minna varðandi hugsanlegar áherslur í 

námstæknikennslu fyrir nemendur með AD(H)D er ljóst að ýmis atriði eru þeim 

hugleikin og allir eru sammála um nauðsyn þess að bregðast við erfiðleikum 

varðandi færslu frá yngri bekkjum grunnskólans yfir í unglingadeildina. 
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Áhersluatriði 

Allir þeir sem rætt var við lögðu áherslu á að nauðsynlegt væri að kenna 

nemendum með AD(H)D að skipuleggja sig og námið sitt og halda utan um 

námsgögn sín. Að mati Jónu er skortur á utanumhaldi það sem þessa nemendur 

vantar, „... þeim vantar þennan skýra ramma og að halda utan um gögnin sín og 

það er það sem mér finnst vera mest að hrjá þau“. Sigríður lagði áherslu á 

skipulag, lestur og markmiðssetningu í námskeiðinu sem hún hélt fyrir AD(H)D 

nemendur á en þessi atriði fannst henni mjög brýnt að vinna betur með. Karen 

fannst kennsla í markmiðssetningu mjög mikilvæg fyrir nemendur með 

athyglisbrest með (eða án) ofvirkni og benti á að þeir settu sér oft háleit markmið 

sem engin leið væri fyrir þá að ná. Auk þess vissu þeir ekki alltaf hvernig ætti að 

bregðast við þegar markmiðin næðust ekki og gæfust þá upp:  „... að kenna þeim 

að ef þú setur þér markmið og þú nærð þeim ekki þá einfaldlega bara býr maður 

sér til önnur“. Henni fannst að auki mjög mikilvægt að vinna með sjálfsmynd 

nemenda með AD(H)D þar sem hún sé oft svo lituð af þeim vanda sem fylgir 

greiningunni. Karen orðaði þetta á eftirfarandi hátt: 

 

Börnin, þau gera sér ekki grein fyrir sínum veikleikum og 

styrkleikum af því að þau hafa kannski ekki getuna og 

þroskann til þess að þekkja sig nógu vel. Og varðandi 

námstæknina, það hjálpar þeim að skoða það, hvaða 

styrkleika hef ég. 

 

Karen nefndi einnig að nauðsynlegt væri að þessi börn lærðu að aðgreina sig frá 

greiningunni þannig að þau væru ekki stanslaust að brjóta sig niður vegna 

einkenna röskunarinnar og lagði áherslu á þátt betri námstækni í því skyni. 

 

... þó svo að kannski einstaklingurinn er getulítill á 

einhverju ákveðnu sviði þá getur hann með námstækni 

auðveldað sér þannig að hann nýti sína styrkleika og 

dregur þannig úr veikleikum sínum og þá gengur honum 

betur.  
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Karen lagði mjög mikla áherslu á að vinna með hugarfar nemenda með raskanir. 

Henni fannst áberandi í öllu námsefni sem hún hafði kynnt sér varðandi 

námstækni að mikil áhersla væri lögð á hugarfar gagnvart námi og fannst 

nauðsynlegt að leggja sömu áherslu á hugarfar gagnvart röskunum þegar verið 

væri að vinna með nemendur sem væru að kljást við þær.  

 

... til þess að geta aðgreint sig frá því og þannig að þau séu 

ekki að brjóta sig niður fyrir erfiðleikana út frá einhverri 

röskun sem þau eru með. 

 

Helga lagði sömuleiðis áherslu á það að vinna með hugarfar og styrkleika 

nemenda þegar unnið væri með tilfinningar. Hún sagðist reyna að vinna að því að 

nemendur yrðu ábyrgari fyrir eigin námi og að þeir gerðu sér grein fyrir því sem 

þeir gætu gert í eigin málum. Að hennar mati væri lesskilningur lykillinn að öllu 

námi og því væri mjög mikilvægt að vinna markvisst með hann í gegnum 

glósutækni og hjálpa þeim að finna aðferðir til þess að greina aðal- og aukaatriði í 

texta. Karen lagði ríka áherslu á það að reyna að tengja námstæknina við 

áhugasvið nemandans. Sem dæmi nefndi hún lestur, en best hefði sér þótt að 

tengja kennslu í lestrartækni við áhugasvið hvers nemanda sem hún væri að vinna 

með. 

Jóna tók það fram að stjórnunarteymi skólans legði mikla áherslu á það að 

stefnu skólans væri framfylgt en í henni væri gert ráð fyrir fjölbreyttum 

kennsluháttum og fjölbreyttu námsmati í því skyni að koma til móts við sem flesta 

nemendur. Einnig lagði hún áherslu á það að með mismunandi kennsluaðferðum 

væri borin virðing fyrir mismunandi námsstílum nemenda. Í skólanum hafi farið 

fram vinna við að innleiða nýtt kennsluefni í tengslum við læsi og að í því væri 

lögð mikil áhersla á mismunandi tækni bæði í lestri og ritun sem hún teldi höfða 

mjög til nemenda með AD(H)D en þetta efni er notað á yngsta og miðstigi 

grunnskólans. 

 

... það sem er svo skemmtilegt í þessu að þessar aðferðir 

sem við höfum verið að vinna með núna eins og í Orð af 

orði og Byrjendalæsi, það höfðar rosalega mikið til krakka 

með AD(H)D, þetta er svona mikið á ferli og margir leikir 
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og margt svona hérna sem er að gera, kannski svona 

öðruvísi heldur en að sitja alveg kyrr og það hefur svona á 

sinn hátt sem kennsluaðferð virkað líka vel. 

 

Allir sem rætt var við voru sammála um að tilfærsla á milli yngri deildar og 

unglingadeildar grunnskólans væri erfið nemendum með AD(H)D og breytti þar 

engu um hvort nemendur færðust í 7. eða 8. bekk upp á unglingastigið. Sigríður 

benti á að á miðstiginu væri vel haldið utan um nemendurna. 

 

... þau eru með sama kennarann sem getur fylgst svo vel 

með þeim, svo koma þau hingað á unglingastigið og þá, 

þau eru ofboðslega ánægð og finnst ofboðslega gaman en 

það fer aftur að halla undan fæti hjá þeim því að þau fara 

að draga í sundur, námslega, þetta fer að vera svolítið 

erfiðara, það er ekki þetta utanumhald. 

 

Jónu fannst að þegar í unglingadeildina væri komið væri allt mun bókamiðaðra 

og kennsluaðferðirnar ekki eins fjölbreyttar en einhæfar kennsluaðferðir yllu 

nemendum með AD(H)D erfiðleikum „...á unglingastigi breytist þetta, allt í einu 

fer þetta að verða svona bókamiðaðra og minna svona föndur með eða... já, bara 

þrengjast kennsluaðferðir kannski“ sem væri slæmt fyrir nemendur með AD(H)D 

að hennar mati, en þeir þyrftu á fjölbreyttum kennsluaðferðum að halda til þess að 

geta notið sín. 

Karen telur námstæknikennslu fyrir nemendur með AD(H)D mjög mikilvæga, 

bæði til þess að kenna þeim bætt vinnubrögð sem geta gagnast nemendum og ekki 

síður vegna sjálfsmyndar þeirra. 

 

Námstækni skiptir svaðalega miklu máli af því að 

nemendur með AD(H)D eru alltaf að lenda á veggjum... 

og þau upplifa alltaf höfnun, þessa höfnun um að geta ekki 

eitthvað, höfnunin um að geta ekki lært, þess vegna er svo 

ofboðslega mikilvægt að kenna þeim þessar aðferðir sem 

felast í námstækninni því þá finna þau leiðina fyrir sig til 

þess að koma sér þangað sem þau vilja. 
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Sigríður tók í sama streng og Karen varðandi mikilvægi námstæknikennslu „... 

kannski myndi þetta svona aðeins gera eitthvað gagn, opna aðeins huga þeirra, 

opna einhverja möguleika, en þetta er rosalega mikilvægt fyrir þessa krakka“.  

Þegar skoðaðar eru helstu áherslur í máli viðmælenda minna kemur berlega í 

ljós að þeir telja mjög mikilvægt að aðstoða nemendur með AD(H)D varðandi 

skipulagningu þeirra í tengslum við námið. Einnig voru nefnd atriði eins og 

markmiðssetning, lestur og lesskilningur, hugkort sem glósutæki, hugarfar 

gagnvart röskunum og að bæta sjálfsmynd þeirra sem og að tengja kennslu í 

námstækni við áhugasvið nemendanna. Fram kom í máli Jónu að einhæfir 

kennsluhættir á unglingastigi geri nemendum með AD(H)D erfitt fyrir þar sem 

líklegra sé að fjölbreyttir kennsluhættir höfði betur til þeirra. Allir voru sammála 

um að þessum nemendum reyndist erfitt að færast yfir á unglingastig 

grunnskólans. Einn viðmælenda minn benti jafnframt á að þar kæmi jafnvel fram 

meiri munur á námsgetu þeirra og annarra nemenda. 
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Umræður 

 

Markmið þessarar rannsóknar var að sjá hvaða úrræði stæðu nemendum með 

AD(H)D til boða í grunnskólanum til þess að auka við námstækni sína og hver 

væri aðkoma náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum að þeim úrræðum. Markmið 

rannsóknarinnar var einnig að skoða hvernig þau úrræði nýttust ásamt því að velta 

upp þeirri spurningu hvað hægt væri að gera betur.  

 

Kennsla í námstækni 

Í ljós kom að ekki var um auðugan garð að gresja þegar kom að skipulögðum 

úrræðum innan grunnskólans varðandi námstækni fyrir nemendur með AD(H)D. 

Nemendum með AD(H)D stendur til boða sömu úrræði og öðrum nemendum 

skólanna þegar kemur að kennslu í námstækni þar sem sú kennsla er í boði. Ljóst 

er að þeir skólar sem skoðaðir voru leggja mjög mismikla áherslu á kennslu í 

námstækni. Annar skólanna í þátttökuathuguninni bauð ekki upp á neina 

skipulagða kennslu í námstækni, einn skólanna var með námstæknikennslu í formi 

örnámskeiðs, annar var að byrja með kennslu í námstækni í einum árgangi og 

tveir skólanna voru með fastmótaða og markvissa kennslu í nokkrum árgöngum 

skólans auk valnámskeiðs í 9. og 10. bekk. Af þeim sex skólum sem voru 

skoðaðir, ýmist með viðtölum við starfsfólk eða í gegnum þátttökuathuganir, 

hefur einungis verið í boði tímabundið úrræði í námstækni fyrir nemendur með 

AD(H)D í einum skólanna og úrræði í námstækni innan námsvers í öðrum. 

Einungis tveir þeirra skóla sem leitað var til höfðu horft sérstaklega til 

nemenda með AD(H)D og námstækni. Í öðrum þeirra hafði Sigríður, náms- og 

starfsráðgjafi skólans, verið með fjögurra tíma námskeið fyrir nemendur með 

AD(H)D í 7. bekk og í hinum þeirra kennir Helga valin atriði úr námstækni fyrir 

þá nemendur með AD(H)D sem eru í námsveri. Að mati Sigríðar tókst 

námskeiðið sem hún var með ekki nægilega vel og vildi hún frekar reyna aðrar 

leiðir í framtíðinni til þess að koma til móts við þarfir nemenda með AD(H)D. 

Hún nefndi sem dæmi að hún vildi frekar hafa fámennan, en blandaðan hóp þar 
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sem hún teldi að nemendur væru fúsari til þess að læra árangursríkar aðferðir af 

jafnöldrum sínum. Henni fannst hópurinn sem hún var með (sex nemendur) of 

fjölmennur. Lagði hún áherslu á að kenna lestrartækni, markmiðssetningu og 

skipulag og af þessum atriðum fannst henni markmiðssetningin takast best en 

rannsóknir hafa sýnt fram á að markmiðssetning geti nýst nemendum með 

AD(H)D í námi þeirra (Raggi og Chronis, 2006). Ekki var um neina samvinnu að 

ræða á milli Sigríðar og kennara nemendanna í því skyni að styðja við þau atriði 

sem nemendurnir lærðu hjá Sigríði og ekki um neina eftirfylgni að ræða. Helga 

hefur verið með kennslu í notkun hljóðbók og gerð hugkorta til að skrifa glósur í 

því skyni að auka lesskilning nemenda með AD(H)D sem eru í námsveri skólans. 

Hugkort er hægt að nota til ýmissa hluta en þau byggjast á því raða saman 

aðalatriðum og aukaatriðum upp á mjög sjónrænan hátt. Einn aðalkostur 

hugkortanna er sá að þau sýna á augljósan hátt tengsl upplýsinga og gera 

einstaklingnum kleift að sjá heildarmyndina mun fyrr heldur en þegar lesa þarf 

texta orð fyrir orð (Ellis, 2009). Helga byggir kennslu hugkorta upp á markvissan 

hátt (innlögn, jafningjavinna og síðast vinna á einstaklingsgrunni) og er hún mjög 

ánægð með þá vinnu og hversu áhrifarík leið þetta er fyrir nemendur hennar til að 

bæta nám sitt. Ljóst er að vinnubrögð Helgu samræmast skoðunum fræðimanna á 

þessu sviði varðandi áhrifaríka leið til kennslu á námstækni fyrir nemendur með 

AD(H)D en rannsóknir benda til þess að til þess að festa tæknina í sessi er 

nauðsynlegt að láta nemendurna æfa tæknina reglulega og tryggja réttan skilning 

og rétta notkun (sjá t.d. Minskoff og Allsopp, 2003; Ramer og Gordon, 2001). 

Ljóst er af máli viðmælenda minna að þeir telja að nemendur með AD(H)D 

geti ekki nýtt sér almenna hópkennslu í nægilega miklum mæli til þess að þeir nái 

að tileinka sér þá námstækni eða vinnubrögð í námi sem verið er að kenna 

samkvæmt námsskrám skólanna og er ætlað öllum nemendum. Einnig kom fram 

sú skoðun að nemendur með AD(H)D þurfi frekar á einstaklingsráðgjöf að halda á 

þessu sviði. Er þetta í samræmi við skoðanir margra fræðimanna á þessu sviði (sjá 

t.d. DuPaul og Eckert, 1998; Minskoff og Allsopp, 2003; Ramer og Gordon, 

2001; Volpe, DuPaul, Jitendra og Tresco, 2009) sem leggja áherslu á að koma til 

móts við þarfir nemenda með AD(H)D meðal annars með einstaklingskennslu 

og/eða jafningjafræðslu að einhverju leyti og þurfi sú vinna að ná yfir tíma þar til 

fullri færni hefur verið náð. Eigi námstæknikennsla fyrir nemendur með AD(H)D 
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að koma þeim að gagni verður hún að vera sniðin að þeirra þörfum. Hver aðferð 

þarf að vera mjög skýr og sýnileg ásamt því að vera skipt í þrep þannig að hægt sé 

að vinna sig í gegnum aðferðina og tryggja verður réttan skilning og rétta notkun á 

aðferðinni til þess að hún nýtist vel í námi (Minskoff og Allsopp, 2003).  

 

Aðkoma náms- og starfsráðgjafa að kennslu í námstækni 

Samkvæmt skýrslu um greiningu á starfi náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum 

Reykjavíkur kemur í ljós að 70% þeirra sjá um kennslu í námstækni í 

grunnskólum (Gagnadeild Menntasviðs, 2006). Aðkoma þeirra náms- og 

starfsráðgjafa sem við var rætt að námstæknikennslunni var með því móti að tveir 

af fjórum þeirra kenndu alla skipulögðu námstæknikennsluna innan skólanna og 

einn þeirra að auki kenndi hluta hennar. Sá náms- og starfsráðgjafi leiðbeindi auk 

þess kennurum þeirra árganga þar sem námstækni var kennd varðandi það sem átti 

að kenna ásamt því að taka saman námsefni fyrir kennsluna. Áhugavert er að það 

fyrirkomulag er í nokkru samræmi við tillögur starfshóps sem skipaður var á 

vegum Mennta- og menningarmálaráðuneytisins árið 1998 en í skýrslu 

starfshópsins er meðal annars lagt til að „tekin verði upp markviss kennsla í 

námstækni og vinnubrögðum sem og leiðsögn í vinnulagi innan einstakra 

námsgreina. Kennurum verði gefinn kostur á námskeiðum í hvernig leiðbeint er 

um námstækni.“ (Ásta Kr. Ragnarsdóttir o.fl., 1998, bls. 9). Tel ég að þetta atriði, 

fræðslu til kennara í námstækni og bættum vinnubrögðum, mætti að ósekju leggja 

aukna áherslu á, enda benda niðurstöður rannsóknarinnar til þess að lítil samvinna 

sé á milli náms- og starfsráðgjafa og kennara skólanna varðandi námstækni. 

Þannig væri hægt að vinna saman að heildstæðri áætlun í námstæknikennslu sem 

væri samofin kennslunni en það fannst viðmælendum mínum mikilvægt að stefna 

að. 

Í rannsókninni kom fram að samstarf náms- og starfsráðgjafa við kennara 

vegna námstæknikennslu er almennt ekki mikið. Í einum skóla var náms- og 

starfsráðgjafi skólans í forystuhlutverki gagnvart kennurunum varðandi 

námstæknikennslu, hann fann til og setti saman kennsluefni og kenndi 

kennurunum þá námstækni sem þeir áttu síðan að kenna sínum nemendum og 

fundaði reglulega með þeim í því skyni. Í framhaldi af þessu samstarfi notuðu 

kennararnir síðan ákveðnar aðferðir í eigin kennslu. Aðrir náms- og starfsráðgjafar 
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sem rætt var við höfðu ekki verið í svipuðu samstarfi til að fá kennara til að nota í 

kennslu þá tækni sem verið var að kynna fyrir nemendum. Samstarf við foreldra í 

tengslum við námstækni virðist ekki vera mikið en reynsla Birgittu var sú að besti 

árangur næðist í starfi með nemendum með AD(H)D með því að vera í góðu 

samstarfi við foreldra þeirra sem er í samræmi við niðurstöður rannsóknar 

Williams og Deci (1996) þar sem kom fram að sameiginlegur stuðningur kennara 

og foreldra skiptir miklu vegna innri hvatningar og sjálfsstjórnar nemenda í námi. 

Fram kom í rannsókninni að náms- og starfsráðgjafar væru í nokkru samstarfi við 

foreldra vegna einstaklingsráðgjafar til nemenda með AD(H)D vegna námstækni. 

Enginn viðmælenda minna ræddi um mikilvægi þess að virkja foreldra í því skyni 

að þeir gætu stutt við breytt vinnubrögð barna sinna. Þó kom fram að góð 

samskipti og góð upplýsingagjöf til foreldra væri mikilvægt til þess að mynda 

traust á milli skóla og heimila en gott samstarf milli heimilis og skóla er talin vera 

mjög mikilvægt atriði í skólagöngu nemenda með AD(H)D (Barkley, 2006; 

LeFever o.fl., 2002; Málfríður Lorange og Matthías Kristiansen, 2002). 

Aðeins einn náms- og starfsráðgjafi af þeim sem rætt var við hafði reynt að 

hafa námskeið í námstækni fyrir nemendur með AD(H)D, aðrir höfðu kennt 

námstækni sem valnámskeið eða sem hluta af kennslu samkvæmt skólanámskrá 

og voru þá allir nemendur með í þeirri kennslu, einnig nemendur með AD(H)D. 

Að auki hafði einn náms- og starfsráðgjafanna skipulagt og kennt námskeið í 

námstækni fyrir nemendur með dyslexíu og lýsti sá aðili yfir áhuga á að vinna að 

svipuðu námskeiði fyrir nemendur með AD(H)D. Skýrt kom fram á máli þeirra 

náms- og starfsráðgjafa sem rætt var við að þeir hafi töluverð afskipti af 

nemendum með AD(H)D í sínu starfi í tengslum vinnubrögð við skipulag og 

námsgögn. Var þá unnið með þessa þætti í einstaklingsráðgjöf ýmist í eitt eða 

fleiri skipti.  Finnst mér hérna ástæða til þess að staldra við og velta upp hvort 

hægt væri að stuðla að aukinni samvinnu náms- og starfsráðgjafa með öðrum 

starfshópum innan skólans. Væri þá verið að vinna að fyrirbyggjandi starfi á sviði 

námstækni og skipulagningar í stað þess að leysa úr vandamálum þegar þau eru 

komin eins og niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að gert er. Rannsóknir sýna 

að nemendur með AD(H)D eiga í miklum erfiðleikum með að skipuleggja sig og 

halda utan um eigin gögn (sjá t.d. Barkley, 2000; Ramer og Gordon, 2001) sem 

segir okkur að vandinn sé fyrirsjáanlegur og að nauðsynlegt sé að vinna að úrlausn 
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hans á faglegan hátt. Þarna tel ég að náms- og starfsráðgjafar gætu komið að því 

starfi með ráðgjöf og fræðslu til annarra hópa innan skólans. 

Ef horft er á hversu mikla áherslu fræðimenn leggja á að fagaðilar og heimili 

vinni saman að því að bæta námsgengi nemenda með AD(H)D (sjá t.d. Málfríður 

Lorange og Matthías Kristiansen, 2002; Barkley, 2000; Rief, 2005) er ljóst, að í 

þeim skólum sem skoðaðir voru má vissulega gera betur í þeim efnum. Náms- og 

starfsráðgjafar virðast ekki kynna sína sérþekkingu á sviði vinnubragða og 

námstækni til kennara sem þeir starfa með hvort heldur er horft til nemenda með 

AD(H)D eða almennt innan skólanna en í ljós kom að einunigs einn viðmælandi 

er í virku samstarfi við kennara skólans sem hefur leitt af sér aukna kennslu í 

vinnubrögðum í reglubundinni kennslu. Hér verður að ítreka þá staðreynd að haft 

var samband við 16 náms- og starfsráðgjafa um allt land en einungis fjórir töldu 

sig hafa eitthvað til málanna að leggja varðandi námstækni fyrir nemendur með 

AD(H)D. Þetta gæti bent til þess að náms- og starfsráðgjafar hafi ekki mikinn 

áhuga á efninu eða telji sig lítið geta lagt að mörkum varðandi námstækni fyrir 

nemendur með AD(H)D.  

 

Þörf nemenda með AD(H)D fyrir kennslu í bættum vinnubrögðum 

Að mati margra fræðimanna er nauðsynlegt að horfa á fleiri atriði en einungis 

hegðunarmynstur í því skyni að bæta námsstöðu nemenda með AD(H)D (DuPaul 

o.fl., 2004) og geta bætt vinnubrögð þeirra haft góð áhrif á nám þeirra (Smith o.fl., 

2000). Svo virðist sem markviss kennsla í námstækni auki sjálfstæði og ábyrgð 

unglinga með AD(H)D í námi (DuPaul og Eckert, 1998) en líta má á þessi atriði 

sem mikilvæg námsmarkmið fyrir þennan hóp nemenda. Að sama skapi má líta 

svo á að kennsla í vinnubrögðum leitist við að kenna unglingum með AD(H)D 

ákveðna tækni sem þeir geta nýtt sér til þess að bæta nám sitt ásamt því að færa 

ábyrgðina á námsgengi þeirra frá kennurum og foreldrum yfir á þá sjálfa 

(Minskoff og Allsopp, 2003).  Ljóst er að taka þarf tillit til einkenna AD(H)D og 

ADD þegar verið er að huga að kennslu í námstækni í þeim tilgangi að kenna 

þeim aðferðir til þess að nýta sér í námi (Minskoff og Allsopp, 2003).  

Eitt af því sem er einkennandi þegar horft er yfir fræðigreinar á þessu sviði er 

hversu fáar rannsóknir hafa verið gerðar á gagnsemi ákveðinna námstækniaðferða 
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fyrir þennan hóp nemenda. Að auki er úrtakið frekar lítið í hverri rannsókn ásamt 

því að oft eru nemendur með AD(H)D og nemendur með námserfiðleika og aðra 

hegðunarerfiðleika en AD(H)D settir saman í rannsóknarhóp þannig að 

áreiðanleiki rannsóknanna fyrir nemendur með AD(H)D er mismikill. Einnig 

getur það skekkt niðurstöður þessara rannsókna að ekki er alltaf verið að skoða 

áhrif tiltekinna vinnubragða á námsgengi heldur er oft horft til áhrifa þeirra á 

hegðun nemenda í skólastofunni (Raggi og Chronis, 2006). Þó er ljóst að 

námstækni getur gagnast nemendum með AD(H)D á margvíslegan hátt. Þeir eiga 

oft í erfiðleikum í sambandi við tímaskyn sem getur leitt af sér slaka 

skipulagshæfileika (Barkley, 2006). Þetta getur birst sem erfiðleikar við 

heimanám og að halda utan um eigin námsgögn (Evans, Schultz og Sadler, 2008; 

Raggi og Chronis, 2006) en þetta vandamál nemenda með AD(H)D kom skýrt 

fram hjá viðmælendum mínum og er ein helsta ástæða þess að þessir nemendur 

með AD(H)D á unglingastigi koma til náms- og starfsráðgjafa að sögn þeirra sem 

við var rætt. Rannsóknir sýna auk þess meiri vanvirkni nemenda með AD(H)D í 

skólanum miðað við samanburðarhóp og einnig að þeir hafi minni væntingar til 

sín sem námsmenn (Carlson o.fl., 2002; Hoza o.fl., 2001) en þetta getur haft mikil 

áhrif á námsgengi þessa hóps. Geti nemendur með AD(H)D haft áhrif á eigin nám 

stuðlar það að virkara námi og auknu vinnuframlagi þeirra í skólanum (Dunlap 

o.fl., 1994; Powell og Nelson, 1997) en margt bendir til þess að unglingsárin séu 

góður tími til þess að leggja aukna áherslu á sjálfstæði nemenda með AD(H)D í 

námi. Aukin óhlutbundin hugsun, aukin hæfni til þrautalausnar ásamt meiri vilja 

til sjálfstæðis ýtir undir það að ungt fólk með AD(H)D sé í auknum mæli tilbúið 

til að læra aðferðir sem geta stuðlað að auknu sjálfstæði þeirra (Smith o.fl., 2000). 

Mikilvægt er að auka sjálfstraust þessara nemenda í námi, fá þá til þess að taka 

sjálfstæðar ákvarðanir og hugsa um hvernig hægt er að vinna að því að bæta eigin 

námsstöðu. Þetta ýtir undir það að huga þarf enn frekar að því að bæta vinnubrögð 

nemenda á unglingsaldri.  

Í þessari rannsókn kom fram að þörfin fyrir kennslu nemenda með AD(H)D í 

markvissum vinnubrögðum er mikil að mati þeirra sem við var rætt. Rannsóknir 

benda til þess að nemendur með AD(H)D notist við verri leiðir til lærdóms heldur 

en jafnaldrar (Egeland o.fl., 2010). Þó eru vísbendingar um að hægt sé að auka 

virkni nemenda með AD(H)D í námi sínu með markvissri kennslu vinnubragða 
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sem miða að því að auka virkni og nákvæmni þeirra í námi (sjá t.d. Minskoff og 

Allsopp, 2003; Rief, 2005; Smith o.fl., 2000).  

Í máli eins náms- og starfsráðgjafa sem rætt var við kom fram sú skoðun að 

mikilvægt væri að fræða nemendur með AD(H)D um eigin röskun, einkenni 

hennar og fá þá til þess að horfa á eigin styrkleika í stað þess að einblína á 

veikleika sína sem er í samræmi við skoðanir helstu fræðimanna á þessu sviði (sjá 

t.d. Barkley, 2006; Minskoff og Allsopp, 2003; Rief, 2005). Ræddi þessi aðili um 

nauðsyn þess að vinna með hugarfar nemenda með AD(H)D varðandi röskunina 

ásamt því að kenna þeim að aðgreina sig sjálf frá vandanum sem röskunin ylli. 

Ekki mætti heldur gleyma því að styrkja þyrfti þennan hóp nemenda sérstaklega 

þar sem umræðan í samfélaginu væri oft neikvæð í garð AD(H)D. Í framhaldi af 

þessu atriði nægir að benda á Konsensus-yfirlýsingu Russel A. Barkley og 70 

annarra fræðimanna á sviði AD(H)D frá árinu 2002 þar sem meðal annars bent er 

á hversu erfitt sé að eiga við ranghugmyndir sem birtast reglulega í tengslum við 

AD(H)D og hversu skaðleg áhrif þær geti haft á líf þeirra. 

Þeir sem rætt var við voru allir sammála um að yfirfærslan frá yngra stigi 

grunnskólans yfir á unglingastig hans væri nemendum með AD(H)D erfið  og er 

það í samræmi við aðrar rannsóknir og umræðu á þessu sviði (Ágústa E. 

Ingþórsdóttir, 2005; Ogden, 1994; Wender, 1987) enda hefur það sýnt sig að á 

unglingastigi grunnskólans aukast kröfur um heimavinnu, skipulagningu og aukna 

ábyrgð á eigin námi, fjöldi kennara eykst og faggreinakennsla hefst (Ogden, 1994; 

Ramer og Gordon, 2001). Að mati eins viðmælanda míns felst hluti vandans á 

unglingastigi í þeim einhæfu kennsluaðferðum sem þar virðast viðgangast, 

andstætt fjölbreyttari kennsluaðferðum yngri árganga grunnskólans, en Jóna taldi 

einhæfar kennsluaðferðir á unglingastigi auka vanda nemenda með AD(H)D. Í 

framhaldi af þessu atriði finnst mér mikilvægt að velta því upp hvort ekki sé 

nauðsynlegt að huga að markvissri kennslu um vinnubrögð á því skólastigi og 

ekki síst fyrir nemendur sem standa höllum fæti í skólakerfinu sökum greininga á 

borð við AD(H)D. Hér gæti náms- og starfsráðgjafi skólans verið í lykilhlutverki 

gagnvart kennurum skólans með sína sérfræðiþekkingu á námstækni og miðlað 

henni til þeirra en Birgitta í grunnskóla D er sú eina af þeim sem rætt var við sem 

er í því hlutverki í sínu starfi. Hægt er að draga þá ályktun að bætt kennsla í 

markvissum vinnubrögðum og tækni sem getur nýst nemendum með AD(H)D geti 
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einnig gagnast fleiri nemendum þannig að þau kynnist ýmsum gagnlegum 

aðferðum til náms sem og kerfisbundinni hugsun í námi sem lið í því að bæta 

eigið nám. 

 

Námsefni í námstækni 

Skýrt kom fram í svörum viðmælenda minna að það námsefni sem til er í dag til 

notkunar í grunnskólum er ekki fullnægjandi að þeirra mati og höfðu þeir allir 

unnið upp námsefni úr ýmsum áttum auk þess að nota tilbúið kennsluefni í 

námstækni sem Námsgagnastofnun gefur út. Sérstaklega er mikil þörf á námsefni 

þar sem námstækni er kennd í mörgum árgöngum og lögðu þeir náms- og 

starfsráðgjafar sem starfa í þeim skólum áherslu á að mikilvægt sé að kenna 

aldursviðeigandi námstækni í bekkjunum. Að auki reyndu viðmælendur mínir að 

tengja kennslu í námstækni við annað námsefni nemendanna og töldu þeir mjög 

mikilvægt að kennsla í námstækni yrði fléttuð inn í daglegt nám nemenda í 

kennslu í hverju fagi fyrir sig sem er í samræmi við skoðanir helstu fræðimanna á 

þessu sviði  (sjá t.d. Minskoff og Allsopp, 2003).  

Í því námsefni sem til er í dag í námstæknikennslu er rætt um viðhorf til náms 

en í rannsókninni kom fram að mikilvægt væri að ræða við nemendur með 

AD(H)D um viðhorf þeirra til eigin röskunar í því skyni að aðskilja hana frá 

sjálfsmynd þeirra, en hún litist oft af þeim vanda sem röskuninni fylgir. Á 

undanförnum árum hafa verið gefnar úr nokkrar bækur sem eru sniðnar að þörfum 

barna og unglinga með AD(H)D sem þeir geta nýtt sér til þess að öðlast meiri 

skilning á röskuninni AD(H)D og lært um aðferðir til þess að hafa betri stjórn á 

birtingarmyndum hennar. Er fjallað um þær bækur í kaflanum Bækur og 

námskerfi hér fyrr í ritgerðinni. Er þetta efni sem hægt er að nota í vinnu með 

börnum og unglingum en markmið efnisins er að fræða um AD(H)D og benda á 

aðferðir sem gætu hugsanlega gagnast í hinu daglega lífi og í skólanum. Í þessu 

efni er talað beint til lesandans og er  áhersla lögð á sjálfsskoðun 

barnsins/unglingsins og að finna sínar eigin sterku hliðar en mikilvægt er að fá 

sýn unglinga á eigin stöðu og þau mál sem tengjast þeim í því skyni að bæta 

sjálfsmynd þeirra (Hallowell og Ratey, 2006; Krueger og Kendall, 2001; Rief, 

2003). 
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Einungis einn aðili sem rætt var við hafði notast við valin atriði úr bókinni 

Hámarksárangur í námi með ADHD (Sigrún Harðardóttir og Tinna Halldórsdóttir, 

2008) í sinni vinnu en allir þeir sem rætt var við höfðu heyrt minnst á það 

námsefni. Ljóst er því að til er efni sem bæði náms- og starfsráðgjafar og kennarar 

geta nýtt sér í kennslu nemenda með AD(H)D varðandi röskunina, hvernig hægt 

er að vinna með hana og hvaða námstækni getur gagnast þeim í eigin námi.  

 

Hvað er hægt að gera betur? 

Í rannsókninni kom sterkt fram sú skoðun viðmælenda minna að full þörf væri á 

að kenna nemendum með AD(H)D betri vinnubrögð og var þar mest áberandi 

umræðan um slakt skipulag þeirra og erfiðleika við að halda utan um eigin 

námsgögn. 

Þegar horft er til þess hversu mikla áherslu helstu fræðimenn á þessu sviði 

leggja á mikilvægi ábyrgðar nemenda með AD(H)D á eigin námi (Dunlap, o.fl., 

1994), nauðsyn þess að virkja þá og kenna þeim aðferðir til þess að takast á við 

þau vandamál sem röskunin hefur í för með sér innan skólans (sjá t.d. Minskoff og 

Allsopp, 2003; Rief, 2005) og nauðsyn þess að kenna þeim að skipuleggja sig og 

bæta tímaskyn sitt (Barkley, 2006; Rief, 2005) var ánægjulegt að sjá að 

skólastjórnendur þeirra tveggja skóla sem voru skoðaðir í þessari rannsókn með 

tilliti til námstækni höfðu gripið til sérstakra ráðstafana til þess að aðstoða þessa 

nemendur varðandi skipulag og nám. Að sama skapi var ekki mjög uppörvandi að 

horfa til þess hvernig tíminn var nýttur en í ljós kom að þeir sem höfðu þetta 

tiltekna starf með höndum lögðu litla áherslu á áhrif nemenda á eigið nám né 

heldur var lögð áhersla á að vinna með tímaskyn og skipulagningu vikuáætlana og 

heimanáms. Þess í stað var allt skráð á einn stað í dagbók nemenda af kennara og 

sérkennara. Engin umræða fór fram um vinnubrögð nemendanna og hvernig bæta 

mætti þau en þeir nemendur sem fylgst var með höfðu ekki lokið við 

vinnuáætlanir vikunnar á undan.   

Rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi þess að gera námseiningar nemenda 

sem eiga í erfiðleikum með nám smærri og yfirstíganlegri en það gerir þeim kleift 

að hafa meiri stjórn á námi sínu (Raggi og Chronis, 2006). Í þessari rannsókn kom 

í ljós að verið var að vinna að þessum markmiðum í þeim tveimur skólum sem 



  

66 

heimsóttir voru en að sama skapi er ljóst að nemendum var ekki hjálpað til þess að 

huga að eigin námi og læra að skipuleggja og halda utan um vinnu sína né heldur 

gátu þeir sjálfir haft áhrif á vikuáætlanirnar en stjórn á eigin námi er talið mjög 

mikilvægt til þess að stuðla að hvatningu í námi fyrir nemendur með AD(H)D 

(Dunlap o.fl., 1994; Powell og Nelson, 1997). Einnig hafa rannsóknir sýnt að 

ábyrgð á eigin námi skiptir, ásamt hvetjandi starfsfólki, miklu máli fyrir vellíðan 

nemenda í skólanum (Rogers og Freiberg, 1994). Í ljósi þessarar 

rannsóknarniðurstöðu má velta því fyrir sér hvort erfitt sé að brjóta upp þá hefð 

sem virðist vera almenn innan grunnskólans að kennari stjórni og nemandi sé 

þiggjandi í eigin námi.   

Hver starfsstétt innan grunnskólans hefur sitt sérsvið og þörf er á að þær starfi 

saman til þess að þekking þeirra nýtist sem skyldi og komi nemendum til góðs. 

Þurfa sem flest sjónarmið og lausnir að vera uppi á borðinu til þess að hægt sé að 

tryggja nemendum sem heildstæðastan stuðning (Ramer og Gordon, 2001). Að 

mínu mati liggur mikilvægi náms- og starfsráðgjafa innan grunnskólans ekki síst í 

þeirri áherslu sem stéttin leggur á að hjálpa þeim sem til þeirra leita til 

sjálfshjálpar – að einstaklingar hugsi um nám og störf á ábyrgan hátt, út frá eigin 

áhuga og eigin forsendum og beri ábyrgð á eigin náms- og starfsferli. Fram kemur 

í siðareglum félags náms- og starfsráðgjafa að „markmið náms- og starfsráðgjafar 

er að auðvelda einstaklingum að átta sig á eigin óskum og vilja og efla færni 

þeirra til að taka farsælar ákvarðanir um nám og starf“ (Félag náms og 

starfsráðgjafa, e.d.). Að sama skapi verður að hafa í huga að því fleiri stoðir sem 

hægt er að byggja undir nám nemenda með AD(H)D þeim mun betra og gott að 

virkja sem flesta fagaðila innan skólans svo að sérfræðikunnátta þeirra nýtist sem 

best í þeirri vinnu (Ramer og Gordon, 2001).  

Það sem skiptir þó mestu máli eru nemendurnir sjálfir og þeirra námi og 

framtíð. Því finnst mér nauðsynlegt að hafa orð Birgittu, náms- og starfsráðgjafa í 

huga: „það er ekki hægt að sitja bara og skilja svo ekki neitt í neinu þó þú sért 

kannski með góða greind og langar að læra en getur það ekki“. 

 

  

http://fns.is/efni/sidareglur_felags_nams_og_starfsradgjafa
http://fns.is/efni/sidareglur_felags_nams_og_starfsradgjafa
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Lokaorð 

 

Þegar horft er til niðurstaðna úr þessari rannsókn blasir það helst við hversu lítið  

virðist vera markvisst unnið að því að kenna nemendum með AD(H)D námstækni 

og bætt vinnubrögð. Einnig kom í ljós í rannsókninni, að þótt náms- og 

starfsráðgjafar komi að markvissri kennslu í námstækni hafa þeir lítið hugað að 

námstækni fyrir nemendur með AD(H)D en eigi kennslan að geta gagnast þessum 

nemendum verður hún að taka mið af einkennum röskunarinnar og þörfum 

nemendanna og náms þeirra. Að sama skapi voru þeir náms- og starfsráðgjafar 

sem rætt var við ekki virkir í að deila þekkingu sinni á námstækni með öðrum 

starfshópum innan síns skóla en einungis einn þeirra var í miklu samstarfi við 

kennara skólans sem leiðandi aðili í námstæknikennslu þrátt fyrir að kenna 

einungis hluta hennar sjálfur. Notaði hann sérfræðikunnáttu sína og fræddi aðra í 

því skyni að fá þá til þess að fræða nemendur og kenna atriði tengd námstækni í 

reglubundinni kennslu. 

Til eru margar mismunandi nálganir til þess að vinna að bættu námsgengi 

nemenda með AD(H)D en þó hafa rannsóknir sýnt fram á að náms- og 

kennsluaðferðir sem krefjast virkni nemenda með AD(H)D virðast bera meiri 

árangur heldur en aðferðir sem byggjast á lítilli virkni (sjá t.d. Raggi og Chronis, 

2006; Rief, 2005; Smith o.fl., 2000). Að sama skapi virðist nemendum með 

AD(H)D gagnast vel að nota sem flest skynfæri við nám sitt, notast við sjónrænar 

aðferðir og myndræna framsetningu upplýsingar ásamt því að hafa vinnuferla 

þrepaskipta og skýra í því skyni að auðvelda þeim yfirsýn og skilning á 

viðkomandi aðferðum og vinnubrögðum (Minskoff og Allsopp, 2003). Hægt er að 

nefna sem dæmi að lesa texta upphátt í stað þess að lesa í hljóði (nota bæði sjón 

og heyrn) og að vinna glósur á meðan hlustað er á fyrirlestur í stað þess að hlusta 

eingöngu.  

Takmarkanir rannsóknarinnar felast í því að erfiðlega gekk að finna skóla og 

náms- og starfsráðgjafa sem höfðu unnið sérstaklega með nemendur með AD(H)D 

og námstækni sem bendir til þess að ekki sé horft sérstaklega til heildarlausna 

fyrir þennan hóp nemenda á sviði námstækni og vinnubragða. Þar sem ekki er 
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hægt að alhæfa um niðurstöður eigindlegra rannsókna er ekki hægt að heimfæra 

þessar niðurstöður upp á aðra skóla og þá kennslu í námstækni sem þar er 

hugsanlega að finna. Mjög fróðlegt væri að skoða þá námstæknikennslu sem 

nemendum með AD(H)D stendur til boða á grunnskólastiginu með megindlegri 

rannsókn sem næði til skóla á landinu öllu og hugsanlega aðkomu náms- og 

starfsráðgjafa skólanna að þeirri kennslu. Með slíkri rannsókn fengist gott yfirlit 

yfir hvernig unnið er með námstækni fyrir þennan hóp nemenda og hvernig 

sérfræðiþekking náms- og starfsráðgjafa á sviði námstækni nýtist, það gæti sýnt 

fram á sóknarfæri á þessu sviði. 
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