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Ágrip 
 
 

Hér verður fjallað um skólamál nemenda með ADHD í grunnskólum. Farið er í 

gegnum núgildandi lög og reglugerðir sem koma að skólagöngu þessara nemenda. Fjallað 

er almennt um ADHD og kennslu nemenda með slíka greiningu. Lítil könnun var gerð á 

stöðu mála í grunnskólum í dag og er fjallað um niðurstöður hennar í ritgerðinni. Tekin 

voru viðtöl við þrjá skólastjóra um hvernig staðið er að málum í þeirra skólum. Einnig 

voru tekin viðtöl við foreldra tveggja drengja með ADHD um reynslu þeirra af 

skólakerfinu. Af svörum skólastjóranna má ráða að skortur á fjármagni er stærsta 

hindrunin í vegi fyrir því að hægt sé að vinna betur að málum barna með sérþarfir. 

Foreldrarnir voru sammála um að þekkingar- og skilningsleysi ríkti meðal kennara í 

grunnskólum um fötlun barna þeirra.  
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Þessari ritgerð er ætlað að veita innsýn í stöðu mála varðandi málefni nemenda 

með ADHD í íslenskum grunnskólum. Gerð var lítil könnun meðal skólastjóra á því 

hvernig þeirra skólar væru að vinna að málum. Einnig var talað við foreldra um reynslu 

þeirra af skólakerfinu. Könnunin er lokaverkefni nema á þroskaþjálfabraut við 

Kennaraháskóla Íslands vorið 2007. Markmiðið með verkefninu er að komast að því 

hvernig skólar á höfuðborgarsvæðinu eru að vinna að málefnum nemenda með ADHD 

samkvæmt lögum og reglugerðum. Þáttakendur í könnuninni voru þrír skólastjórar af 

höfuðborgarsvæðinu og foreldrar tveggja drengja með ADHD. 

 Von mín er sú að þetta verkefni komi af stað umræðu um hvað megi betur fara í 

sambandi við skólamál þegar kemur að nemendum með ADHD og aðrar raskanir sem eru 

á hinu svo kallaða „gráa svæði“, það er að segja eru ekki fötluð en þurfa meiri séraðstoð 

en aðrir. Einnig er von mín að þetta verkefni sýni að þroskaþjálfar eigi erindi inn í 

grunnskólana og nýtist þar sem ráðgjafar fyrir kennara í sambandi við úrræði fyrir þessa 

nemendur. 

 Ég vil þakka skólastjórunum og foreldrunum sem veittu mér viðtal við sig fyrir 

aðstoðina við verkefnið. Einnig vil ég þakka Ingibjörgu Karlsdóttur hjá ADHD 

samtöknum fyrir upplýsingar og aðstoð við að finna foreldra til að taka þátt í könnuninni. 

Leiðsagnarkennara mínum Kristínu Lilliendahl þakka ég fyrir mjög góða leiðsögn og 

stuðning. Einnig þakka ég Önnu Gunnhildi Ólafsdóttur fyrir prófarkalestur og góð ráð. 
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 Inngangur 
Börnum með athyglisbrest með eða án ofvirkni (ADHD) hefur farið fjölgandi hér 

á landi undanfarin ár. Með fjölgandi tilfellum slíkra greininga eykst þörfin innan 

grunnskólanna á að unnið sé markvisst að málum þessara barna. Þau eiga oft við 

námsörðugleika að stríða vegna þess hve einbeitingin og hegðunarstjórnunin er erfið. 

Á vormisseri 2007  beið mín það verkefni að skrifa B.A verkefni mitt við 

þroskaþjálfabraut Kennaraháskóla Íslands. Ég ákvað að velja mér það verkefni að skoða 

hvernig grunnskólar á höfuðborgarsvæðinu koma til móts við nemendur sem hafa 

athyglisbrest með eða án ofvirkni. Ég lagði spurningar fyrir skólastjóra í fjórum skólum á 

höfuðborgarsvæðinu, þar sem ég leitaði svara við því hvernig tekið væri á málum þessara 

nemenda í þeirra skólum. Ég fékk einungis viðtöl við þrjá skólastjóra af þeim fjórum sem 

fyrir valinu urðu. Ég tók viðtöl við foreldra tveggja drengja með ADHD og fæ einnig 

þeirra hlið á málinu. Það sem mig langar til að skoða er það hvort skólinn komi til móts 

við þessa nemendur í samræmi við gildandi lög og reglugerðir. Hvernig eru foreldrar að 

upplifa skólagöngu barna sinna? Hvernig er staðan í þessum málum í dag? 

Fræðilegur hluti þessa verkefnis beinist að lögum og reglugerðum þar sem fjallað 

er um skólamál. Einnig fjalla ég almennt um ADHD, hvað það er og hvaða 

kennsluaðferðir henta best til að ná árangri í kennslu barna með áðurnefnda fötlun. Ég 

fjalla um tvær rannsóknir sem gerðar hafa verið í sambandi við ADHD og skólamál. 

Einnig fjalla ég um Fjölgreindakenningu Howards Gardners og tengi hana við 

viðfangsefni mitt. Að lokum eru niðurstöður könnunarinnar settar fram og vangaveltur út 

frá þeim. 
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1. Fræðilegur grunnur að starfi grunnskóla 
Í þessum kafla mun ég stikla á stóru yfir gildandi lög og reglugerðir um skólamál 

barna. Þau lög og reglur sem ég tek fyrir eru Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu 

þjóðanna, Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, Salamanca - yfirlýsingin, lög um 

grunnskóla, aðalnámsskrá grunnskóla og að lokum reglugerð um sérkennslu. 

 

1.1 Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna 

Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna samþykkti Mannréttindayfirlýsingu sína árið 

1948. Mannréttindayfirlýsingin á að tryggja öllum þegnum sama rétt eins og best verður á 

kosið. Í 26. grein er fjallað um menntun. Þar kemur fram að hver maður skuli eiga kost á 

menntun. Sú menntun skuli vera ókeypis, það er minnsta kosti barnafræðsla og 

undirstöðumenntun. Skólaskylda skal standa öllum til boða og einnig á fólki að standa til 

boða að fara í iðnnám og/eða verknám. Öll önnur menntun skal vera öllum jafnfrjáls. 

Allir sem hæfileika hafa til meiri menntunnar skulu njóta hennar. Einnig kemur þar fram 

að foreldrar eiga að hafa mikið um það að segja hvaða menntunar börn þeirra skulu njóta. 

(Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna, 1948)  

Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðana á að ganga yfir alla – jafnt konur, 

karla og börn í aðildarríkjunum. Samþykktur var síðar barnasáttmáli sem beinir sjónum 

sínum eingöngu að réttindum barna allra aðildarríkja. 

 

1.2 Barnsáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var samþykktur í nóvember 1992. Þar kemur 

fram í 28. grein að aðildarríki hans viðurkenni rétt barna til menntunnar. Til að sá réttur 

nái fram að ganga skuli allir njóta sömu tækifæra. Aðildarríkin skuldbinda sig til að koma 

á skyldu til grunnmenntunar sem öll börn geti notið ókeypis. Einnig skal stuðlað að 

framhalds- menntun og þróun hennar bæði sem almennrar menntunnar og 

starfsmenntunnar. Allir skulu eiga kost á framhaldsmenntun og eiga aðildarríki að gera 

ráðstafanir til þess að það megi ganga, annað hvort með ókeypis aðgangi að henni eða 

með því að bjóða upp á fjárhagsaðstoð til þeirra sem á því þurfa að halda. Allir skulu eiga 



Lokaverkefni til BA - gráðu 

10 

kost á æðri menntun á sínu áhugasviði. Einnig eiga allar upplýsingar og ráðgjöf um nám 

og starfsval að vera fyrir hendi og aðgengilegar öllum börnum. Aðildarríki eiga að reyna 

hvað þau geta að stuðla að góðri skólasókn og draga úr brottfalli nemenda úr námi.  

Í 29. grein laganna kemur fram að aðildarríkin vilji að menntun barna beinist að því að 

rækta persónuleika, hæfileika og andlega og líkamlega getu barnanna. Mótun virðingar 

fyrir mannréttindum og mannfrelsi sé mikilvægt. Virðing fyrir foreldrum, menningu, 

tungu og gildismati sé einnig mikilvæg. Undirbúa á börnin undir að taka ábyrgð á sínu 

eigin lífi í anda skilnings, friðar, umburðarlyndis, jafnréttis og vináttu. (Barnasáttmáli 

Sameinuðu þjóðanna, 1992)  

 Barnasáttmálin á að tryggja rétt allra barna til menntunar og betra lífs. Tveimur 

árum eftir að barnasáttmálin var samþykktur var haldin ráðstefna á Salamanca á Spáni þar 

sem tekin voru fyrir skólamál nemenda með sérþarfir. 

 

1.3 Salamanca - yfirlýsingin 

Árið 1994 var haldin alþjóðleg ráðstefna í Salamanca á Spáni um menntun 

nemenda með sérþarfir. Ráðstefnan var haldin af Menningarmálastofnun Sameinuðu 

þjóðanna (UNESCO) og spænska menntamálaráðuneytinu. Á ráðstefnunni voru fulltrúar 

frá 92 ríkjum, þar á meðal Íslandi. Einróma samþykki var um markmið um stefnu í 

kennslu nemenda með sérþarfir í framtíðinni. Í samþykktinni er ítrekaður sá réttur sem 

kveðið er á um í Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna frá 1948 og staðfest það 

sem áður hafði verið gefið út árið 1990 um að menntun er fyrir alla og það eigi að tryggja 

öllum þann rétt, hversu ólíkir sem einstaklingarnir eru. Í byrjun yfirlýsingarinnar kemur 

fram að: 

 

• „Menntun sé frumréttur hvers barns og skylt sé að gefa því kost á að ná og 

viðhalda viðunandi stigi menntunar. 

• Börn séu mismunandi og hafi sérstök áhugamál, hæfileika og námsþarfir. 

• Í skipulagi menntakerfis og tilhögun náms beri að taka mið af miklum mun á 

einstaklingum og þörfum þeirra. 
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• Einstaklingur með sérþarfir á sviði menntunnar skuli hafa aðgang að 

almennum skólum og þar beri að mæta þröfum þeirra með kennsluaðferðum í 

þeim anda að mið sé tekið af barninu. 

• Almennir skólar séu virkasta aflið til að sigrast á hugarfari mismununar, móta 

umhverfi sem tekur fötluðum opnum örmum, móta þjófélag án aðgreiningar 

og koma á menntun öllum til handa, enn fremur megni þeir að veita þorra 

barna góða menntun og stuðli að skilvirkni menntakerfisins í heild og bæti, 

þegar til lengdar lætur, nýtingu fjármuna“.  

(Salamanca 1994:8) 

 

Salamanca - yfirlýsingin er í raun alþjóðleg samþykkt um að almennir skólar eiga að 

taka á móti öllum börnum. Hvernig sem þau eru, með félagsleg eða sálræn vandamál, 

hegðunarvandamál, fötlun, afburðargreind og fleira. Í rammaáætluninni eru settar fram 

leiðir fyrir sveitarfélögin til að fara eftir í vinnu sinni í átt að betri skóla fyrir alla. 

Menntamálaráðuneytið á Íslandi væntir þess að við Íslendingar getum haft þessa áætlun 

að leiðarljósi. (Salamanca 1994:1-20) 

 

1.4 Lög um grunnskóla 

Lög um grunnskóla komu út 1995. Í janúar á þessu ári (2007) tóku í gildi tillögur 

að breytingum á lögunum síðan 1995.  

Í fyrstu grein laganna segir að sveitarfélögum beri skylda til að reka skóla fyrir öll 

börn og unglinga á aldrinum 6-16 ára. Þó eru undanþágur veittar frá þessari reglu ef 

gildar ástæður liggja fyrir. Í 37. gr grunnskólalaganna segir að börn og unglingar sem eigi 

við einhverskonar sértæka námsörðugleika að stríða, tilfinningalega eða félagslega og/eða 

fötlunar eiga rétt á meiri stuðningi í námi. Sá stuðningur getur farið fram í hópum innan 

eða utan almennra bekkjardeilda, í sérdeildum eða í sérskóla. Stefnan er sú að kennslan 

fari fram í heimaskóla en ef foreldrar/forráðamenn, kennarar eða aðrir sérfræðingar telja 

að barnið fái ekki það sem það þarf á að halda í sínum heimaskóla má sækja um skólavist  

fyrir það í sérskóla. Í 38. gr. laganna er kveðið á um að sveitarfélög skuli annast rekstur 

sérdeilda/sérskóla fyrir nemendur sem þurfa á þeim að halda. Þessum deildum/skólum er 
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ætlað að veita nemendum námsumhverfi við hæfi um lengri eða skemmri tíma. Einnig er 

þeim ætlað að veita starfsfólki almennra grunnskóla ráðgjöf og kennslufræðilegan 

stuðning. Í sérdeildum/sérskólum skulu sérmenntaðir kennarar  eins og kostur er á vera 

við kennslu. Tillögur sveitarstjórna um starfsreglur sérdeilda/sérskóla eru staðfestar af 

menntamálaráðherra og skal þar kveðið á um frávik frá almennri námskrá og öðrum 

viðmiðunum laga um grunnskóla. Í 41. grein laganna er komið inn á það að nemendur 

skulu hlíta fyrirmælum kennara síns og fara eftir reglum. Ef nemandi á við verulega 

hegðunarerfiðleika að stríða og virðist ekki geta farið eftir settum reglum skólans, skal 

kennari hans leita að orsökum þess og leysa þann vanda sem kemur upp m.a. með 

viðtölum við nemandann sjálfan og forráðamenn hans. Ef ekki leysist úr málunum þá skal 

kennari leita til skólastjóra eða annarra sérfræði ráðgjafa skólans. Í 43. grein er komið inn 

á sérfræðiþjónustu fyrir grunnskóla. Kennurum og skólastjórnendum á að standa til boða 

ráðgjöf og stuðning sérfræðiþjónustu vegna almenns skólastarfs. Einnig skulu 

forráðamenn eiga kost á leiðbeiningum um uppeldi barna sinna þar sem þörf er á. 

Starfsmenn sérfræðiþjónustu eiga að vinna að forvarnarstarfi það er með greiningu og 

athugunum á nemendum sem eiga í sálrænum og félagslegum erfiðleikum ef þessir 

erfiðleikar hafa áhrif á námið. Sérfræðingar eiga síðan að setja fram tillögur um úrbætur 

fyrir þessa nemendur. Forráðamenn geta komið með ósk um að athugun sé gerð á barninu 

og einnig starfsmenn skóla og heilsugæslu með samþykki forráðamanna. (Lög um 

grunnskóla, 1995)  

Það sem talið hefur verið upp hér að framan úr lögunum er það sem tengist því 

málefni sem fjallað verður um hér á eftir. Með öðrum orðum er átt við þann rétt að allir 

eiga að fá að ganga í skóla frá 6-16 ára aldri. Ef eitthvað kemur upp á í námi hjá börnum 

á þessu aldursskeiði ætti að gera allt sem hægt er til að veita þeim þá aðstoð sem þau 

þurfa á að halda til að komast á sem bestan hátt í gegnum sitt skyldunám. Í janúar á þessu 

ári tóku í gildi ný lög um grunnskóla. Lögin hafa ekki verið birt enn í heild sinni en hægt 

er að finna lög um breytingu á fyrri lögum nr. 66/1996 á vef menntamálaráðuneytisns. 

Þar kemur ekki fram breyting á því sem talið var upp að framan frá lögunum 1995. (Lög 

um breytingu á lögum nr. 66/1995 um grunnskóla, með síðari breytingum) 

Lögin um grunnskóla eru hin almennu lög um allt sem lýtur að skólamálum og 

skyldum skólanna. Í tengslum við lögin er síðan gefin út aðalnámsskrá sem á að tryggja 
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að allir grunnskólar vinni eftir sama viðmiðinu. Hvaða námsgreinar eiga að vera kenndar 

og fleira sem tengist skólastarfinu beint. 

 

1.5 Aðalnámsskrá grunnskóla 

Í kjölfar áðurnefndra nýrra laga um grunnskóla fór fram vinna við endurskoðun á 

almenna hluta aðalnámsskrár grunnskóla. Í þeirri endurskoðun voru gerðar lágmarks 

breytingar en er nú verið að vinna að heildarendurskoðun allra aðalnámskráa, það er 

leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. Almenni hluti námskrárinnar er sá hluti sem 

fyrstur kemur og er hægt að nálgast hann rafrænt á vef menntamálaráðuneytisins. Á árinu 

munu svo verða gefnir út einn af öðrum greinarhlutar námskrárinnar í endurskoðaðri 

útgáfu. (Aðalnámsskrá grunnskóla 2007:4) 

 Eitt meginhlutverk grunnskóla er að vinna að því í samvinnu við heimilin að 

undirbúa nemendur undir líf og starf í lýðræðissamfélagi. Það er hlutverk foreldra að sjá 

um uppeldi og menntun barna sinna en hlutverk skólans að sjá þeim fyrir fræðslu og taka 

þátt í þeirra félagsmótun. Í aðalnámskrá kemur fram: 

  

„Grunnskólinn skal leitast við að haga störfum sínum í sem fyllsta samræmi við 

 eðli og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska hvers og eins. Grunnskólar 

 eiga að taka við öllum börnum hvernig sem á stendur um atgervi til líkama og 

 sálar, félagslegt og tilfinningalegt áskigkomulag eða málþroska. Þetta á við um 

 fötluð börn og ófötluð, afburðargreind og greindarskert og allt þar á milli, börn 

 úr afskekktum byggðarlögum, börn úr minnihlutahópum sem skera sig úr hvað 

 varðar mál, þjóðerni eða menningu. Grunnskólum er skylt að mennta öll börn á 

 árángursríkan hátt“.  

Aðalanámskrá grunnskóla 2007:8 

 

 Samkvæmt lögum eiga öll börn rétt á námi við sitt hæfi í grunnskóla, þar af 

leiðandi er sveitarfélögum skylt að veita þá þjónustu sem stuðlar að námstækifærum allra 

nemenda. Stefna stjórnvalda er sú að allir nemendur geti stundað nám saman  það er að 

segja að fatlaðir nemendur eigi kost á að stunda nám með öðrum nemendum eftir því sem 

best verður á kosið. Nemendur á grunnskólastigi eiga rétt á að stunda nám í sínum 
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heimaskóla. Undantekningar frá því eru ef foreldrar eða aðrir sérfræðingar telja að betra 

sé fyrir nemandann að stunda nám í sérskóla vegna heilsu hans, það er að segja að það 

verði ekki hjá því komist að hann stundi nám fjarri heimabyggð. 

Í skóla án aðgreiningar á að leitast við að gera nemendum sem eiga við fötlun að 

stríða, langveikum og nemendum sem berjast við sértæka námsörðugleika, kleift að 

stunda nám við skólann eins og best verður á kosið. Lestrarerfiðleikar hjá nemendum 

með sértæka erfiðleika eru mjög algengir. Til að koma til móts við þennan vanda hjá 

nemendunum er nauðsynlegt að mat fari reglulega fram, það er með öflugri skimun og 

greiningu vandans mjög snemma á skólagöngunni. Getur þá skólinn brugðist við snemma 

á skólagöngu nemendans og reynt að ráða fram úr vandanum í samvinnu við foreldra á 

markvissan hátt. Nemendur sem eiga við lestrarörðugleika að stríða, eiga rétt á að tekið sé 

tillit til þeirra þegar próf og annað námsmat fer fram. (Aðalanámskrá grunnskóla 2007:8-

11) 

 

1.6 Reglugerð um sérkennslu 

 Núgildandi reglugerð um sérkennslu gekk í gildi í ágúst 1996. Í reglugerðinni 

kemur fram að grunnskólinn eigi að vera fyrir öll börn og unglinga á skólaskyldualdri. 

Skólinn skuli haga störfum sínum í samræmi við þarfir allra nemenda og eigi þeir að geta 

stundað sitt nám í sínum heimaskóla. Önnur grein reglugerðarinnar segir: 

 

 „Grunnskólinn skal laga starf sitt að þroska og getu allra nemenda sinna, þannig 

að hver nemandi fái kennslu við hæfi. Því ber að skipuleggja skólastarfið í heild út frá 

þörfum allra nemenda og skapa námsumhverfi sem hæfir hverjum og einum.“ 

Reglugerð um sérkennslu nr.389/1996 

 

Reglugerðin segir að sérkennslu eigi að skipuleggja til lengri eða skemmri tíma 

allt eftir þörfum nemendans, jafnvel alla hans skólgöngu. Sérkennsla getur farið fram 

bæði innan og utan almennra bekkjardeilda. Þegar talað er um sérkennslu er átt við að 

gerð sé rökstudd áætlun fyrir barn/hóp sem byggð er á heildaraðstæðum viðkomandi 

nemenda. Kennsla á svo að fara fram samkvæmt námáætluninni. Þá á skipuleg skráning 

og endurskoðun á áætluninni og kennslunni að fara fram reglulega. 
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 Þegar metið er hvort þörf er á sérkennsluúrræði fyrir nemenda er það skólastjóri 

sem metur það í samráði við umsjónarkennara barnsins. Ef forráðamenn, 

umsjónarkennarar eða sérfræðingar telja þörf á því að barnið fái sérúrræði, skal ávallt 

vísa málinu til skólastjóra sem metur síðan hvað gera skal. (Reglugerð um sérkennslu, 

1996) 

 

1.7 Samantekt 

 Þegar litið er á þau lög og reglugerðir sem gerð hafa verið skil á hér á undan er 

ljóst að öll börn eiga rétt á menntun við sitt hæfi. Það virðist vera útgangspunktur alls 

þess sem talið hefur verið upp. En hvernig er unnið að þessum markmiðum innan veggja 

skólans? Eru skólayfirvöld og starfsmenn skólanna að gera skyldu sína gagnvart öllum 

börnum í grunnskólum? Þetta eru spurningar sem leitað verður svara við hér á eftir.  
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2. Fræðilegur hluti tengdur viðfangsefninu 
 Í þessum kafla verður aðeins farið yfir fræðin sem tengjast markmiði verkefnisins. 

Fjallað verður um fjölgreindakenningu Howards Gardners, talað almennt um misþroska, 

fjallað um athyglisbrest með eða án ofvirkni og einnig komið inn á rannsóknir sem gerðar 

hafa verið á þessu sviði. Í lok kaflans er farið yfir nýlega könnun á stöðu þroskaþjálfa í 

grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. 

 

2.1 Fjölgreindakenning Howards Gardners 

 Árið 1904 fóru Alfred Binet og hans samstarfsmenn að þróa mælitæki sem átti að 

finna út hvaða nemendur í fyrstu bekkjum grunnskóla væru í áhættuhópi í tengslum við 

að ná ekki  tilætluðum árangri í námi. Markmiðið með gerð þessara prófa var að hægt 

yrði að hjálpa þessum börnum og veita þeim stuðning. Þetta voru fyrstu 

greindarvísitöluprófin sem voru notuð.  

 Howard Gardner, prófessor við Harvard-háskóla, véfengdi þessi próf um 80 árum 

síðar. Honum fannst að í þeim væri greind skilgreind of þröngt og setti fram hugmyndir 

árið 1983 um að grunngreindir mannsins væru að minnsta kosti sjö talsins. Síðar bætti 

hann áttundu greindinni við og hélt þeim möguleika opnum á að níunda greindin væri til. 

Gardner dró í efa að það væri marktækt að ákvarða greind einstaklings með því að taka 

hann út úr sínu eðlilega umhverfi og biðja hann um að leysa stöðluð verkefni sem hann 

hefði aldrei séð áður og myndi ekki kæra sig um að þurfa ganga í gegnum aftur. Kenning 

Gardners gekk út á að greind snerist um hæfileika til að leysa þrautir eða vandamál og að 

hanna afurðir í samhengi við sitt nánasta umhverfi. (Thomas Armstrong 2001:13) 

 Það má segja að með kenningu sinni um átta flokka greindar hafi Gardner rutt 

brautina og skapað grundvöll fyrir því að hægt væri að skoða hið breiða svið sem 

maðurinn býr yfir. Greindarflokkar Gardners eru eftirfarandi:  

� Málgreind. Þar kemur fram hæfileikinn til að nýta tungumálið, jafnt mælt mál og 

ritað. 

 „Þessi greind felur í sér hæfni til að færa sér í nyt setningarfræði eða formgerð 

 tungumáls, hljóðfræði eða hljóm máls, merkingarfræði eða þýðingu tungumáls og 

 sveigjanleika tungumálsins í hagnýtum tilgangi.“  
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� Rök- og stærðfræðigreind. Í henni felst hæfileiki til að fara með tölur. „Þessi 

greind felur í sér næmi fyrir röklegum mynstrum og tengslum, staðhæfingum og 

yrðingum, föllum í stærðfræði og öðrum skyldum óhlutstæðum hugtökum.“  

� Rýmisgreind. Það er hæfileiki til að skynja hið sjónræna og rúmfræðilega 

umhverfi. „Þessi greind felur í sér næmi fyrir litum, línum, lögun, formi, vídd og 

tengslum þar á milli.“  

� Líkams- og hreyfigreind. Það er færni til að tjá tilfinningar og hugmyndir með 

líkamanum. „Þessi greind felur í sér sérstaka líkamlega færni eins og samhæfingu, 

jafnvægi, fingrafimi, styrk, sveigjanleika og hraða og einnig næmt hreyfi- og 

stöðuskyn, snertiskyn og snertiviðbrögð.“ 

� Tónlistargreind. Þessi greindarflokkur felur í sér hvernig einstaklingurinn skynjar, 

skapar og tjáir margvíslega tónlist. „Þessi greind felur í sér næmi fyrir takti, 

tónhæð eða laglínu og tilbrigðum eða hljómblæ tónverks. Einstaklingar geta búið 

yfir nokkurs konar heildar- eða innsæisskilningi á tónlist, geta „spilað eftir 

eyranu“ eða greinandi og tæknilegri kunnáttu, geta „spilað eftir nótum“, eða hvoru 

tveggja.“ 

� Samskiptagreind. Skilur og greinir skap, fyrirætlanir, innri hvöt og tilfinningar 

annarra. „Í þessu getur falist næmi fyrir svipbrigðum, rödd og látbragði, hæfni til 

að greina margvíslegar vísbendingar í samskiptum og hæfileiki til að bregðast rétt 

við þeim.“ 

� Sjálfsþekkingargreind. Hún felur í sér að þekkja sjálfan sig og lifa og starfa á 

grunni þeirrar þekkingar. „Þessi greind lýsir sér í skýrri sjálfsmynd og þekkingu 

einstaklingsins á styrk sínum og veikleikum, vitund um eigið hugarástand, innri 

hvatir, fyrirætlanir, skapgerð og langanir ásamt sjálfsskilningi, sjálfsvirðingu og 

hæfni til sjálfsögunar.“ 

� Umhverfisgreind. Felur í sér að þekkja og flokka jurta- og dýrategundir. „Þessi 

greind felur einnig í sér næmi fyrir öðrum fyrirbærum náttúrunnar eins og 

skýjafari og fjöllum. Hjá þeim sem alast upp í þéttbýli kemur þessi greind einnig 

fram í hæfni til að greina í sundur dauða hluti eins og bíla, íþróttaskó og 

geisladiskahulstur.“ (Thomas Armstrong 2001:14-15) 
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Nokkur lykilatriði fjölgreindakenningarinnar eru meðal þess sem hafa þarf í huga. 

Fyrsta er að allir einstaklingar búa yfir öllum greindum. Greindirnar starfa saman á 

mismunandi hátt hjá hverjum einstaklingi. Allar eða flestar greindirnar virðast mjög vel 

þróaðar hjá ákveðnum minnihluta. Þroskaskertir virðast aðeins búa yfir einfaldri mynd af 

greindunum. Flestir eru staddir einhvers staðar þarna mitt á milli, hafa þá sumar greindir 

vel þróaðar, aðrar miðlungs og sumar frekar lítið þróaðar. Annað sem tekið er fram í 

sambandi við lykilatriðin er að flestir hafa tækifæri til að þróa greind. Telur Gardner að 

allir geti búið yfir hæfni til að þróa allar greindirnar ef þeir fá næga örvun og leiðsögn við 

hæfi.  

Þriðja lykilatriðið er að greindirnar eiga með sér flókið samspil. Þær starfa allar 

saman til dæmis við bakstur. Þá þarf að lesa uppskriftina (málgreind), hugsanlega þarf að 

breyta uppskriftinni eitthvað (rök- og stærðfræðigreind), setja þarf saman hráefni við hæfi 

allra í fjölskyldunni (samskiptagreind) og horfa á sinn eigin smekk 

(sjálfsþekkingargreind). Fjórða og síðasta lykilatriðið, sem talað er um, er að hægt er að 

vera greindur á mismunandi hátt á hverju sviði. Það er enginn einstaklingur eins og því 

ekki hægt að steypa alla í sams konar mót. Sem dæmi má nefna að ólæs einstaklingur 

getur haft góða málgreind, það er að segja hann getur verið góður í því að segja frá og 

búið yfir góðum orðaforða. Áhersla er lögð á það í fjölgreindakenningunni að hæfileikar 

fólks komi fram á fjölbreytilegan hátt innan sömu greindar. (Thomas Armstrong 2001:20-

21) 

 Fjölgreindakenningin er gagnlegur vegvísir í einstaklingsmiðaðri kennslu. Hún 

kemur vel að notum þegar greina á sterkar og veikar hliðar nemenda og hvaða námstækni 

hentar hverjum og einum best. Algengt er að nemendur sem eiga við einhverja 

námsörðugleika að stríða séu látnir hafa sérverkefni sem hentar ekki þeirri greind sem er 

hvað mest þróuð hjá þeim. Í staðin er lögð áhersla á veikleikana. Þegar kemur að 

sérkennslu getur fjölgreindakenningin haft mikil áhrif. Ef kenningin yrði tekin upp á 

breiðari grundvelli myndi sennilega eftirfarandi fylgja í kjölfarið: Færri tilvísanir í 

sérkennslubekki, breytingar á hlutverki sérkennara, meiri áhersla á styrkleika en 

veikleika, sjálfsvirðing nemenda myndi aukast og nemendur myndu mæta skilningi og 

yrðu metnir að verðleikum. (Thomas Armstong 2001:121-123) 
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 Fjölgreindakenning Gardners á vel við þá nemendur sem viðfangsefni mitt fjallar 

um. Þessir nemendur geta verið sterkari á ákveðnum sviðum en veikari á öðrum. Vinna 

þarf með áhugasvið þeirra til að vekja meiri löngun til að stunda nám. Hægt er þá að 

útbúa verkefni fyrir þessa nemendur í tengslum við áhugsviðið, eins og til dæmis í 

stærðfræði. Ef áhugasvið nemendans tengist bílum er hægt að tengja stærðfræði verkefni 

við það. Hvernig hægt er að reikna út hvað bíll kostar ef þessi afsláttur er gefin og fleira á 

þá leið. 

 

2.2 Misþroski 

Ekki er hægt að segja að það sé til ákveðið svar um það hversu mikill tölulegur 

munur þarf að vera á milli einstakra þroskaþátta til að hægt sé að tala um misþroska. 

Talið er að hægt sé að gefa hugtakinu misþroski ákveðið innihald með því að nota það 

ekki nema þegar rætt er um ákveðnar þroskaskerðingar. Er þá um að ræða þroskafrávik á 

einhverju ákveðnu sviði, sem dæmi má nefna á mál- og/eða hreyfiþroska. 

Á Norðurlöndunum hefur aðalega verið tala um DAMP-misþroskagreininguna: 

„Athyglisbrestur ásamt skerðingu á hreyfifærni og skynjun.“ DAMP (athyglisbrestur 

ásamt skerðingu á hreyfifærni og skynjun) tók við af greiningunni ADD/MBD sem var 

lengi stuðst við. Til að greinast með DAMP þarf einstaklingurinn að falla bæði undir 

greiningarviðmið ADD (athyglisbrestur án ofvirkni) og MBD (skerðing á hreyfifærni og 

skynjun) en þroskaskert og heilalömuð börn voru frá upphafi undanskilin frá þeirri 

greiningu. ( Margrét Þ. Jóelsdóttir 2000:55-56) 

Truflun á þroskaferli taugakerfisins er orskök misþroska, sem hefur áhrif á 

sjálfvirka samhæfingu skynjunar og hreyfingar. Verður þetta áberandi ef einstaklingur er 

undir miklu álagi og miklar kröfur eru gerðar til hans.  

Hvað það er sem veldur þessum þroskatruflunum er erfitt að segja fyrir um, en má 

þó rekja það til smávægilegs skaða sem hefur orðið snemma, í fæðingu eða fljótlega eftir 

fæðingu. Það er algengara að strákar séu misþroska en stelpur. Rannsóknir á 7 ára 

börnum hafa sýnt fram á að rúmlega 1% barna hafi alvarleg einkenni og 6% væg 

einkenni. Samkvæmt þessum rannsóknum er líklegt að það séu eitt eða fleiri börn með 

einkenni misþroska í hverjum bekk. (Að ganga í skóla og vera misþroska 1990:3) 
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Til að hægt sé að tala um misþroska þurfa truflanir að koma fram á fleiri en einu 

sviði. Truflanirnar sem koma fram geta verið með ýmsum hætti. Þessum börnum er oft 

lýst sem klunnalegum, hvatvísum, ofvirkum, vanþroskuðum og flöktandi. Þessi börn geta 

einnig verið vanvirk og innhverf og átt í erfiðleikum með líkamshreyfingar. Málþroski er 

oft mjög langt á eftir og um námsörðugleika er oft að ræða. Börnin geta brugðist við 

mismunandi aðstæðum á mismunandi hátt. Verkefni geta gengið ágætlega ef þau fá frið 

og næði til að vinna þau á sínum hraða af fúsum og frjálsum vilja. Þau geta átt mjög erfitt 

með vinna að verkefnum í hópi eða til dæmis inn í bekk. (Að ganga í skóla og vera 

misþroska 1990:4-5) 

 

2.3 Athyglisbrestur með eða án ofvirkni 

Athyglisbrestur með ofvirkni lýsir sér í athyglisbresti, hvatvísi og mikilli 

hreyfivirkni og er af taugalíffræðilegum orsökum. Athyglisbresturinn kemur fram í því að 

barnið á erfitt með einbeitingu, lýkur ekki verkefnum heldur beinir athyglinni að 

einhverju öðru. Barnið er mjög viðkvæmt fyrir öllum utanaðkomandi hljóðum og 

truflunum. Hvatvísin hjá barninu lýsir sér þannig að það á mjög erfitt með að bíða eftir að 

röðin komi að því. Þessi börn framkvæma hluti án þess að hugsa út í afleiðingarnar. 

Hreyfivirknin lýsir sér í því að barnið á mjög erfitt með að sitja kyrrt og iðar í sætinu. 

Barnið er sífellt á hreyfingu og stöðvast sjaldan. (Málfríður Lorange og Matthías 

Kristiansen 1998:11). 

Orsakir ofvirkninnar hafa ekki enn komið fyllilega í ljós en talið er að erfðir og 

taugafræðileg frávik geti átt sinn þátt í því að einkennin komi fram. En vandinn liggur í 

þeim hluta heilans sem sér um  að hemja viðbrögð. Umhverfið getur einnig verið einn 

orsakaþáttur svo og tengsl við sjúkdóma eða slys sem valda skemmdum í taugavef til 

dæmis heilabólga og skaði vegna höfuðáverka. Börn með ofvirkni eiga oft við önnur 

vandamál að stríða, sum eiga við sértæka námsörðugleika að etja og önnur greinast einnig 

með hegðunarröskun. Stór hluti þeirra þjáist af kvíða og önnur greinast með þráhyggju-

áráttueinkenni, einnig getur sjálfsmyndin verið veik og þunglyndi kemur oft upp. 

(Uppeldishandbókin 2000:295-296) 
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Einkenni barna sem þjást af athyglisbresti eru mikill skapofsi og hár málrómur. 

Þau sætta sig ekki við annað en að fá öllu sínu framgengt á sem skemmstum tíma, eiga 

erfitt með að sitja kyrr og hafa tilhneigingu til að trufla aðra. Einkenni athyglisbrests eru 

komin fram við 5-6 ára aldur. Hér áður fyrr var talið að þessir kvillar eltust af börnum 

þegar komið væri fram á unglingsaldur en svo er ekki, hreyfivirkni verður minni en innri 

átök aukast. (Ragna Freyja Karlsdóttir 2001:12). 

 Hugræn atferlismeðferð er ein aðferð sem hægt er að beita til að hjálpa börnum 

sem þjást af athyglisbrest með ofvirkni. Hún hjálpar börnunum að ná tökum á 

árásarhneigð og mótar félagsfærni þeirra. Einbeiting barnanna verður meiri og þau ná 

betri stjórn á hreyfingum. Félagsfærniþjálfun hefur einnig verið notuð með annarri 

meðferð. Sú aðferð hefur reynst vel í baráttunni við að færa óæskilega hegðun til betri 

vegar. Börnunum er kennt að leggja mat á hinar ýmsu félagslegu aðstæður og læra að 

vinna úr og laga hegðun sína að þeim. Bestur árangur fæst með þessari aðferð ef henni er 

beitt í daglegu umhverfi barnsins. Foreldrum er boðið upp á að sækja svokölluð 

þjálfunarnámskeið. Á þeim er fjallað um mikilvægi þess að fastar skorður séu á lífi 

barnsins. Fast skipulag í lífi barnsins eykur líkurnar á að það hafi betri stjórn á verkefnum 

sínum í lífinu. Fyrirmæli og skilaboð frá foreldrum verða að vera skýr. Foreldrar þurfa að 

ná tökum á aðferðum sem gagnast við að ná samkomulagi við börnin. Fjölskyldumeðferð 

er árangursrík þegar annað foreldrið á einnig við athyglisbrest með ofvirkni að etja. 

Atferli hins fullorðna getur skipt sköpum ef meðferð á að gagnast barninu og er því 

nauðsynlegt að foreldrið fari einnig í meðferð. Lyfjameðferð er síðasta úrræðið sem notað 

er við AMO. Hér á landi eru tvö lyf skráð: ritalín og amfetamín. Þunglyndislyfin aurorix 

og amilín hafa verið notuð og  þunglyndis og örvandi lyf hafa einnig verið notuð saman. 

Lyfin hafa jákvæð áhrif á hegðun barnanna. Talið er að örvandi lyf auki getu heilans. 

Mikilvægt er að fá góða ráðgjöf og fræðslu um hvernig best er að meðhöndla lyfjagjöf 

barnsins svo að allir njóti góðs af. (Ragna Freyja Karlsdóttir 2001:90-91) 

Það að vera barn með ADHD hlýtur að vera mjög erfitt, elíf innri átök sem erfitt 

er að vinna úr án utanaðkomandi aðstoðar. Þessir nemendur virðast oft rekast á veggi í 

skólagöngunni. Það þarf að hlúa vel að þeim og taka tillit til þeirra þarfa eins vel og hægt 

er. Einnig hlýtur að vera erfitt að vera foreldra þessara barna. Þeir vita í raun aldrei 
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hvernig barnið kemur heim úr skólanum hvern dag. Verður barnið glatt og ánægt eða 

mega þeir eiga von á erfiðum skapofsaköstum.  

2.4 Rannsóknir á viðfangsefninu 

 Margar rannsóknir og stærri ritgerðir hafa verið gerðar sem tengjast skólamálum 

barna með ADHD og foreldrum þeirra. Hér á eftir verður fjallað um tvær þessara 

rannsókna. 

 Fyrri rannsóknin var gerð árin 2000-2001 af Jónínu Sæmundsdóttur og nefnist 

Líðan foreldra ofvirkra barna og reynsla þeirra af skólanum. Tekin voru viðtöl við fjóra 

foreldra og unnið úr svörum 112 spurningalista sem sendir voru til foreldra. Þegar 

niðurstöður voru skoðaðar kom í ljós að hátt í 60% foreldra hafa áhyggjur af því hvernig 

barni þeirra reiði af í skóla en mestar áhyggjur hafa foreldrar af því hvernig barni þeirra 

vegni félagslega eða rúmlega 70%. Í rannsókninni kom fram að greining hefur áhrif á 

líðan foreldra og samvinnu við skólakerfið. Greiningin léttir fargi af foreldrum og telja 

þeir að samvinna við skólana verði auðveldari eftir að niðurstöður greiningarinnar berast. 

Í viðtölum við foreldrana kom í ljós að skólamál barna þeirra voru þeim mjög ofarlega í 

huga. Þá kom í ljós að þeir upplifa sig sem talsmenn barna sinna gagnvart skólakerfinu. 

Foreldrum fannst oft eins og þekkingar- og skilningsleysi væru vandamál innan skólanna. 

Jónína athugaði því hversu algeng þessi skoðun væri og bað foreldra að taka afstöðu til 

ákveðinna aðila í skólakerfinu. Niðurstöðurnar voru mjög misjafnar. Flestir höfðu 

myndað sér ákveðna skoðun á bekkjarkennara og sérkennara barnsins síns. Í rannsókninni 

koma einnig fram að foreldrar eru ánægðari með leikskóla- en grunnskólagöngu barna 

sinna og finnst leikskólarnir bregðist oftar rétt við ofvirkni barna þeirra en grunnskólarnir. 

Foreldrum fannst að skólar sýndu hvorki frumkvæði né áhuga á að afla upplýsinga um 

börnin og koma þeim til réttra aðila í skólanum. Foreldrar hafa sjálfir í miklu mæli þurft 

að veita aðilum í skólakerfinu upplýsingar. Niðurstöður þessarar rannsóknar segja að 

skólaganga barna með ofvirkni getir aukið til muna álag á foreldra. Þó eru aðilar í 

skólanum sem sýna skilning og stuðning. Það kemur í ljós að aukin fræðsla um ofvirkni 

er nauðsynleg í skólunum og að starfsmenn þeirra skorti oft frumkvæði til að afla sér 

upplýsinga og koma þeim á viðeigandi staði. Veldur þetta því að foreldrar þurfa að leggja 

á sig auka vinnu við að tala máli barns síns í skólakerfinu og augljóslega veldur það álagi. 

(Jónína Sæmundsdóttir, 2003:127-137) 
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 Hin rannsóknin sem gerð verður grein fyrir er meistaraprófsverkefni Margrétar Þ. 

Jóelsdóttur frá sérkennslusviði Kennaraháskóla Íslands. Búið er að gefa út þessa rannsókn 

í bók sem nefnist Birgir, hvernig skólinn kemur til móts við ofvirkan og misþroska dreng. 

Rannsóknin var gerð á einum dreng í grunnskóla. Hún var eigindleg og voru notaðar 

þátttökuathuganir. Þátttakendur í rannsókninni voru drengurinn og móðir hans og allir 

kennarar sem komu að einhverju leyti að hans málum í skólanum. Drengurinn var 

greindur ofvirkur og misþroska. Í niðurstöðum þessarar rannsóknar kemur fram að 

verkefni sem nemendur eiga að leysa mega ekki vera of erfið fyrir þau dag eftir dag. Þá 

gefast þau auðveldlega upp og sjálfsmyndin hrapar hratt niður. Einnig kemur fram í 

niðurstöðunum að fyrirbyggjandi starf í skólunum getur haft veruleg áhrif á framtíð 

barnanna. Þurfa því allir starfsmenn að vera meðvitaðir um að taka virkan þátt í starfinu 

og leita árangursríkra leiða. Fram kemur að starfsmönnum finnist oft að vinna með 

börnunum byrji of seint og því sé lítið um fyrirbyggjandi starf. Umsjónarkennari virðist 

oft vera sá eini sem tekur þátt í sálfræðivinnu með börnunum, sérgreinakennarar koma 

lítið þar við sögu. Sú spurning vaknar hvað verði um heildarsýnina ef einungis einn 

kennari vinnur greiningarvinnuna. Nær allir kennararnir sem þátt tóku í rannsókninni 

voru sammála um að þá skorti meiri þekkingu á ofvirkni og þeim námsörðugleikum sem 

geta fylgt fötluninni. Upplýsingaflæði milli kennara og annarra fagaðila virðist vera 

ábótavant samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar. (Margrét Þ. Jóelsdóttir, 2000:157-

167) 

Þegar niðurstöður beggja ofangreindra rannsókna eru skoðaðar kemur í ljós að í 

báðum tilvikum kemur fram að upplýsingaflæði sé ábótavant. Í fyrri rannskókninni 

kemur fram að foreldrar þurfa að hafa frumkvæði að því að koma upplýsingum til 

skólanna og í seinni kemur fram að kennarar hafa litla þekkingu á ofvirkni og því hvernig 

hægt er að vinna með hana í skólanum. Það er mikið lagt á foreldra sem þurfa endalaust 

að fylgjast með og ýta á eftir úrræðum og þjónustu sem börnin þeirra eiga rétt á. Það er 

mikið álag á foreldra að eiga barn með ofvirkni eins og fram kom í rannsókn Jónínu og 

ekki minnkar þessi vinna álagið. Er þetta svona enn þann dag í dag? Áðurnefndar 

rannsóknir eru báðar gerðar fyrir um 7 árum síðan. Í því skyni að fá innsýn í það hvernig 

ástand mála er í dag voru tekin viðtöl við þrjá skólastjórnendur á höfuðborgarsvæðinu og 

tvo foreldra. Gerð verður grein fyrir niðurstöðum þessara viðtala síðar í þessu verkefni. 
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3. Greining og úrræði 
 Í þessum kafla eru skoðuð þau úrræði sem í boði eru fyrir börn með ADHD og 

foreldra þeirra. Hvernig greiningarferlið er og hvað tekur við eftir greiningu í skólagöngu 

barnanna. Komið er inn á starfsemi ADHD samtakanna, hvað einstaklingsmiðað nám er 

og hvernig kennsla barna með ADHD kemur best út samkvæmt heimildum. Einnig er 

fjallað um þrjá skóla sem hafa sérhæft sig í að taka á móti börnum sem eiga við sértæka 

námserfiðleika að stríða vegna hegðunarraskana tengdum ADHD. 

 

3.1 Greining ADHD 

 Oft eru það starfsmenn leikskóla eða grunnskóla sem vísa börnum til sálfræðinga 

til greiningar ef grunur leikur á um að þau eigi við athyglisbrest með eða án ofvirkni að 

stríða. Greiningin er byggð á sjúkrasögu og hegðunarmynnsturskvarða. Einnig eru tekin 

taugasálfræðileg próf sem gegna miklu hlutverki. Til að þess að barn fái þá greiningu 

þurfa einkenni ADHD að koma fram í mun ríkari mæli heldur en hjá flestum öðrum sem 

hafa sambærilegan greiningaraldur. Mikilvægt er að áreiðanlegar upplýsingar komi fram 

um þau einkenni sem eru til staðar og verða þau að koma fram við að minnsta kosti 

tvennar aðstæður, til dæmis bæði í skóla og heima. Þá þurfa einkenninn að hafa komið 

fram fyrir 7 ára aldur. Það er mikilvægt að þegar spurningalistar eru lagðir fyrir foreldra 

og kennara að þeim sé svarað skilmerkilega og nákvæmlega af samviskusemi. 

Greiningarviðmiðin sem farið er eftir nefnast DSM-IV. Kerfið felur í raun í sér að sérhver 

geðsjúkdómur er skilgreindur sem ákveðið hegðunar- eða sálfræðilegt mynstur hjá 

einstaklingi. Ekki er nóg að viðbrögðin sem einstaklingur sýnir komi aðeins fram má ekki 

vera við ákveðnar aðstæður heldur almennt og telst það þá vera atferlisleg, sálfræðileg 

eða líkamleg truflun hjá einstaklingnum. 

Þessum viðmiðum fylgir listi með ákveðnum hegðunarathöfnum sem fara á eftir við 

greininguna. Listinn er sem hér segir: 

 

• Hugar oft illa að smáatriðum og gerir fljótfærnislegar villur í skólaverkefnum, 

starfi eða öðrum athöfnum.  
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• Á oft erfitt með að halda athygli vakandi við verkefni eða leiki.  

• Virðist oft ekki hlusta þegar talað er beint til hans/hennar.  

• Fylgir oft ekki fyrirmælum til enda og lýkur ekki við skólaverkefni eða skyldustörf 

á heimili eða vinnustað. (Hegðunin stafar ekki af mótþróa eða skilningsleysi á 

fyrirmælum).  

• Á oft erfitt með að skipuleggja verkefni sín og athafnir.  

• Líkar oft illa við, forðast eða tregðast við að takast á við verkefni (t.d. heimanám 

og verkefni í skóla) sem krefjast mikillar beitingar hugans.  

• Týnir oft hlutum sem hann/hún þarf á að halda til verkefna sinna eða athafna t.d. 

leikföngum, skólaverkefnum, skriffærum, bókum eða áhöldum. Truflast oft 

auðveldlega af utanaðkomandi áreitum.  

• Er oft gleymin(n) í athöfnum daglegs lífs.  

• Grípur oft fram í með svari áður en spurningu er lokið.  

• Á oft erfitt með að bíða eftir að röðin komi að honum/henni.   

• Grípur oft fram í eða ryðst inn í það sem aðrir eru að gera, t.d. samræður eða 

leiki                                 

(Ofvirknivefurinn, [án árs]) 

Það er nauðsynlegt að greina börn með ADHD snemma á skólagöngu svo hægt sé 

að grípa inn í og fara vinna að markvisst með nemandanum fljótt og örugglega. Listin 

með greiningarviðmiðunum ætti að vera aðgengilegur öllum sem vinna með börnum og 

unglingum. Þá er hægt að fylgjast betur með hvort einhvert barn sýnir oft þau einkenni 

sem koma fram, fylgjast með því, og grípa strax inn ef þörf er á.  
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3.2 ADHD samtökin 

Foreldrafélag misþroska barna var stofnað árið 1988. Hjónin Matthías Kristiansen 

og Heidi Strand leiddu starf félagsins í 14 ár. Síðar var félaginu breytt í núverandi mynd 

undir heitinu ADHD - samtökin. Núverandi formaður samtakanna er Ingibjörg 

Karlsdóttir. Samtökin eru rekin til stuðnings börnum og fullorðnum með athyglisbrest, 

ofvirkni og skyldar raskanir og fjölskyldum þeirra. Skrifstofa samtakanna er til húsa við 

Háaleitisbraut 13 þar sem einnig er til húsa ráðgjafamiðstöðin Sjónarhóll og félögin sem 

að ráðgjafamiðstöðinni standa. Þar má nefna Landssamtökin Þroskahjálp, Umhyggju – til 

stuðnings langveikum börnum og Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra.  

Meðal þess sem samtökin vinna að eru upplýsinga- og fræðsluþjónusta sem er 

mjög stór þáttur í starfi þeirra. Reglulega eru haldnir fræðslufundir fyrir bæði félagsmenn 

og aðra. Fréttabréf er gefið út þrisvar á ári og fá allir félagsmenn það sent heim til sín sem 

og margar stofnanir og fagaðiliar sem tengjast málefninu. Samtökin hafa staðið að útgáfu 

fræðsluefnis um ADHD og skyldar raskanir. Í samstarfi við Sjónarhól hafa félagsmenn 

aðgang að sérhæfðri fjölskylduráðgjöf þar sem áhersla er lögð á að aðstoða fjölskyldurnar 

við að komast í gegnum það flókna umhverfi hinna ýmsu stofnana og þjónustuaðila sem 

koma að málefnum ADHD einstaklinga. Um 900 félagsmenn skráðir í samtökin og berast 

nýskráningar nánast vikulega í gegnum vefsíðu samtakana, www.adhd.is . 

Eitt af  stóru baráttumálum samtakanna um þessar mundir er aukin símenntun 

grunnskólakennara um kennslu barna með ADHD. Einnig vilja samtökin auka samstarf 

við félagsmenn út á landi og styðja við hópa sem þar eru og sveitarfélögin sem eiga bera 

þjónustuna við börnin. (Ingibjörg Karlsdóttir, [án árs]) 

 Ég tel það starf sem ADHD samtökin hafa unnið undanfarin ár vera ómetanleg. 

Foreldrar barna með ADHD og börnin sjálf væru að mínu mati miklu verr stödd í dag en 

raun ber vitni. Ef ekki hefði verið fyrir óþrjótandi baráttu samtakanna við að bæta 

aðstæður fyrir þennan hóp einstaklinga veit ég ekki hvernig staða mála væri í dag. Það er 

enn langt í land svo að þjónusta við þessa einstaklinga sé fullkomin. Enn blasir við  

samtökunum þrotlaus vinna við að berjast fyrir réttindum og fræða fólk um ADHD. 

  



Lokaverkefni til BA - gráðu 

27 

3.3 Einstaklingsmiðað nám 

 Á undanförnum árum hefur aukin áhersla verið lögð á einstaklingsmiðað nám. 

Skólar eru nú opnir fyrir alla og eiga öll börn rétt á að stunda nám í sínum heimaskóla. 

Þegar bekkir eru orðnir mikið blandaðir þá þarf að huga að því að innan bekkja eru ólíkir 

einstaklingar með ólíkar þarfir og getu. Carol Ann Tomlinson hefur sett fram hugmyndir 

um einstaklingsmiðað nám sem ósjaldan hefur verið stuðst við. Carol Ann hefur mikla 

reynslu í kennslu og einnig starfaði hún sem sérkennsluráðgjafi og hefur mikið komið við 

sögu kennslu barna með námsörðugleika og einnig bráðgerra barna. Skilgreining Carol 

Ann á einstaklingsmiðuðu námi felur í sér markvissa leið kennara til að bregðast við 

mismunandi þörfum nemenda í bekk. Hún talar um ákveðin lykilatriði sem eiga að 

auðvelda vinnu kennarans og auka afköst nemendans. Þegar kennsla er einstaklingsmiðuð 

þarf hún að vera sveigjanleg. Námsmarkmið þurfa að vera skýr og skilmerkileg. 

Árangursríkast er að beita símati til að mæla námsframvindu nemenda þegar 

einstaklingsmiðuð kennsla er notuð. Nauðsynlegt er að fylgjast vel með árangri 

kennslunnar hjá hverjum og einum. Ef símatið sýnir ekki fullnægjandi námsárangur þá 

þarf að skoða hverju er hægt að breyta í kennslunni, fljótt og örugglega, til að ná betri 

árangri. Hópaskiptingar geta tryggt fjölbreytileg námstækifæri og vinnuaðstæður. Þó þarf 

að hafa í huga að skipta nemendum ekki alltaf í sömu hópana heldur hafa þá breytilega. 

Námstilhögun þarf að vera við hæfi allra nemenda. Það er mikilvægt að þeir fái verkefni 

sem þeir ráða við og hafa áhuga á. Einstaklingsmiðað nám gefur kennurum tækifæri til að 

fylgjast vel með nemendum sínum og hafa þá með í ráðum um námið og kennsluna sem 

leiðir meðal annars til aukins sjálfstæðis í vinnubrögðum nemenda. Þegar kennari setur 

saman námsefni fyrir nemendur í einstaklingsmiðuðum bekk þarf efnið að innihalda 

þekkingaratriði, færni og viðhorf sem tengjast viðfangsefninu. Kennari getur boðið upp á 

val á misþungum verkefnum og ólíkum aðferðum við að leysa verkefnin. En afhverju 

ættu kennarar að tileinka sér einstaklingsmiðaða kennslu og fjölbreytilegar 

kennsluaðferðir? Carol Ann telur upp þrjár ástæður fyrir því. Að nota einstaklingsmiðaða 

kennslu er svar við ólíkum grunni nemenda í námi og er það gert með vali á misjöfnum 

þyngdarstigum. Kennari tengir námsefnið við áhugamál nemendans, þannig nær hann 

betur til hans og á auðveldara með að vekja áhuga hans á námsefninu. Þá tekur kennarinn 

mið af námsaðferðum hvers og eins, hæfileikum og greind og auðveldar þannig 
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nemendunum að tileinka sér námsefnið. (Sif Vígþórsdóttir og Valdimar Helgason, 

2006:26-27) 

 Notkun einstaklingsmiðaðar kennslu fer vaxandi hér á landi, þar sem stefnan er 

skóli án aðgreiningar og margir nemendur á mismunandi stigum sitja í sama bekk. 

Notkun einstaklingsmiðaðar kennslu í kennslu nemenda með ADHD er að mínu mati 

góður kostur. Þá læra börnin á sínum hraða og fylgst vel með hvar þau eru stödd. Það er 

minni hætta á að þau gefist upp af því þau ná ekki að fylgja hinum eftir. 

 

3.4 Kennsla barna með ADHD 

Þegar börn með athyglisbrest með ofvirkni byrja í skóla þarf að hafa margt í huga. 

Samstarf heimilis og skóla er mikilvægt fyrir barnið þar sem slíkt veitir því öryggi. 

Samráð við foreldra og barnið sjálft er mikilvægt þegar útskýrt er fyrir börnunum í 

bekknum hvað athyglisbrestur með ofvirkni er. Þá þarf að hafa í huga að útskýringin á að 

vera skýring en ekki afsökun fyrir hegðun barnsins. Gott er að hafa í huga hvaða aðferðir 

barnið notar við lærdóm heima þegar kemur að því að vinna innan veggja skólans og 

bjóða því upp á að nota sömu aðferðir þegar einbeitingar er þörf. Samskiptabók er mjög 

gott hjálpargagn í samstarfi heimilis og skóla. Í hana er skrifað allt jákvætt sem gerist hjá 

nemandanum yfir daginn og getur bókin  hjálpað foreldrunum að hrósa barninu á 

jákvæðan hátt þegar heim er komið. Gæta þarf að því að skrá ekki neikvæða hegðun í 

bókina, því á að koma  til skila með öðrum hætti. Það er mikilvægt að líf barna með 

ADHD sé í föstum skorðum. Því er gott að kennari leggi til við foreldra að þeir láti 

börnin vinna heimavinnuna sína alltaf á sama tíma og hvíldir séu fyrirfram ákveðnar. Það 

getur haft mikil áhrif og komið veg fyrir árekstra. Einnig þarf að hafa hugfast að verkefni 

sem tekur meðalnemanda um 20-30 mínútur að vinna getur tekið barn með ADHD 2-3 

klst. að vinna. Ef nemandanum reynist of erfitt að leysa heimaverkefni gæti þurft að leita 

annarra leiða, til dæmis að sleppa heimanámi í einhvern tíma og myndi barnið þá reyna 

að leysa það í skólanum en það mál verður að leysa í sameiningu með barninu og 

foreldrunum. (Ragna Freyja Karlsdóttir 2001:90-91) 
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Kennararnir þurfa að vera sveigjanlegir og ákveðnir, gott skipulag verður að vera í 

skólastofunni, aðlaga þarf verkefnavinnuna að nemandanum og aðstoða barnið við 

skipulagningu á námi (Málfríður Lorange og Matthías Kristiansen 1998:15-16).  

Trú á einstaklinginn og virðing er mjög mikilvægt atriði. Meiri líkur eru þá á því 

að barnið fari að treysta kennaranum og bera virðingu fyrir honum, það reyni sitt besta til 

að vinna verkefni sín vel og samkvæmt kröfum kennarans. Gott er ef kennsla nemenda 

með ADHD getur farið fram á lokuðu svæði. Þá minnka líkurnar á að utanaðkomandi 

áhrif trufli nemendann og einbeitingu hans. Kenna þarf nemandanum að hafa allt í röð og 

reglu á borðinu hjá sér og aðeins það sem þarf að nota hverju sinni. Ef nemandinn situr 

nálægt kennaranum, er styrkur af því þar sem auðveldara er fyrir kennarann að ná 

augnsambandi við hann og draga athygli hans að því sem hann á að vera gera. Ekki er 

æskilegt að láta barnið sitja við glugga eða dyr þar sem auðvelt er fyrir hugann að reika. 

Þegar kennari gefur fyrirmæli er mikilvægt að hann hugi að því hvernig röddin 

hljómar. 

„Hún er alltaf svo reið í röddinni og ég veit ekkert af hverju“. 

(Ragna Freyja Karlsdóttir 2001:38) 

Röddin getur verið áhrifarík í sambandi við hvernig skilaboð kennarinn sendir 

barninu. Hafa þarf líka í huga að líkamstjáning getur sagt og gefið ýmislegt í skyn. 

 Fyrirbyggjandi aðgerðir eru nauðsynlegar í samskiptum við nemendur með 

ADHD í því skyni að minnka líkur á árekstrum milli þeirra og kennaranna. Reglur um 

hegðun og vinnu þurfa að vera fáar, skýrar og skiljanlegar. Gott er að hafa nemandann 

með í ráðum þegar reglur eru settar og afleiðingar af því að fara ekki eftir reglunum þurfa 

að vera ljósar. Kennarinn verður líka að gæta þess að vera samkvæmur sjálfum sér og 

beita því sem fyrirfram hefur verið ákveðið í sambandi við brot á reglunum. Ef ekki er 

farið að reglunum gæti  nemandinn hætt að taka mark á þeim með þeim afleiðingum að 

þær yrðu marklaustar. Kennarar þurfa að vera vakandi fyrir því að láta nemendur með 

ADHD ekki bíða of lengi eftir aðstoð, þar sem hvatvísin getur náð yfirhöndinni til dæmis 

í óæskilegu orðbragði ef hann lendir á hindrun í lausn verkefna. Árangursríkt getur verið 

að skipta kennslustundum niður í vinnulotur svo athygli nemandans haldist að 

verkefnunum út tímann. (Ragna Freyja Karlsdóttir 2001:59-60) 
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 Hvað gerist þegar börn með ADHD komast á unglingsár? Getur verið að fötlunin 

eldist af þeim? Ýmsar rannsóknir á undanförnum árum hafa sýnt að þó helstu einkenni 

athyglisbrests minnki á unglingsárum séu eftirfarandi örðugleikar viðvarandi: 

• „70 af hundraði finna fyrir eirðarleysi, skeytingarleysi, hvatvísi, 

tilfinningasveiflum og litlu sjálfstrausti. Þeim gengur illa í skóla og eiga erfitt með 

félagsleg samskipti.  

• 25-35 af hundraði sýna andfélagslega hegðun.  

• 58 af hundraði falla í einni eða fleiri námsgreinum í skóla.  

• 10 af hundraði hrökklast frá námi.  

• 59 af hundraði sýna einkenni um mótþróaþrjóskuröskun(ODD). 

• 43 af hundraði greinast með alvarlega hegðunartruflun (ljúga, stela, kveikja í) 

Ef athyglisbrestur með ofvirkni er mikill segir það fyrir um námsárangur en segir ekki 

fyrir um hvernig barninu á eftir að vegna almennt á unglingsárum.“ (Dornbush P. 

Marilyn og Pruitt K. Sheryl 2002:3-6) 
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4. Þroskaþjálfar í grunnskólum 
 Sú spurning kann að vakna, af hverju þroskaþjálfanemi en ekki kennaranemi 

skrifi um þennan hóp nemenda. Svarið við þessari spurningu er að þessi hópur nemenda 

þarfnast ekki síður sérfærðikunnáttu þroskaþjálfa en aðrir fatlaðir nemendur skólanna. 

Þroskaþjálfar eiga fullt erindi inn í grunnskólana til að sjá um þessa nemendur í samstarfi 

við umsjónarkennara. Fylgjast með þeim inn í bekk og aðstoða kennarana við að finna 

fyrir þá námsefni sem hentar þeim og þeirra getu. Halda utan um nemendur því það er 

það sem þeir þurfa á að halda - staðfestu og öryggi. Hér á eftir í þessum kafla verður 

fjallað um skýrslu sem gefin var út nýlega um greiningu á starfi þroskaþjálfa í 

grunnskólum Reykjavíkur.  

 

 Könnun var gerð í samvinnu við Menntasvið Reykjavíkurborgar og 

Þroskaþjálfafélags Íslands í apríl 2006. Gerð var tölvupóstkönnun sem send var til 

starfandi þroskaþjálfa, settar voru fram spurningar um samstarf, skilning á starfi, 

símenntun og einstök verkefni þroskaþjálfa í grunnskólum. Auk þess voru tekin viðtöl við 

þrjá skólastjóra og rýnihópar þroskaþjálfa ræddu um starf sitt og þróun. Í könnuninni 

kemur fram að yfirleitt er viðhorf til þroskaþjálfa í grunnskólum jákvætt. Starfsvettvangur 

þeirra færist í síauknum mæli inn í skólana. Þó vantar upp á virðingu gagnvart þeim sum 

staðar. Sumir upplifðu að þegar þeir væru inn í bekk þá fyndist bekkjarkennurunum að 

þeir væru að fylgjast með þeim og þeirra vinnubrögðum. Fram kom að þroskaþjálfum 

finnst almennt þekkingarleysi ríkja um þeirra sérþekkingu og fagstétt. Einnig finnst þeim 

vanta upp á samstarf milli stétta í skólanum. Mikill meirihluti eða 90% þroskaþjálfa hafa 

tekið þátt í einhverskonar stefnumóturnarvinnu í skólanum þar sem þeir starfa. Vinnutími 

þroskaþjálfa hefur verið samningsatriði, sumir eru með sama vinnutíma og kennarar en 

það hefur verið baráttumál stéttarinnar að fá undibúningstíma á móti bundinni viðveru. Í 

könnuninni kemur fram að þroskaþjálfar þurfa að berjast fyrir sínu og standa á sínu svo 

ekki sé vaðið yfir þá í sambandi við vinnutíma og annað. Það vantar í raun samninga sem 

ganga yfir alla þroskaþjálfa í grunnskólum, sumir eru á betri kjörum en aðrir. Fram kom 

hjá rýnihópnum að nýta mætti þroskaþjálfa mikið betur til dæmis í hegðunar- og 

atferlismótun í námsverum. Einn sagði að meiri samvinna þyrfti að vera við kennarana 
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þar sem þroskaþjálfar væru með góða kunnáttu í atferlismótun og það ætti að nýta það. 

(Greining á starfi, 2006:5-13) 

 Það sem kemur hér síðast fram úr þessari könnunn er það sem höfundur þessa 

verkefnis hefur mikin hug á að vinna að í grunnskólum í framtíðinni. Að vera í hegðunar- 

og atferlismótun með nemendur sem eiga í miklum erfiðleikum með sjálfa sig og hegðun 

sína, eins og til dæmis ADHD. 
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5. Skólar fyrir nemendur með námsörðugleika og 
hegðunarraskanir. 
 Nokkrir skólar á höfuðborgarsvæðinu hafa lagt áherslu á að þjónusta börn með 

námsörðugleika vegna einhvers konar raskana, þar á meðal hegðunarraskana. Hér á eftir 

fer kynning á tveimur skólum sem voru heimsóttir á vorönn 2007. Starfsmenn þessara 

skóla halda sérstaklega vel utan um nemendur sína og reyna leysa þau vandamál sem upp 

geta komið af alúð. Skólarnir eru: Brúarskóli og Lækjarskóli í Hafnarfirði – 

Fjölgreinadeild. 

 

5.1 Brúarskóli 

Brúarskóli er rekinn af Reykjarvíkurborg fyrir nemendur í 3.-10. bekk sem eiga 

við alvarlegan geðrænan og tilfinningalegan vanda að stríða. Flestir eiga við hegðunar 

eða félagslegan vanda að etja og hafa jafnvel leiðst út í neyslu fíkniefna og/eða afbrot. 

Starfsemi skólans er skipt í tvö svið, kennslusvið og ráðgjafasvið. Kennslusviðið felur í 

sér þjónustu við nemendur innan veggja skólans. Svo gegna sérfræðingar skólans 

ráðgjafahlutverki út í aðra almenna skóla. Brúarskóli er einungis tímabundið úrræði fyrir 

nemendur. Þegar nemandi hefur stundað nám við skólann í þrjá mánuði fer fram 

stöðumat. Eftir að stöðumatið hefur farið fram eru kallaðir til allir sem að barninu koma 

það er fulltrúar heimaskóla og foreldrar. Auk þeirra sitja fundinn skólastjóri, fulltrúi 

ráðgjafadeildar og umsjónarkennari. Ef niðurstaðan er sú eftir þessa stöðumatsfundi að 

nemandinn sé tilbúinn til að fara aftur í sinn heimaskóla, er gerð áætlun um hvernig 

staðið skuli að ráðgjöf og eftirfylgni. Mikil áhersla er lögð á nána og góða samvinnu allra 

sem koma að einhverju leyti að málum nemendans, svo sem foreldra, skóla, barnaverndar 

og fleiri aðila.  

Markmið skólans er að gera nemendur hæfari til að stunda nám í almennum 

grunnskólum. Áhersla er lögð á að nemendur fái kennslu út frá þeirra áhuga og getu til að 

styrkja þá í félagshæfni. Kennsla fer fram í litlum hópum. 

Nemendur í Brúarskóla hafa allir stundað nám í almennum grunnskólum en hafa orðið 

undir vegna þeirra krafna sem þeir hafa þurft að uppfylla þar. Margar ástæður geta legið 

að baki þess að þeir bíða lægri hlut í sínum heimaskólum og má þar nefna, geðræn, 
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félagsleg og námsleg vandamál. Mörgum þeirra hefur gengið illa í skóla stundum í 

langan tíma, og einnig er algengt að nemendur hafi flust milli margra skóla, meðal annars 

vegna búsetu flutninga. Sumir hafa  misst tökin á lífi sínu á unglingsárunum. Þessir 

nemendur eru flestir með mjög litla og neikvæða sjálfsmynd sem brýst út í erfiðri hegðun 

og slæmum samskiptum við aðra. Þeir hafa komist upp með að gefa frá sér skólaverkefni, 

skrópa í kennslustundum, sýna neikvæða og truflandi hegðun, eru árásargjarnir og jafnvel 

hættir að trúa því að skólaganga eigi nokkurn tíman eftir að ganga upp hjá þeim. Hjá 

sumum nemendanna hefur komið fram mikil depurð og vonleysi. Nemendurnir í 

skólanum eiga sameiginlegt að vilja standa jafnfætis jafnöldrum sínum uppfylla þær 

kröfur sem gerðar eru til þeirra en þeir eiga erfitt með að trúa á sjálfa sig vegna þess að 

þeir hafa aftur og aftur verið brotnir niður. Í Brúarskóla er haft að leiðarljósi að: „Ekki 

geta allir allt, en allir geta eitthvað“. Eins og setningin gefur til kynna þá búa allir 

nemendur skólans yfir einhverjum hæfileikum. Nemendur fá að nýta hæfileika sína og 

njóta sín. Þar að leiðandi styrkist sjálfsmynd þeirra en sterk sjálfsmynd er forsenda þess 

að ná árangri í lífinu. Sjálfvirðing eflist þegar maður finnur að maður hefur þekkingu og 

getu til að leysa vandamál sem maður stendur frammi fyrir, maður fer að finna að maður 

skiptir máli í samskiptum við annað fólk. (Björk Jónsdóttir, 2007) 

Í Brúarskóla er unnið eftir svokallaðri uppbyggingarstefnu (Diane Gossen). Í 

þessari stefnu er gengið út frá því að einstaklingurinn stjórnist af sínum innri hvötum og 

geti tekið ábyrgð á gerðum sínum og hegðun. Markmið stefnunnar er að hver og einn geti 

sett sér takmörk og fundið þau lífsgildi sem hann telur mikilvæg, bæði sem einstaklingur 

og samfélagsþátttakandi. Sjálfstjórn og sjálfsagi er því megininntak 

uppbyggingarstefnunnar. Stefnan gengur út frá því að öll hegðun sé viðurkennd og hægt 

sé að sjá heiminn út frá fleiri en einu sjónarhorni. Einstaklingurinn lærir aðferðir og fær 

svigrúm til að endurmeta sjálfan sig ef eitthvað gengur ekki upp, lærir nýjar aðferðir til að 

uppfylla þarfir sínar og snýr aftur til hópsins en sterkari en áður.  

Námið í Brúarskóla er einstaklingsmiðað og kennt er í litlum hópum. Stefna 

skólans er að skólaumhverfið sé jákvætt, nemendur finni til öryggis og geti tekist á við þá 

erfiðleika sem hafa áður hindrað þá í námi. Skólastarfið er aðlagað þörfum nemenda sem 

eru inni í hverjum hópi hverju sinni. Unnið er að því að efla sjálfstraust og jákvæðni 

gagnvart skólanum og bæta félagsfærni í skólaumhverfi. (Brúarskóli, [án árs].) 
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5.2 Fjölgreinadeild Lækjarskóla Hafnarfirði 

Hleypt var af stokkunum fjölgreinadeild í Lækjarskóla árið 2005. Skólaárið 2006-

2007 stunduðu 20 nemendur í  9. og 10. bekk nám við deildina. Einnig er starfrækt 

svokölluð fjöltæknideild með um sjö nemendum við skólann. Fjórir nemendur af þessum 

sjö mæta í fjölgreinanámið alla daga en hinir eru tengdir við fjölgreinanámið, það er að 

segja það er fylgst með þeim inn í þeirra heimskóla, tekin eru viðtöl við þá um framvindu 

námsins, þeir fá stuðningstíma og fleira. Í fjöltæknideildinni fer fram svokallað 

skólafærni nám. Eitt meginmarkmið með náminu er að koma nemendunum hægt og 

rólega aftur inn í sinn heimaskóla þegar þeir virðast tilbúnir til þess.  

 Fjölgreinanámið er ætlað nemendum í 9. og 10. bekk í grunnskólum 

Hafnarfjarðar. Þessi námsleið er að ýmsu leyti ólík hefðbundnum aðferðum sem notaðar 

eru í almennum grunnskólum. Áhersla er lögð á einstaklingsmiðað nám í hópum þar sem 

hæfileikar og áhugi hvers og eins fá notið sín. Mætt er þörfum nemenda sem sýna 

listræna- og verklega hæfileika. Lagt er upp úr að nemendur sjái tilgangi í náminu, að 

undirbúa þá fyrir atvinnulífið og val á starfsvettvangi. Sjálfsmynd nemenda er efld til að 

hæfileikar þeirra fái notið sín. (Kristín María Indriðadóttir 2007) 

 

5.4 Samantekt 

 Ástæðan fyrir því að þessir tveir skólar eru teknir fyrir í verkefninu er að í þeim er 

komið til móts við þarfir nemenda sem eiga við hegðunarerfiðleika að stríða. Unnið er 

með mál nemendanna af kostgæfni og í samráði við nemendurnar sjálfa. 

Sérfræðingar/starfsmenn skólanna eiga það sameginlegt að koma til móts við þarfir 

nemenda sinna á þeirra eigin forsendum. Unnið er með áhugasvið nemenda og farið eftir 

hugmyndafræði Howards Gardners. Fleiri slík úrræði þyrftu að vera í boði á 

höfuðborgarsvæðinu og landinu öllu. Það er svo nauðsynlegt að passa upp á þessa 

nemendur sem eiga svo auðvelt með að gefast upp og láta skólann lönd og leið. 
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6. Könnunin 
 Í byrjun árs 2007 ákvað höfundur að skoða hvernig grunnskólar eru að koma til 

móts við nemendur með ADHD. Ákveðið var að taka viðtöl við fjóra skólastjórnendur og 

foreldra tveggja barna á höfuðborgarsvæðinu. Þrír skólastjórar af þessum fjórum voru 

tilbúnir til að veita viðtal en einn neitaði. Viðtölin við skólastjórnendur fóru fram í 

hverjum skóla fyrir sig en viðtölin við foreldrana voru tekin í viðtalsherbergi í 

Kennaraháskóla Íslands. 

 

6.1 Viðtöl við skólastjórnendur 

 Skólastjórarnir þrír starfa við ólíka skóla. Einn er gamalgróinn með nemendur á 

öllum stigum grunnskólans það er að segja frá 1.- 10. bekk. Annar skólinn hefur einnig 

verið starfræktur lengi en er þó einungis með nemendur á unglingastigi það er að segja frá 

8. - 10. bekk. Þriðji skólinn er aftur á móti svo nýr að þar stendur enn yfir 

stefnumótunarvinna. Í þeim skóla eru nemendur í 1.-10. bekk. Fjórði skólinn, þar sem 

skólastjóri neitað viðtali, er eins og sá fyrsti gamalgróinn skóli með nemendur á öllum 

skólastigum. Þessir fjórir skólar voru valdir af handahófi fyrir verkefnið. 

Spurningarnar sem skólastjórnendurnir voru spurðir að voru á þessa leið: 

 
1. Hvað eru margir nemendur í skólanum? 

 
2. Hversu margir nemendur skólans njóta meiri séraðstoðar með einum eða öðrum 

hætti í skólanum? 
 

3. Hvernig er sérkennslu háttað í skólanum? 
 

4. Þurfa nemendurnir að vera með staðfesta greiningu frá greiningastöð til að fá 
stuðning við nám í skólanum? 

 
5. Hvert geta foreldrar barna með athyglisbrest með eða án ofvirkni, leitað til að fá 

ráðgjöf um barnið sitt innan skólans? 
 

6. Hvernig er það ferli sem fer í gang innan skólans þegar vinna þarf úr máli 
nemenda með athyglisbrest með eða án ofvirkni, og hverjir koma þar að málum? 

 
7. Hvað stendur til boða í námi fyrir nemendur með athyglisbrest með eða án 

ofvirkni i í skólanum? 



Lokaverkefni til BA - gráðu 

37 

 
8. Hvernig telur þú að þinn skóli standi að vígi í sambandi við þjónustu við 

nemendur með athyglisbrest með eða án ofvirkni? 
 

9. Hversu oft í viku/mánuði hafa nemendur með sérþarfir aðgang að 
skólasálfræðing?  
 

10. Starfar þroskaþjálfi innan skólans? 
 
11. Ef þroskaþjálfi starfar innan skólans, hver er þá hans vinna í skólanum? Ef ekki 

hvernig sérð þú fyrir þér að hann gæti komið að þessum málum? 
 

Skólarnir þrír eru allir af svipaðri stærð eða með nemendafjölda á bilinu 410 – 

450 nemendur. Svörin við því hversu margir nytu séraðstoðar í skólanum vöktu athygl. 

Einn skólastjórinn sagði að 16 nemendur í skólanum nytu séraðstoðar, annar sagði að um 

90 nemendur nytu séraðstoðar og sá þriðji að um einn af hverjum fjórum eða um 25% 

nemenda þyrftu á séraðstoð að halda í skólanum. Í fyrsta skólanum er hlutfallið mjög lágt 

miðað við hina skólana tvo. Svör skólastjóranna við því hvort að nemendur sem fá 

séraðstoð þyrftu að hafa viðurkennda greiningu til að fá aðstoð voru líka ólík. Svarið var 

jákvætt í tveimur af skólunum en neikvætt í einum. Þar er stuðst við alhliða mat innan 

skólans. Þó fer skólinn oft fram á að nemendur fari í greiningu út frá matinu. Í öllum 

skólunum eru það umsjónarkennarar sem oftast sjá að eitthvað amar að hjá nemendum og 

koma ábendingum þess efnis annað hvort til skólastjóra eða nemendaverndarráðs í því 

skyni að leitað sé leiða til að finna lausn á vanda nemendans. Er nemendum þá oft vísað í 

viðtal til skólasálfræðings. Ef það kemur í ljós að þeir þurfa eitthvað meira er haft 

samband við Barna- og unglingageðdeild Landspítala Háskólasjúkrahúss (BUGL). Þegar 

kemur að samskiptum við BUGL þá er ástandið þar ekki gott. Einn skólastjórinn vakti 

athygli á því að 2-3 ára bið væri eftir greiningu á deildinni. Margt getur gerst hjá þessum 

nemendum á þeim tíma. Greiningin getur hreinlega komið of seint þegar hún loksins 

kemur. Þetta er ástand sem verður að skoða og fá stjórnvöld til að vinna í sem fyrst. Þegar 

spurt var hvernig sérkennslu væri háttað í skólunum, fengust svipuð svör frá öllum. Það 

eru sérkennsluver í öllum skólunum þar sem nemendur með ADHD geta fengið að koma 

inn við ákveðnar aðstæður en eru svo einnig inn í sínum bekk líka. Stuðningsfulltrúar eru 

í öllum skólunum og fylgja þeir nemendum inn í bekki og aðstoða kennarann við kennslu 

þeirra. Foreldrar barna með ADHD geta undantekningarlaust leitað til umsjónarkennara 
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barnsins til að fá ráðgjöf og upplýsingar. Einnig geta þeir leitað til skólastjóra ef þeim 

sýnist svo. Foreldrar hafa einnig aðgang að skólasálfræðingum til að afla sér upplýsinga 

og aðstoðar í sambandi við barnið. Allir skólastjórarnir töluðu um að samstarf þeirra og 

foreldra væri mjög gott. Foreldrar fá allar upplýsingar um börnin og eru spurðir álits í 

sambandi við hvaða þjónustu börnin þeirra fá eða ættu að fá. Nemendurnir hafa aðgang 

að námsráðgjafa hvenær sem er í öllum skólunum eins og staðan er í dag. Einn skólanna 

vantaði þó námsráðgjafa fyrir ármót og sagði skólastjórinn að ástandið hefði ekki verið 

nógu gott hjá þeim þá. Nú væri komin félagsráðgjafi í stöðu námsrágjafa og ástandið 

hefði breyst aftur til batnaðar. Skólasálfræðingar starfa í öllum skólunum og foreldrar 

geta sótt um viðtöl til þeirra fyrir börnin sín. Aðgangur að skólasálfræðingum er ekki eins 

mikill og að námsrágjöfunum. Þegar skólastjórarnir voru spurðir að því hvernig þeim 

fyndist þeirra skóli standa að vígi í sambandi við þessi mál, voru svörin á þá leið að 

starfsmenn skólans gerðu allt sem í þeirra valdi stæði til að láta þessum nemendum líða 

vel og stuðla að því að þeir fengju þá þjónustu sem hægt væri að veita þeim. Þeir sögðust 

þó allir vilja gera betur en til þess skorti fjármagn. Í einum skólanna eru tveir starfandi 

þroskaþjálfar en enginn í hinum. Skólastjórinn sem hafði þroskaþjálfana í vinnu var mjög 

ánægður með að hafa þá í vinnu hjá sér og jákvæður gagnvart starfi þeirra í skólanum. 

Einn skólastjórinn sagðist vilja hafa þroskaþjálfa í ráðgjafastöðu á menntasviði þar sem 

hægt væri að leita til hans. Þriðji skólastjórinn sagðist ekki vera með þroskþálfa vegna 

peningaskorts. Af því hann væri með námsráðgjafa í 100% starfi þá hefði hann ekki 

fjármagn til að ráða þroskaþjálfa líka. Það hefði komið betur út að ráða námsráðgjafann. 

 

6.2 Viðtöl við foreldra 

 Þegar kom að því að fá viðtöl við foreldra barna með ADHD var haft samband við 

ADHD samtökin. Þau sendu út bréf til foreldra þar sem sagt var frá lokaverkefninu og því 

velt upp hvort einhver væri tilbúinn til að veita höfundi þessa verkefnis stutt viðtal um 

reynslu sína af skólakerfinu. Viðbrögðin komu verulega á óvart. Það bókstaflega rigndi 

inn jákvæðum svörum frá foreldrum sem voru tilbúnir til að veita viðtal um þessi mál. 

Það var hægara sagt en gert að velja úr þessum stóra hópi einungis tvo foreldra til að tala 

við. Mörg svör bárust frá bæði foreldrum yngri barna og unglinga.Voru þá sigtaðir út þeir 
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foreldrar sem áttu unglinga með ADHD og valið á milli þeirra að handahófi eins og gert 

var með skólastjóranna. Foreldranir tveir sem viðtölin voru tekin við áttu ekki börn í 

sama skóla og skólastjórarnir sem viðtölin voru tekin við.  

Spurningarnar sem hafðar voru til hliðsjónar í viðtölunum við foreldrana voru á þessa 
leið: 
 

1. Hvað er barnið ykkar gamalt? 

2. Hvað var það gamalt þegar það fékk greiningu? 

3. Hvernig var háttað upplýsingagjöfinni til ykkar um greininguna eftir að barnið 

ykkar hafði fengið greininguna? 

4. Hvernig var staðið að málum barnsins ykkar í leikskóla? 

5. Hvernig var staðið að málum barnisns ykkar þegar kom upp í grunnskólann? 

6. Finnst ykkur mikill munur á þjónustunni í skólanum milli stiga? (yngsta- mið- og 

unglingastig) 

7. Hvernig er verið að vinna með barnið ykkar núna í skólanum? 

8. Hvert getið þið leitað svara við spurningum ykkar í sambandi við skólagöngu 

barnsins ykkar? 

9. Hvaða álit hafi þið á því hvernig verið er að vinna með barnið ykkar í skólanum 

nú? Er eitthvað sem ykkur finnst að mætti bæta? 

10. Finnst ykkur þörf á að upplýsa foreldra betur um skólamál barna þeirra? 

11. Á hvaða hátt myndu þið halda að best væri að gera það? 

 

Tekin voru viðtöl við tvenna foreldra. Foreldra drengs í 8.bekk og móður drengs í 

9. bekk. Viðhorf þessara tveggja foreldra voru mismunandi. Annar drengurinn fékk 

greiningu árið 2004 eða þegar hann var í 6.bekk. Hinn drengurinn var greindur þegar 

hann var 7 ára. Foreldrar drengsins sem er í 8. bekk töluðu um mikla baráttu og að erfitt 

hefði verið að eiga við skólakerfið. Hann hefði aldrei fengið aðstoð, aðeins hefði verið 

talað um hvað hann væri óþekkur og erfiður þar til hann fékk greininguna. Þá fóru 

hlutirnir aðeins að lagast og breytast til batnaðar. En greininginn kom ekki fyrr en í 

6.bekk. Hann væri því búin að missa býsna mikið sem hann hefði í raun getað fengið fyrr. 

Það var umsjónarkennarinn hans í 6.bekk sem sá til þess að hann var sendur í greiningu. 

Henni fannst vera eitthvað annað en óþekkt í honum. Foreldrum hans fannst að 



Lokaverkefni til BA - gráðu 

40 

upplýsingarnar sem þeir fengu þegar hann fékk loks greiningu hefðu mátt vera meiri. Þeir 

voru mikið í því að leita sjálfir eftir upplýsingum. Mestu upplýsingarnar sem foreldrarnir 

fengu voru frá ADHD samtökunum. Þeir sögðust engar upplýsingar hafa fengið frá 

skólanum. Þvert á móti hefðu þeir þurft að veita skólanum upplýsingar. Það var mjög 

erfitt fyrir foreldrana að koma drengnum í sérkennslu í allan fyrra vetur. Ástæðan sem 

þeim var gefin fyrir því að hann gæti ekki fengið sérkennslu var að skólinn hefði hvorki 

nægilegan tíma né fjármagn. Þeir töluðu um að skólarnir fengju fjármagn fyrir hvert barn 

sem fær greiningu. Þeirra tilfinning væri að fjármagnið færi í annað en það ætti að fara, 

það er segja að borga niður aðrar skuldir. Drengurinn þeirra samdi í raun sjálfur um að 

komast í sérkennslu að lokum. Hann talaði við sérkennarann og fékk að vita hvað væri 

mikið að gera hjá henni og svo mætti hann bara til hennar þegar hún gat tekið á móti 

honum. Honum fannst hann sjálfur þurfa á því að halda. Þetta hefur þó breyst aðeins eftir 

að hann fór að taka inn lyf við einkennunum. Hann þarf nánast enga sérkennslu og 

einkunnir hans hafa hækkað mikið eftir að hann fékk greiningu og komst á lyf. Í 

heimaskóla hans er börnum kennt saman í stórum hópum, oft 50 börnum í einu. Þetta 

finnst foreldrunum vera einkar slæmt og mjög erfitt fyrir einstaklinga eins og son þeirra. Í 

skóla drengsins liggja tvær stofur saman með tvo bekki og glerveggur á milli þar sem 

nemendurnir geta fylgst með nemendunum í hinum bekknum. Nemendurnir verða því 

auðveldlega fyrir truflun. Það var alltaf litið á son þeirra sem latan nemenda en ekki að 

það væri eitthvað meira að. Foreldrunum finnst kennarar ekki hafa nógu mikla þekkingu 

á málum barna með ADHD og velta því fyrir sér hvernig standi á því. Þeir segja 

einstaklingsmiðað nám í skóla sonar þeirra ekki ganga fullkomlega upp og segjast finna 

fyrir skilningsleysi í skólanum. Aðeins einn kennari í skólanum hafi tekið vel á hans 

málum og hjálpaði drengnun mikið. Það var hann sem kom honum í greininguna og þá 

fór hann að hafa meiri trú á sjálfum sér. Sá að hann gat gert ýmislegt ef hann fékk góðan 

tíma og góða kennslu. Þeim finnst sumir kennarar brjóta hann niður og segi endalaust við 

hann að hann geti ekki eitthvað og sé að gera allt vitlaust. Móðirin er heimavinnandi og 

segir að það hafi hjálpað honum mikið því hún hafi tíma til að hjálpa honum og vera með 

honum þegar hann kemur heim með heimavinnuna. Þeim finnst að samskipti milli 

foreldra og kennara vera of lítil. Ef það séu einhver samskipti þá sé það oft út af 

einhverjum vandamálum. Þau voru dálítið hrædd við unglingadeildina en þar sem hann er 
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nú komin út úr þessum stóru bekkjum á yngri stigunum þá gengur honum betur. Það 

hentar honum betur að vera bara í venjulegri stærð af bekk í stað þess að vera í 50 manna 

hóp. Hann hefur hækkað mikið í einkunn. Þau hafa mjög góða reynslu af og finnst 

ADHD samtökin hafa reynst þeim mjög vel í þeirra baráttu. 

 Móðir drengsins sem er í 9.bekk hafði aðra sögu að segja. Hún er ekki einungis 

foreldri barns með ADHD heldur starfar hún einnig sem stuðningsfulltrúi í skóla á 

höfuðborgarsvæðinu. Hún gat því fjallað um tvær hliðar þessa sama máls. Hún sagði að 

nánast allur veturinn sem sonur sinn var í 7 ára bekk hefði farið í að greina hann. Hún 

fékk góðar upplýsingar frá læknum hans þegar hann var greindur og einnig var samstarf 

hennar við BUGL ágætt. Henni fannst staðið ágætlega að málum í skólanum eftir að 

greiningin varð ljós. Fyrstu þrjú árin á eftir gekk mjög vel með son hennar. Hann var með 

góðan kennara sem hún var í góðu samstarfi við. Hún var þó ósátt við að sonur hennar 

hefði verið látinn hætta í sérkennslu í lestri og stærðfræði án þess að hún hefði verið látin 

vita. Seinna var henni sagt að hann hefði þurft að víkja fyrir öðrum nemenda í meiri þörf 

fyrir sérkennsluna. Síðan átti að koma honum aftur í sérkennsluna tveimur árum seinna. 

Þá var hann komin í 6.bekk, harðneitaði að fara og hefur ekki fengist til að þiggja 

sérkennslu síðan. Það finnst móðurinni mjög slæmt. Erfiðast finnst henni að eiga við 

heimanámið, það getur oft kostað mikil læti og barning. Kennari sonar hennar í 4., 5. og 

6. bekk sýndi því mikin skilning og reyndi að koma því þannig fyrir að heimanámið væri 

lítið sem ekkert. Þegar hún er spurð um mun á milli stiga í skólanum þá svarar hún á þá 

leið að henni fyndust samskipti sín við skólann hafa minnkað, það er að segja hún þurfi 

að fylgjast meira með sjálf og hringja reglulega í kennarana hans til að fylgjast með 

hvernig gangi. Tengslin hafi minnkað og honum finnist að hann eigi sjálfur að sjá svolítið 

um hlutina. Hún var spurð að því hvort eitthvað væri verið að vinna með honum inn í 

bekk þar sem hann fengist ekki til að fara í sérkennsluna aftur. Svaraði hún því til að hún 

héldi ekki, hún sagði að það gæti meira en vel verið að það væri stuðningsfulltrúi inn í 

bekknum en var þó ekki alveg viss á því. Hún er í góðu sambandi við námsráðgjafa 

skólans og fær ráð hjá honum í sambandi við son sinn. Sonur hennar er í svokölluðu 

starfstengdu námi. Hann fer því einu sinni í viku út að vinna. Honum leiddist í skólanum 

og finnst svo lítill tilgangur í því að vera þar svo það er verið að reyna að gera eitthvað 

fyrir hann með því að láta hann fara vinna við eitthvað sem hann hefur áhuga á einu sinni 
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í viku. Það sem móðurinni finnst að mætti bæta í sambandi við skólagöngu hans og 

almennt er að það eigi að vera hægt að skikka nemendur til að þiggja þá þjónustu sem er í 

boði í sambandi við sérkennslu þegar þeir þurfa virkilega á því að halda. Henni finnst 

einnig að það ætti vera boðið upp á heimanámstíma fyrir nemendur þar sem þeir gætu þá 

lokið heimanáminu í skólanum í stað þess að þurfa berjast við það heima. Hún segir að 

ADHD samtökin hafi hjálpað henni og veitt henni ýmsar hagnýtar upplýsingar. Hún sagði 

einnig frá þeirri reynslu sem hún hefur sem stuðningsfulltrúi í viðtalinu. Henni finnst 

upplýsingarflæði til þeirra ekki nógu gott, það er að segja henni finnst að 

stuðningsfulltrúar ættu að fá að vita meira um börnin sem þeir fylgja, hvers konar 

greiningu þau eru með og þess háttar. Henni finnst skrítið að þeir sem eru mikið með 

þennan nemendahóp í skólanum fái ekkert að vita. Þeir ættu að fá fræðslu um hvernig 

best sé að taka á málum nemendanna og þess háttar. Allir ættu að vera með þessar 

upplýsingar á hreinu, kennarar, stuðningsulltrúar, sérgreinakennarar og áfram mætti telja. 

 

6.3 Samantekt úr könnuninni 

 Þegar litið er á svörin frá skólastjórunum virðast þeir vera að gera sitt besta til að 

veita nemendum með ADHD eins góða þjónustu og kostur er. Eitt af stærri vandamálum 

skólanna er augljóslega, eins og þeir töluðu allir um, að fjármagnið sem þeir hafa til 

þessara mála er ekki nógu mikið til að hægt sé að gera eins vel og þeir myndu vilja. Það 

er boðið upp á sérkennslu fyrir nemendur með greiningu og einnig stuðning inn í 

bekkjum. Umsjónarkennararnir eiga allir, miðað við það sem kom fram í svörunum, að 

vera þeir aðilar innan skólanna sem foreldrar eiga að geta leitað fyrst til í sambandi við 

börnin sín. Þeir eiga síðan að vísa málum áfram til skólastjórnenda eða 

nemendaverndarráða þar sem reynt er að finna lausn á málum nemenda ef svo ber undir. 

Athyglisvert er hversu erfitt er að koma börnum að í greiningu og viðtöl inn á BUGL. 

Tveggja til þriggja ára bið er allt of langur tími fyrir þessi börn. Vandamálin hlaða oft 

umtalsvert utan á sig á þeim tíma. Sumt verður ekki aftur tekið. Skólarnir gera allt sem í 

þeirra valdi stendur til að þessum börnum líði vel á meðan beðið er eftir greiningu. Það 

getur reynst erfitt, sumir nemendur neita allri aðstoð og geta átt mjög erfitt uppdráttar, 

jafnvel leiðst út í neyslu og átt við þunglyndi að stríða. Þegar svo komið er að börnunum 
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á BUGL, getur það verið of seint. Að ástandið skuli vera svona í þessum málum er 

algjörlega óskiljanlegt. Einhver staðar er veikur hlekkur í keðjunni. Þetta er mál sem ég 

myndi halda að stjórnvöld þurfi að skoða vel í náinni framtíð. Greiningarstöðin og BUGL 

eru mikilvægir hlekkir í keðjunni til að grípa inn í áður en ástandið er orðið of slæmt þar 

sem greining skiptir miklu máli í sambandi við að nemendur fái þá séraðstoð sem þörf er 

á innan skólakerfisins. 

 Viðmælendur úr röðum foreldra eru augljólega langþreyttir á því sem þeir þurfa 

að ganga í gegnum í skólakerfinu. Foreldrar drengsins í 8.bekk virðast eiga að baki verri 

reynslu af skólakerfinu en móðir drengsins í 9.bekk. Þeir voru mjög ósáttir við þá 

meðferð sem drengurinn þeirra hlaut fyrstu ár skólagöngu sinnar þar sem hann var farinn 

að trúa því að hann væri vitlaus og latur - það væri ekkert annað að honum. Hinn 

drengurinn fékk aftur á móti greiningu mikið fyrr á skólagöngunni og fékk því einhverja 

aðstoð strax. Sú aðstoð var reyndar síðar tekin af honum. Af þessum tveimur dæmum má 

sjá að miklu máli skiptir í sambandi við skilning kennarar og skólans á hegðun barnanna 

að þau fái greiningu sem fyrst. Utanaðkomandi hlýtur að furða sig á því að drengnum í 9. 

bekk hafi verið kippt út úr sérkennslunni í 4.bekk af því að annar nemandi hafi þurft 

meira á sérkennslu að halda en hann. Hvernig var það metið að það væri mikilvægara að 

hann fengi aðstoð heldur en drengurinn. Er ekki mikilvægt að allir þeir sem þurfa á 

einhvers konar aðstoð að halda fái hana? Nú er drengurinn í miklum vandræðum með 

nám sitt. Hann  neitar að fá aðstoð þó hún standi honum til boða. Hann var tekin út úr því 

sem hann hafði og þurfti á að halda. Svo á að laga það aftur núna með því að bjóða aftur 

upp á sérkennslu fyrir hann. Það virðist vera orðið of seint, hann er orðinn unglingur og á 

mjög erfiðum aldri. Sú spurning vaknar hvort honum hefði gengið betur núna ef hann 

hefði fengið samfellda þjónustu án þess að vera kippt út úr sérkennslunni án vitundar 

foreldra sinna. Móðir hans vissi ekki af því fyrr en nokkrum mánuðum seinna að hann 

væri ekki lengur í sérkennslunni. Athgli vakti að í svörum móður drengsins sem er í 8. 

bekk er nýlega búin að fá greiningu kemur fram það sama og kom fram í rannsókn Jónínu 

Sæmundsdóttir um að foreldrum finnst þeir oft þurfa að koma upplýsingum til skólans 

sjálfir. Má draga þá ályktun af þessu að enn þann dag í dag sé þekkingarleysi ríkjandi 

meðal grunnskólakennara. Það hefur verið í umræðunni undanfarið að það vanti upp á 

fræðslu og  kennslu á þessu sviði fyrir kennaranema í Kennaraháskóla Íslands. Í einu 
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fréttablaði ADHD samtakanna sem út kom á síðasta ári (2006) er viðtal við Ólaf Proppé 

rektor kennaraháskólans, Gretar L. Marinósson og Ingvar Sigurgeirsson, prófessora við 

KHÍ, þar sem þeir eru spurðir um þessi mál. Þeir voru spurðir að því hvernig staðið hefði 

verið að kennslu um börn með athyglisbrest og ofvirkni í náminu hjá KHÍ. Fram kom að 

fjallað er um þessi mál á ákveðnum námskeiðum um almenna kennslufræði, aðeins er 

komið inn á þetta í þroskasálfræði og einnig eru nokkur valfög sem koma inn á áðurnefnt 

svið. Valfögin skipa stóran sess í náminu og einnig hafa nemendur kynnst þessu í gegnum 

vettvangsnám. En vegna þess hve námið er stutt er ekki tími til að fjalla um þessi mál 

eins og kannski væri þörf fyrir. Þeir nefna í þessu samhengi að skólinn útskrifi líka 

þroskaþjálfa og í þeirra námi sé fjallað mikið um þessi mál. Þeir viðurkenna  

þekkingarleysi kennara í málaflokknum, það er að segja um hvernig þeir geti komist til 

móts við þessa nemendur. Fram kemur hjá þeim að þegar kennaranámið verður lengt, 

eins og nú sé í bígerð, þá eigi að íhuga vel hvernig best verður staðið að því að kennarar 

geti komið til móts við börn með sérþarfir. (Viðtal við Ólaf Proppé rektor 

Kennaraháskóla Íslands, Gretar L. Marinósson prófessor í KHÍ og Ingvar Sigurgeirsson 

prófessor í KHÍ, 2006:6-7)  

 Það er mjög mikilvægt að staðið sé vel að málefnum nemenda með ADHD. Börn 

og unglingar eru framtíð samfélagsins og tel ég víst að allir vilji að þau komist vel til 

manns. Halda þarf vel utan um þau náms- og félagslega alla skólagönguna til að þau lendi 

ekki á rangri braut í lífinu. Er það því að mínu mati í höndum stjórnvalda og allra sem 

koma að skólamálum að vinna sem best að þessum málum, bæta þau úrræði sem nú eru í 

boði og byggja upp fleiri eins og kostur er. 
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Lokaorð 
Svo virðist vera að þjónusta við nemendur með ADHD eigi en dálítið í land til að 

geta talist fullkomin. Staðan í dag virðist vera sú að skólana vantar fjármagn til að geta 

gert betur við nemendur sína sem þurfa á meiri aðstoð að halda en aðrir. Þekkingarleysi 

kennara virðist einnig vandamál miðað við svör foreldra. Allir vilja gera vel en þó vantar 

eitthvað upp á.  Skólastjórnendurnir tala um skort á fjármagni til að hægt sé að gera betur 

og foreldrarnir tala um þekkingarleysi kennara á málum barna sinna. KHÍ virðist ætla 

bæta úr þekkingarleysi kennara á málefnum barna með ADHD þegar kennaranámið 

verður lengt. En hvar er fjármagnið? Formaður ADHD samtakanna vakti athygli á því að 

menntamálaráðherra hefði ekki alls fyrir löngu sagt að nægir peningar væru til hjá 

ráðuneytinu. Hvert renna þessir peningar? Er ekki hægt að setja meiri pening til skólanna 

svo þeir geti þjónustað þá nemendur sína sem þurfa á meiri séraðstoð að halda eins vel og 

þeir vilja geta gert? Getur verið að stjórnvöld/yfirvöld séu veiki hlekkurinn í keðjunni? 

Þau þurfi að gera betur við skólana og kennaranámið til að hægt sé að taka betur á 

málunum og vinna vel samkvæmt lögum og reglum. Öllum þessum spurningum er 

nauðsynlegt að velta upp. 

Vinnan við verkefnið hefur í senn verið skemmtileg og reynslurík. Það er 

heilmikil reynsla sem maður hefur öðlast við það að taka öll þau viðtöl sem hafa fylgt 

þessari vinnu. Niðurstöðurnar sem ég fékk í lokin komu ekki svo mjög á óvart. Maður er 

búinn að vera heyra útundan sér frá hinum og þessum bæði foreldrum og öðrum að 

ADHD nemendur eigi erfitt uppdráttar í skólunum vegna skilnings- og þekkingarleysis. 

Það er einkennilegt að þjónusta við nemendur með ADHD skuli ekki vera komin lengra 

þar sem umræðan um ADHD er búin að vera mikil undanfarin ár. Allir vita hvað ADHD 

er en þegar kemur að þjónustu og úrræðum virðist víða pottur brotinn. 

Ég vonast til að sjá það í framtíðinni að allir þeir nemendur sem eiga við þennan 

vanda að etja fái þá aðstoð sem er þeim nauðsynleg í öllum skólum. Ég stefni á það í 

mínu starfi í framtíðinni að berjast fyrir því að fundin verði úrræði sem hægt er að nýta í 

öllum skólum til að hjálpa þessum börnum að njóta sín. Til þess þarf fjármagn og meiri 

þekkingu á málefninu - það er nokkuð ljóst. Von mín er að hægt verði að berjast fyrir því 

að fá meira fjármagn í skólana fyrir sérþjónustu, það er nauðsynlegt upp á framtíð þessara 

barna. Einnig er von mín sú að bætt verði úr almennu þekkingarleysi á málum þessara 
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barna með nýrri stefnu og breyttu kennaranámi hjá KHÍ. Þannig að kennarar verði betur í 

stakk búnir til að vinna að málum þessara barna í samstarfi við þroskaþjálfa. 
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