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Einkenni ADHD í námi 

Þau einkenni sem geta fylgt ADHD og hafa áhrif á nám geta verið fjölmörg og 

komið fram á ýmsan hátt. Hins vegar er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að 

það eru tvær hliðar á öllum málum. Ef til vill hefur þú fengið að heyra allt um 

neikvæðu einkennin og hvernig þú gætir verið eða gert ýmislegt öðruvísi. Oft 

eru nemendur með ADHD með það á hreinu hvað þeir geta ekki og hvaða 

neikvæðu einkenni eru til staðar hjá þeim. Þessir sömu nemendur skilja ekki 

hvað gæti hugsanlega verið jákvætt við ADHD en þegar þeim er bent á 

styrkleikana þá rennur upp fyrir þeim að flesta þá styrkleika sem þeir telja sig 

hafa má rekja til þess að þeir eru með ADHD.  

Það er mjög mikilvægt að nemendur með ADHD séu meðvitaðir um einkennin 

og þá sérstaklega þau jákvæðu svo þeir geti nýtt sér þau til framdráttar. Hér á 

eftir koma töflur þar sem einkenni ADHD eru listuð í þeim þrem flokkum sem 

yfirleitt er talað um; athyglisbrestur, hvatvísi og ofvirkni.  

 

Einkenni ATHYGLISBRESTS geta komið fram við nám í eftirfarandi atriðum: 

✓ Erfiðleikum með að halda 
athygli við verkefni 

✓ OFUREINBEITNING Á 
STUNDUM 

✓ Fljótfærnisvillum í verkefnum ✓ MJÖG HRÖÐ HUGSUN OG 
LAUSNIR KOMA SJÁLFKRAFA 

✓ Erfiðleikum við að skipuleggja 
verkefni og athafnir 

✓ NÝ NÁLGUN OG SÝN Á 
VERKEFNIN 

✓ Að truflast auðveldlega af 
utanaðkomandi áreitum 

✓ SÉR OFT ÞAÐ SEM ÖÐRUM 
YFIRSÉST 

✓ Erfiðleikum við að fylgja 
fyrirmælum til enda og ljúka 
ekki við verk 

✓ OFURAFKÖST Í SKORPUM ÞAR 
SEM UNNIÐ ER UPP OG 
JAFNVEL FYRIRFRAM 
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✓ Virðist oft ekki hlusta þegar 
talað er við viðkomandi 

✓ GETUR GERT MJÖG MÖRG 
VERKEFNI Í EINU OG HAFT 
YFIRSÝN YFIR ÞAU ÖLL 

✓ Takmörkuðu tímaskyni ✓ HÆFNI TIL AÐ NÝTA TÍMANN 
VEL EF VEL SKIPULAGÐUR 

✓ Að týna oft hlutum, 
skólaverkefnum, skriffærum, 
símum, lyklum og fleiru 

✓ ÚPS!!! EN ÞAÐ STYRKIR JÚ 
MARKAÐSÖFLIN! ☺ 

✓ Gleymsku í athöfnum daglegs 
lífs 

✓ HÆFNI TIL AÐ NJÓTA 
ANDARTAKSINS OG SETJA 
ALLT ANNAÐ TIL HLIÐAR 

 

Eins og sjá má, eru fjölmörg jákvæð einkenni tengd því að vera með ADHD. 

Dugnaður og frumleiki eru meðal þeirra en það eru einmitt einkenni sem 

prýða góðan námsmann. Þess vegna er mjög mikilvægt að reyna að draga fram 

þessi einkenni til að ná sem bestum árangri. Lykillinn að því að draga fram það 

besta í sjálfum sér er sjálfsþekking og skýr markmið. Ef þú ert með það á 

hreinu hvert þú stefnir með námi þínu verður það auðveldara. Tilgangurinn 

verður skýr og lokatakmarkið hjálpar þér við að komast gegnum erfiðustu 

hjallana.  

 

Einkenni HVATVÍSI geta komið fram við nám í eftirfarandi atriðum: 

✓ Að framkvæma án þess að 
hugsa 

✓ SÉR FYRIR SÉR LAUSNIR OG 
AFGREIÐIR HLUTI ÁN ÞESS AÐ 
HIKA MEÐ GÓÐUM ÁRANGRI 

✓ Að grípa oft fram í með svari 
áður en spurningu er lokið 

✓ ÚPPS! VISSULEGA OFT 
MISSKILIÐ... INNSÆI Í 
SAMSKIPTUM ☺   

✓ Að eiga erfitt með að bíða og 
óþolinmæði 

✓ MIKIL AFKÖST OG ÁKVEÐNI 
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✓ Að tala of mikið ✓ TALAR FÓLK EKKI ALLTOF LÍTIÐ 
SAMAN??? ☺ 

 

Eins og með einkenni athyglisbrests þá eru tvær hliðar á því að vera hvatvís. 

Málið snýst um það að ná tökum og virkja jákvæðu hliðina. Að vanda sig í 

samskiptum og að slaka á óþolinmæðinni er æfing. Hins vegar þurfa 

einstaklingar með ADHD að læra að treystsa innsæinu því það getur hjálpað 

mikið til við nám. Margir sem eru með ADHD kannast við þá tilfinningu að ljúka 

við verkefni og vita ekki hvernig þeir fóru að því.  

 

Einkenni OFVIRKNI geta komið fram við nám í eftirfarandi atriðum: 

✓ Mikil hreyfiþörf og erfiðleikar 
með að sitja kyrr 

✓ GOTT MÁL! ☺ 

 

Hér eins og áður snýst málið um að finna jafnvægi. Útrás fyrir hreyfiþörfina er 

mikilvæg og ýmislegt bendir til þess að íþróttir sem krefjast mikillar áreynslu 

henti vel þeim sem eru með ADHD til að róa hugann. Því er ekki vitlaus 

hugmynd að reyna að vakna snemma og fara í ræktina eða út að hlaupa áður 

en farið er í skólann.  
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ÝMSIR AÐRIR ÁHRIFAÞÆTTIR 

Nokkur atriði sem geta tengst ADHD geta verið truflandi í námi. Sem dæmi má 

nefna eftirfarandi þættir 

✓ LÍKAMLEG OG ANDLEG ÞREYTA 

Þú finnur eflaust fyrir líkamlegri og andlegri þreytu í skólanum. Þér finnst 

skólinn kannski byrja of snemma á morgnana. Það er ósköp eðlilegt að þú 

finnir fyrir þreytu. Vegna einbeitningar- og athygliserfiðleika þarft þú á 

eyða mikilli orku í það að halda athygli, því finnur þú fyrir þreytu.  

Leiðir til að vinna á þreytu felast í heilbrigðum lífsstíl, með því að hreyfa 

sig nóg og passa upp á að svefninn sé nægur.  

 

✓ LEIÐI 

Þér leiðist mögulega í skólanum og finnst þú ekki hafa áhuga á því sem þú 

ert að læra. Það er alveg eðlilegt enda er ekki allt jafn skemmtilegt.  

Ágætt ráð við leiða er að skipuleggja verkefnin þannig að jafnvægi sé á 

milli þess sem þér þykir áhugavert og þess sem þér þykir síður áhugavert. 

Til dæmis að reikna ákveðinn fjölda dæma og fara svo í tölvuna í 20 

mínútur áður en þú ferð að vinna aftur í stærðfræðinni. Nú eða ákveða 

þann tíma sem þú situr við lestur og verðlauna þig svo með jafnlöngum 

sjónvarpsþætti.  

 

✓ EINBEITNING 

Þér finnst líklegast erfitt að halda einbeitningu í kennslustundum. 

Mikilvægt er að hafa góða einbeitningu við nám. Þegar talað er um 

einbeitningu er átt við að hafa stjórn á athyglinni. Hægt er að þjálfa 

einbeitningu og einnig er hægt að reyna að ná stjórn á þáttum sem trufla 
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einbeitningu. Yfirleitt reynis auðveldara að halda einbeitningu við það 

sem er skemmtilegt. Með æfingunni tekst þér að halda einbeitningunni 

lengur í hvert sinn.  

Það er mikilvægt fyrir þig að finna út hvenær dagsins þú átt auðveldast 

með að halda einbeitningunni og reyna að draga úr truflandi þáttum í 

umhverfinu. Í skólanum er mikilvægt að geta haldið einbeitningu í 

kennslustundum. Þá er gott ráð að sitja framarlega í kennslustofunni, 

hafa öll gögn sem þarf að nota á borðinu, vera virkur í því að glósa, 

hlusta á kennarann og bera fram spurningar. Á þann hátt er nemandi 

virkur og getur það gert einbeitningu auðveldari.  

 

✓ EIRÐARLEYSI 

Þú gætir átt erfitt með að sitja kyrr í mörgum kennslustundum á hverjum 

degi og hlusta á kennarann. Þú getur ekki tekið hlé þegar þú þarfnast 

þess því tíma þínum er stjórnað af stundatöflunni og þér finnst þú því 

mögulega hafa lítið sjálfstæði og frelsi. 

Þú getur reynt að vinna á þessu á jákvæðan hátt með því að auka virkni 

þína í kennslustundinni. Einnig getur þú reynt að ræða við kennarann 

um það að þú sért með ADHD og þú viljir gjarnan fá að standa upp og 

fara út úr kennslustundinni í smástund þegar eirðarleysið verður 

yfirþyrmandi. Svo lengi sem þú misnotar ekki slíkt leyfi ætti það að vera 

auðsótt.  

 

✓ OF MIKIL HEIMAVINNA 

Þér gæti fundist of mikið að gera í náminu og þú kemst ekki  yfir að vinna 

alla heimavinnuna. Þér finnst kannski ekki mikið um áhugaverð verkefni.  
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Það er nú bara þannig að álag í námi er mismikið. Stundum er mjög mikið 

að gera og á milli koma rólegri tímar. Það mikilvægasta sem þú getur gert 

er að skipuleggja tíma á hverjum einasta degi til að læra.  

Hvort heldur sem einhver verkefni liggja fyrir eða ekki þá skaltu setjast 

niður og læra. Helst á sama stað og tíma hvern dag en ef það er ekki 

hægt þá skaltu hafa gott skipulag á heimanámstímanum. Til dæmis getur 

þú vanið þig á að fara alltaf á bókasafnir og læra í eyðum eða eftir 

skóla. Ef engin verkefni liggja fyrir þá skaltu vinna verkefnin fyrirfram. Í 

flestum áföngum er kennsluáætlun þannig framsett að þú veist 

nokkurnveginn hvaða verkefni þarf að vinna. Ef stór ritgerð er hluti af 

áfanganum þá skaltu byrja strax. Reyndu að vera einu skrefi á undan. Ef 

heimanámið er alltof mikið þá er ekkert að því að fækka áföngum og fara 

hægar í gegnum framhaldsskólann svo lengi sem þú ert ekki að fresta 

áföngum vegna leti.  

 

✓ STUNDARTAFLA 

Ef þú getur haft einhver áhrif á stundatöflu þína reyndu þá að fá að hliðra 

til þannig að þú getir tekið erfiðustu fögin á þeim tíma dags sem þú ert 

best upplagður/lögð.  

 

  



7  Efni þetta er tekið upp úr heftinu Hámarksárangur í námi e. Sigrúnu Harðardóttur og Tinnu Halldórsdóttur frá 2010. 
 Nemendaþjónusta ME, 2015. 

KENNARAR 

Það skiptir gríðarlega miklu máli að kennarar sýni skilning á einkennum ADHD 

og taki tillit til þeirra. Flestum nemendum gengur betur í þeim greinum þar sem 

þeir hafa kennara sem sýna skilning og koma til móts við þá eins og mögulegt 

er.  

Eftirfarandi atriði einkenna kennara sem hafa áhuga á að koma til móts við 

nemendur með ADHD: 

✓ Þeir eru áhugasamir í kennslunni og leggja áherslu á að vekja áhuga 

nemenda á efninu og nota fjölbreyttar kennsluaðferðir. Auk þess sýna 

þeir umhyggju fyrir nemendum sínum og leggja áherslu á að byggja upp 

tengsl við þá. Þeir leggja áherslu á að aðstoða nemendur við að átta sig á 

styrkleikum sínum og leiðbeina þeim hvernig þeir geta nýtt þá í náminu.  

✓ Þeir eru sveigjanlegir, skipulagðir og hvetjandi. 

✓ Þeir hafa kynnt sér orsakir og eðli ADHD og hvernig hægt er að koma til 

móts við nemendur. 

✓ Þeir eru skemmtilegir og virðast njóta þess að kenna. 

Ef þú hefur einhver tök á því að velja á milli kennara þá er ráðlegt fyrir þig að 

velja kennara sem uppfylla þessi skilyrði. Formlegur stuðningur við 

nemendur með ADHD er ekki veittur í öllum skólum á Íslandi enn sem komið 

er. Þú skalt tala við umsjónarkennarann þinn, náms- og starfsráðgjafa eða 

félagsráðgjafa í skólanum og kanna hvaða stuðning þú getur fengið. Æskilegt 

er að getað hitt stuðningsaðila innan skóla eða utan skólans að minnsta 

kosti einu sinni í viku til að fara yfir stöðuna í náminu. Hugsanlega myndi 

henta þér að hitta slíkan stuðningsaðila oftar. Stuðningsaðilinn getur 
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aðstoðað þig við að skipuleggja þig, kennt þér aðferðir við að halda athygli 

og einbeitningu og hjálpað þér að þjálfa upp aðferðir í námstækni. 


