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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar var að meta áhrif innleiðingar á stuðningi við jákvæða 

hegðun (positive behavior support (PBS)) í þremur grunnskólum í Reykjanesbæ. PBS er 

agastjórnunarkerfi sem byggir á lögmálum náms og felur í sér einfaldar og áhrifaríkar 

aðferðir sem áður hafa verið margprófaðar og sýnt fram á að bæti hegðun nemenda. PBS 

kom til í kjölfar baráttu fyrir réttindum fólks með fötlun og skóla án aðgreiningar. Þróun 

þess var því upphaflega til að auðvelda börnum með þroskaraskanir að stunda nám í 

sínum hverfisskóla. Í dag er PBS heildstæð aðferð sem hefur verið aðlöguð fyrir alla 

nemendur skólans og yfir allar skólaaðstæður. 

 Fyrri rannsóknir á árangri PBS hafa skoðað vísanir til skólastjóra og notað 

sjálfsmatslista sem lagðir hafa verið fyrir starfsfólk og nemendur skóla. Tilgangur 

þessarar rannsóknar er að meta árangurinn með beinum áhorfsmælingum í 

langtímarannsókn sem stendur þar til innleiðingu á PBS lýkur í skólunum þremur. 

Niðurstöðurnar sem eru birtar hér eru frá fyrstu fjórum árum rannsóknarinnar bæði fyrir 

og eftir að innleiðing PBS í skólunum hófst. Gögnum hefur verið safnað tvisvar á ári frá 

vorönn 2008. Margliða grunnlínusnið (multiple baseline design) var notað til að meta 

árangur kerfisins. Helstu niðurstöður benda til þess að áhrifa PBS sé strax farið að gæta í 

virku eftirliti starfsfólks þar sem hlutfall jákvæðrar athygli við æskilegri hegðun 

nemenda hefur aukist töluvert á öllum aldursstigum og starfsfólk hunsar mun sjaldnar 

hegðun nemenda. Starfsfólk bregst þó sjaldan við óæskilegri hegðun nemenda og hún 

hefur aukist á miðstigi og á almennum svæðum á yngsta stigi. Áhugavert er að sjá hvort 

breyting verður á því á næstu árum en rannsóknin mun standa í að minnsta kosti tvö ár í 

viðbót. 
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Hlutverk grunnskóla er mikilvægt þar sem öll börn á aldrinum sex til 16 ára eiga 

samkvæmt lögum rétt á menntun (Lög um grunnskóla, 3.gr.) og kennslu við hæfi í 

hvetjandi námsumhverfi (Lög um grunnskóla, 13.gr.). Helstu tilvísunarástæður vegna 

vanda barna eru tengdar hegðun og námsárangri í skóla. Slík vandamál geta verið ýmis 

konar, allt frá erfiðleikum með lestur til alvarlegra og endurtekinna agabrota (Campbell, 

1998).  

 

Hegðunarvandi í grunnskólum 

Hegðunarvandamál (conduct problems) í grunnskólum geta valdið marktækri og 

mikilli truflun fyrir barnið, heimili þess (Frick, 1998) og skóla (Gottfredson og 

Gottfredson, 1998). Hegðunarvandamál geta verið margs konar, allt frá öskrum og 

skapofsaköstum til alvarlegri agabrota eins og árása, skemmdarverka og stulda (Hinshaw 

og Lee, 2003). Alþjóða heilbrigðismálastofnunin sendi árið 2001 frá sér mat um að árið 

2020 munu taugafræðilegar raskanir (neuropsychiatric disorders) í börnum hafa aukist 

um helming en þeirra á meðal eru hegðunarraskanir (U.S. Public Health Service, 2001). 

Ef ekki er brugðist við þessum vaxandi vanda sem fyrst getur það leitt til mikils 

kostnaðar ríkis og sveitarfélaga. Agavandamál í skólum hafa fylgni við það að börn klári 

ekki grunnskóla, brjóti af sér, lendi í fangelsum, ílengist á örorkubótum og að fleiri 

alvarleg og viðvarandi vandamál séu til staðar (WHO, 2005).  

Ef hegðunarvandamál eru yfirgnæfandi í skólastofu þá gefast kennurum ekki 

tækifæri til kennslu þar sem þeir eyða hvað mestum tíma í að taka á þeim. Flestir 

kennarar hafa ekki lært þá færni sem þarf til að taka á hegðunarvanda í skólastofunni og 

eru því kröfurnar til þeirra um að halda stjórn í bekk óraunhæfar (Ninnes og Glenn, 

1988). Kennurum ber þó engu að síður skylda til að leita orsaka og finna lausn á hegðun 
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nemanda í bekk sé hún verulega truflandi. Ef hegðunin breytist ekki til batnaðar í kjölfar 

þess skal kennari leita aðstoðar skólastjóra og sérfróðra ráðgjafa skólans (Lög um 

grunnskóla, 14.gr.). 

Kennarar og starfsfólk skóla nota kunnáttu sína og menntun til að taka á 

hegðunarvanda en það felst oft í refsingum eins og að vísa börnum úr kennslustofu. Slík 

viðbrögð við agabrotum eru skiljanleg þar sem vandinn minnkar um stund. Rannsóknir 

hafa þó leitt í ljós að þær draga hvorki úr óæskilegri hegðun né kenna æskilega (Sugai og 

Horner, 2002). Algengt er að gripið sé of seint inn í agavandamál eða með aðferðum sem 

ekki bera árangur en það leiðir til viðvarandi vanda. Vonbrigði kennara, þegar tilraunir 

þeirra til að draga úr hegðunarvanda bera ekki árangur, eru því skiljanleg. Þó eru til 

fyrirbyggjandi aðferðir til að minnka eða koma í veg fyrir hegðunarvanda í skólastofu 

(Sprague og Golly, 2008). Það er því brýn nauðsyn að aðstoða kennara og starfsfólk 

skóla við að taka á hegðunarvanda um leið og hann kemur upp og helst að fyrirbyggja að 

hann verði svo mikill að ekki gefist tími til kennslu. Þá er hægt að nota þessar aðferðir til 

að bregðast við vandanum. 

 

Flokkun hegðunarvanda 

Sérfræðingar hafa komið sér saman um flokkun á hegðunarvanda en algengustu 

aðferðirnar til þess koma annars vegar úr kennslufræðum en hins vegar úr 

geðlæknisfræði. Tilgangur flokkunar er meðal annars að skipuleggja flókið hugtakakerfi 

og með því að samræma meðferðarleiðir sem byggja á rannsóknum á einkennum (Power 

og Eiraldi, 2002). 

Flokkun hegðunarraskana samkvæmt geðlæknalíkaninu í DSM (diagnostic and 

statistical manual of mental disorders), byggir á greiningarviðmiðum sem sett eru út frá 
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atferli fólks. Þar er flokkað í tilfinninga-, hegðunar- og þroskaraskanir en þau einkenni 

sem viðkomandi þarf að uppfylla til að greinast með tiltekna röskun eru ákveðin af nefnd 

sérfræðinga sem flestir eru geðlæknar. Innan kennslufræða er hins vegar talað um sértæk 

námsvandamál (educational disabilities) og þau flokkuð í tilfinningatruflun, 

námsraskanir (learning disorders), einhverfu og þroskahömlun (mental retardation). Það 

er ákveðinn samsláttur á milli þessara tveggja leiða til flokkunar, sérstaklega í flokkun 

hegðunar- og einhverfurófsraskana. Geðlæknalíkanið hefur þó verið algengara þegar 

kemur að flokkun hegðunar- og tilfinningavanda (Power og Eiraldi, 2002). 

Kostir þess að flokka hegðunarvandamál eru meðal annars að þau auðvelda 

samskipti milli fagfólks og einstaklinga með tiltekinn vanda. Þetta gefur fjölskyldum 

þeirra einnig upplýsingar um röskunina og þá áhættuþætti sem henni fylgja. Einnig er 

talið að slík flokkun sem þessi auðveldi val á meðferðarleiðum, skipulagningu þeirra og 

vitneskju um önnur úrræði sem standa einstaklingi með vanda af þessu tagi til boða. 

Ókostir flokkunar eru þó að þetta bendir á barnið sem uppsprettu vandans og er ákveðin 

einföldun að því leyti að horft er á vanda barnsins sem tiltekna röskun en ekki birtingu á 

veik- og styrkleikum þess. Það er heldur ekki nægilegt tillit tekið til aldurs eða 

kynbundins breytileika. Í þessa flokkun vantar auk þess að fyrirskipa ákveðnar mats- og 

meðferðarleiðir (Power og Eiraldi, 2002). Hugmyndafræðin á bak við flokkun er að hægt 

sé að útbúa ákveðna meðferð við tilteknum kvilla en sá draumur hefur þó ekki ennþá ræst 

nema að litlu leyti.  

 

Úrræði við hegðunarvanda 

Lyf eru eitt helsta úrræðið sem er gripið til þegar barn uppfyllir viðmið 

flokkunarkerfanna um hegðunarraskanir (conduct problems). Þetta á sérstaklega við um 
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börn sem uppfylla greiningarskilmerki DSM um ADHD (attention deficit hyperactivity 

disorder). Þó eru til sálfræðileg úrræði, til dæmis úr hagnýtri atferlisgreiningu 

(Landlæknisembættið, 2007). Á síðustu árum hafa rannsóknir beinst að samanburði 

lyfjameðferðar og atferlismeðferðar. Niðurstöður yfirgripsmikillar rannsóknar á 

mismunandi meðferðarleiðum, MTA (multimodal treatment study of ADHD), gáfu til 

kynna að lyfjameðferð væri betri en einungis atferlismeðferð (MTA Cooperative Group, 

2004). Þó gáfu niðurstöðurnar til kynna að samþætt meðferð lyfjagjafar og 

atferlisinngripa gæfi bestan árangur (Conners o.fl., 2001).  

Skólar eru skyldugir til að taka á móti öllum börnum í skóla án aðgreiningar 

(Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla, 2.gr., 2010) og útbúa 

einstaklingsnámskrá fyrir hvern nemanda sem byggð er á upplýsingum um 

heildaraðstæður nemenda og athugun eða mati á stöðu hans í námi og þroska (Reglugerð 

um nemendur með sérþarfir í grunnskóla, 11.gr., 2010). Þó eru ekki öll börn sem uppfylla 

tiltekin greiningarskilmerki fyrir ákveðna röskun þrátt fyrir að hegðun þeirra hafi slæm 

áhrif á það sem fram fer í kennslustofunni. Því verður að vera hægt að grípa til leiða til að 

sporna við hegðunarvanda óháð því hvort börn uppfylli greiningarskilmerki tiltekinnar 

röskunar.  

Til eru sérhæfð inngrip við hegðunarvanda í skólum en þær aðferðir sem notaðar 

eru til að draga úr hegðunarvanda skila mestum árangri þegar þær taka á mörgum þáttum 

og eru sveigjanlegar. Rannsóknir benda til þess að árangursríkt sé að nota fyrirbyggjandi 

aðferðir sem koma í veg fyrir vandann auk þess sem mikilvægt er að taka á honum áður 

en hann verður of alvarlegur (Dodge, 1993). Afleiðingar hegðunar geta haft áhrif á tíðni 

hennar með því að auka eða draga úr henni. Samkvæmt lögmálum hegðunar er styrkir 

áreiti eða atburður sem fylgir hegðun og eykur tíðni hennar en refsing dregur úr henni. 
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Því er hægt að móta hegðun með því að breyta afleiðingum hegðunar. Til dæmis er hægt 

að hafa afleiðingar æskilegrar hegðunar eftirsóknarverðar og afleiðingar óæskilegrar 

hegðunar eitthvað sem fáir sækjast eftir (Cameron, 2005). 

Margir skólar hafa notað aðferðir eins og að leggja enn meiri áherslu á eftirlit með 

óæskilegri hegðun og með því veita börnunum fyrst og fremst athygli þegar þau brjóta af 

sér og þá í formi skamma. En aðferðir sem þessar virka oft þannig að andfélagsleg 

hegðun þeirra barna sem hafa langa sögu um slíkt eykst enn frekar (Mayer o.fl., 1983).  

Kennaradeildir innan háskóla kenna yfirleitt ekki þessa tækni um lögmál hegðunar 

og hvernig hægt sé að yfirfæra hana yfir á kennslustofurnar. Það er því ekki nóg að læra 

lögmálin um hegðun í kennslubókum heldur þarf að sjá hvernig þeim er beitt og hver 

árangurinn er í kennslustofunum sjálfum (Ninnes og Glenn, 1988). Gylfi Jón Gylfason 

yfirsálfræðingur á Fræðsluskrifstofu Reykjanesbæjar hélt erindi á ráðstefnu sem haldin 

var í tilefni 100 ára afmæli Skinners. Erindið var um „SOS! Hjálp fyrir foreldra“ en það 

er uppeldisnámskeið ætlað foreldrum. Fræðsluskrifstofa Reykjanesbæjar bauð foreldrum 

tveggja ára barna í Reykjanesbæ og starsfólki í leik- grunn- og frístundaskólum að sitja 

námskeiðið en í erindinu var farið yfir þessa frumraun bæjarfélagsins. Í erindinu nefndi 

hann að í Kennaraháskóla Íslands væri einungis boðið upp á eitt valnámskeið sem kennir 

grundvallaratriði hegðunarstjórnunar. Þetta hafði hann heyrt af afspurn frá kennurum sem 

sátu námskeiðið en þeir töldu sig hafa að mjög litlu leyti lært að halda aga í bekk (Gylfi 

Jón Gylfason, 2005). Samkvæmt kennsluskrá kennaradeildar Menntavísindasviðs 

Háskóla Íslands er það sama upp á teningnum kennsluárið 2010-2011, kennaradeildin 

hefur upp á að bjóða eitt námskeið sem snýr að hegðunarstjórn í bekk en það er 

valnámskeið um PBS, stuðning við jákvæða hegðun og er það nýtt af nálinni 

(kennsluskrá Háskóla Íslands, 2010-2011).  
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Rannsóknir hafa sýnt fram á að aðferðir sem byggja á hagnýtri atferlisgreiningu og 

-mótun draga úr hegðunarvanda skólabarna óháð því hvort búið sé að flokka hann. 

Hagnýt atferlisgreining byggir á því að hegðun lúti ákveðnum lögmálum. Hegðun er þá 

lærð í umhverfi, hún velst úr og hana er hægt að sjá og mæla. Innan hagnýtrar 

atferlisgreiningar hefur verið gerður fjöldi rannsókna á kennsluaðferðum og 

bekkjarstjórnun (Power og Eiraldi, 2000). Ein þessara aðferða er PBS eða „Stuðningur 

við jákvæða hegðun“ (positive behavior support).  

 

Stuðningur við jákvæða hegðun (PBS) 

 PBS (positive behavior support) er heildstætt stuðningskerfi fyrir grunnskóla til 

að fyrirbyggja hegðunarvanda eða til að bæta hegðun sem þegar er orðin slæm (Sprague 

og Golly, 2008). 

 

Saga og þróun PBS 

PBS- kerfið var fyrst þróað af vísindamönnum í University of Oregon en hefur 

verið í sífelldri þróun síðustu þrjátíu árin. Fræðimenn með ólíkan bakgrunn koma að 

rannsóknum á agamálum í tengslum við þetta kerfi, meðal annars úr mennta-, sálfræði-, 

heilbrigðis- og afbrotafræðigeiranum (Walker o.fl., 1996). 

PBS byggir á þekkingu úr hagnýtri atferlisgreiningu og felur í sér einfaldar og 

áhrifaríkar aðferðir sem áður hafa verið margprófaðar og sýnt fram á að bæti hegðun 

nemenda (Sprague og Golly, 2008). Markmið PBS er að auka lífsgæði allra barna með 

því að ýta undir og hvetja til æskilegrar hegðunar en um leið að gera óæskilega hegðun 

árangursminni (Sugai o.fl., 2000). Áhersla er á samskipti skóla við foreldra og 

fjölskyldur nemenda. Með þessum fyrirbyggjandi aðferðum er reynt að brjóta upp 
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styrkingarskilmálana sem viðhalda óæskilegri hegðun (Sugai og Horner, 2002).  

PBS kom til í kjölfar krafna um að öll börn hefðu jafnan rétt til vera í sama bekk og 

jafnaldrar þeirra í hverfinu í stað þess að fara í sérskóla (principle of inclusion) (Bricker, 

1995). Þróun PBS var því upphaflega til að auðvelda börnum með þroskaraskanir að 

stunda nám í sínum hverfisskóla til að auka lífsgæði þeirra (Carr o.fl., 2002). Árið 1997 

voru sett lög í Bandaríkjunum sem meðal annars tóku á þeim málum að barn með 

hegðunarvanda sem hefði áhrif á getu þess til náms, ástundunar í skóla eða tækifæri 

skólafélaga til náms, ætti rétt á stuðningi við hæfi (individuals with disabilities education 

act (IDEA)). Í lögunum var meðal annars bent á stuðning við jákvæða hegðun sem 

hentugt inngrip við slíkum hegðunarvandamálum (Sugai o.fl., 2000). PBS var því 

upphaflega notað til að taka á hegðunarvanda, sjálfskaðandi hegðun og árásargirni barna 

með mikla fötlun (disabilities) í kjölfar þess að skólarnir þurftu að búa sig undir að taka 

við og kenna öllum nemendum, með og án fötlunar (Durand og Carr, 1985). Í dag er PBS 

heildstæð aðferð sem hefur verið aðlöguð fyrir alla nemendur skólans og að öllum 

skólaaðstæðum (Colvin, Kame’enui og Sugai, 1993). Þess er vænst af skólum að þeir 

veiti börnum félagslega æskilegar, árangursríkar og hagkvæmar kennsluaðferðir og að 

þeim sé tryggt öruggt og virkt umhverfi þar sem tíðni óæskilegrar hegðunar er lág og ýtt 

er undir æskilega félagslega hegðun. PBS er tilraun til að koma til móts við þessar 

væntingar (Sugai o.fl., 2000).  

 

Áherslur PBS 

PBS felst í kerfisbundnum leiðbeiningum í félagsfærni, endurskipulagningu 

námsefnis og kennsluaðferða, jákvæðum forvörnum í hegðun, mælingum á 

hegðunarbrotum og fyrirbyggjandi aga í skólanum (Sugai o.fl., 2000). Lykilatriði þeirra 
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vísinda sem liggja að baki PBS eru að mannleg hegðun sé lærð af umhverfisþáttum og að 

henni sé hægt að breyta. Styrkur þessara aðferða er því að óæskileg hegðun verður 

skiljanlegri því hún hefur einhverja virkni en um leið eykst geta starfsfólks til að kenna í 

stað hennar félagslega æskilegri hegðun með sömu virkni (Sugai o.fl., 2000). 

Nafnið á PBS eða stuðningi við jákvæða hegðun felur í sér það sem það stendur 

fyrir, jákvæða hegðun nemenda og stuðning starfsfólks við hana. Jákvæð hegðun er þá öll 

sú hegðun nemenda sem eykur líkur á árangri og ánægju þeirra í mismunandi aðstæðum í 

skólanum og samfélaginu. Stuðningurinn eru þá allar aðferðirnar sem starfsfólk notar til 

að kenna, styrkja og auka jákvæða hegðun (Carr o.fl., 2002). 

Aðaláherslur PBS eru að starfsfólki eru kennd samræmd vinnubrögð um hvernig 

eigi að hvetja til og kenna æskilega hegðun, hvernig eigi að hafa skýrar reglur um 

afleiðingar óæskilegrar hegðunar, hvernig hægt sé að bæta jákvæð samskipti og auka 

félagsfærni og hvernig eigi að koma í veg fyrir andfélagslega hegðun (Sprague og Golly, 

2008). 

PBS vinnur eftir þriggja þrepa forvarnarlíkani sem byggir á því að á mismunandi 

hátt er tekið á agamálum eftir því hvernig hópar nemenda eru. Ein aðferð til að taka á 

agamálum hentar ekki öllum nemendum. Fyrst eru alhliða inngrip eða fyrsta stigs 

forvarnir, en þau henta öllum nemendum. Slík inngrip duga 85-90% skólabarna (Sprague 

og Golly, 2008). Í þeim felst til dæmis að kenna væntingar til hegðunar, veita jákvæðri 

hegðun athygli, umbuna og nota raunprófaðar kennsluaðferðir. Þessi inngrip draga úr 

líkum á því að upp komi ný hegðunarvandamál (Sprague o.fl., 2000). Með þessum 

forvörnum er reynt að fyrirbyggja vanda með því að skipuleggja umhverfið til að 

hámarka líkur á æskilegri hegðun (Þjónustumiðstöð Breiðholts, 2008).  

Þá eru valin inngrip eða annars stigs forvarnir en þau henta þeim 7-10% skólabarna 
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sem hættir til hegðunarvanda (Sprague og Golly, 2008). Í því felst meðal annars að kenna 

félagsfærni og að senda börn á námskeið við ákveðnum vanda, til dæmis reiðistjórnun. 

Þessi inngrip minnka fjölda hegðunarbrota þeirra barna sem nú þegar sýna óæskilega 

hegðun (Sugai o.fl., 2000). Til að taka á hegðun þeirra nemenda sem eru með alvarlegan 

hegðunarvanda eða eru í hættu á að fá hann er gagnlegt að skoða aðdraganda og 

afleiðingar hegðunar til að kanna hver tilgangur hegðunarinnar er en það kallast að gera 

virknimat. Þá er hægt að beita inngripi sem snýr beint að tilgangi hegðunar, en það þarf 

að vera vel skipulagt og markmiðin skýr (Sprague og Golly, 2008). Þá er skýrt hvaða 

hegðun þarf að kenna og hvernig eigi að laga umhverfið og meta árangur. Ef gögnum er 

safnað um agabrot og hegðunarvanda nemenda í öllum skólanum er auðvelt að finna þá 

nemendur sem þurfa stuðning annars stigs forvarna. Markmiðið er enn sem áður að auka 

æskilega hegðun og lífsgæði nemenda. Að auki er samvinna mikilvægur þáttur af annars 

stigs forvörnum, bæði innan skólans en einnig við foreldra (Þjónustumiðstöð Breiðholts, 

2008). 

Loks eru sértæk inngrip eða þriðja stigs forvarnir fyrir þá nemendur sem þurfa 

einstaklingsmiðuð úrræði vegna hegðunarerfiðleika en um 3-5% nemenda þurfa slík 

inngrip (Sprague og Golly, 2008). Þessi inngrip eru til að minnka magn og umfang 

núverandi vandamála (Sugai o.fl., 2000). Þeim er beitt á flókna, erfiða og truflandi 

hegðun sem kemur í veg fyrir nám og getur valdið einangrun. Í þriðja stigs forvörnum er 

útbúið teymi sem í sitja þeir sem mest vinna með barninu. Í inngripum þriðja stigs 

forvarna er lögð áhersla á að auka æskilega hegðun, bæta félagsfærni og lífsgæði um leið 

og tíðni óæskilegrar hegðunar er minnkuð. Í því felst að gera virknimat og vinna í kjölfar 

þess einstaklingsmiðaða áætlun handa tilteknum nemanda (Þjónustumiðstöð Breiðholts, 

2008).  
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Þar sem PBS notast við þriggja þrepa líkan hentar það nemendum með og án 

hegðunarvanda. Allir nemendur ættu því að fá endurgjöf við æskilegri hegðun og hún í 

kjölfarið að aukast eða viðhaldast (Sprague og Golly, 2008).  

 

Innleiðing PBS í grunnskóla 

Innleiðing PBS í grunnskóla tekur um þrjú til fimm ár. PBS teymið ber ábyrgð á 

innleiðingu og viðhaldi kerfisins undir stjórn handleiðara. Starfsfólk fær reglulega 

fræðslu (Þjónustumiðstöð Breiðholts, 2008).  

Innleiðing PBS fer fram í nokkrum þrepum. Á undirbúningsári er teymi myndað og 

búnar til skýrar væntingar til hegðunar eða reglur skólans. Í þeim felast dæmi um þá 

hegðun sem til er ætlast á hverju svæði fyrir sig. Þessum reglum er skipt niður á þrjú til 

fimm einkunnarorð skólans fyrir hvert svæði hans og sagt í hverju æskileg hegðun á 

tilteknum stað felst (Sugai og Horner, 2002). Þessar reglur þarf að kenna og fara yfir 

reglulega en teymið ákveður hvernig það er gert auk þess að hanna jákvæð 

styrkingarkerfi og ákveða umbun fyrir skólann. Að auki fær teymið þjálfun í 

árangursríkum stjórnunaraðferðum í kennslustofum, hvernig aðlaga þarf námsefni til að 

koma í veg fyrir óviðeigandi hegðun, hvernig virknimat er framkvæmt og hvernig skal 

styðja við jákvæða hegðun. Skólarnir eru síðan hvattir til að setja sér árlega áætlun með 

mælanlegum markmiðum svo hægt sé að meta árangur en einnig langtímaáætlun fyrir 

næstu þrjú til fjögur árin um það hvernig innleiðingin fer fram. Teymið þarf að safna 

gögnum um árangur PBS og að taka ákvarðanir um næstu skref innleiðingar og hvernig 

kerfinu skal viðhaldið. Mælt er með því að 80% starfsfólks, í það minnsta, samþykki 

innleiðingu kerfisins (Sugai og Horner, 2002). 

Á fyrsta framkvæmdarári í innleiðingu PBS kerfisins eru nemendum kenndar 
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væntingar til hegðunar í samhengi við einkunnarorð skólans. Hegðun þeirra í hverjum 

aðstæðum er æfð og starfsfólk notar markvisst hrós, viðurkenningar og hvatningarkerfi. 

Myndir af reglum eru hengdar upp á veggi og óæskileg hegðun nemenda stöðvuð 

samkvæmt agaferli skólans.  

Á öðru framkvæmdarári er farið yfir stjórn stórra hópa barna. Áhersla er á 

bekkjarreglur, hvernig hægt er að fyrirbyggja hegðunarvanda í hópi og bent á afleiðingar 

til að breyta hegðun hópa og einstaklinga.  

Á þriðja framkvæmdarári er unnið sérstaklega með þá nemendur sem sýna flókna 

og erfiða hegðun. Starfsfólki er kennt að hugsa um hegðun út frá tilgangi hennar, með 

virknimati og hvernig hægt er að setja upp jákvæð stuðningsúrræði fyrir þessa nemendur. 

Á þriðja ári er einnig fjallað um aðlögun námsefnis til að koma í veg fyrir óviðeigandi 

hegðun og hvernig hægt er að nota sjálfsagakerfi fyrir einstaka nemendur. Að auki er 

áhersla á samvinnu við foreldra.  

Á fjórða framkvæmdarári og viðhaldsárum í kjölfar þess er lögð áhersla á að halda 

þurfi vel utan um kerfið og safna gögnum. Þá er hægt að meta hvað gengur vel og hvað 

ekki og grípa inn í ef með þarf (Þjónustumiðstöð Breiðholts, 2008).  

 

PBS á Íslandi 

Innleiðing PBS er hafin í 11 skólum á Íslandi, átta þeirra eru staðsettir á 

höfuðborgarsvæðinu en þrír í Reykjanesbæ. Það er einnig verið að innleiða PBS í þrjá 

leikskóla á höfuðborgarsvæðinu (Þjónustumiðstöð Breiðholts, 2008). Sambærileg stefna 

er við lýði í Hafnarfirði en hún kallast SMT– skólafærni. Þar hafa átta grunnskólar og 

átta leikskólar tekið upp kerfið en þeir eru einnig í samstarfi við skóla á Akureyri 

(Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar, e.d.).  
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Helstu þættir PBS 

Innan PBS eru ákveðnar leiðir sem mikilvægt er að fylgja til að hámarka líkur á 

æskilegri hegðun og til að koma í veg fyrir eða fyrirbyggja óæskilega hegðun nemenda. 

Væntingar til hegðunar. Til að byrja með setur skólinn sér skýr einkunnarorð sem 

gefa til kynna undirstöðuatriði skólans um agakerfið. Þau eru jákvætt orðuð, eiga við um 

allt starfsfólk, nemendur og skólaaðstæður og tengja fræðin saman við útkomu hegðunar 

(Sugai og Horner, 2002).  

Virkt eftirlit á almennum svæðum. Þar sem rannsóknir hafa sýnt að agabrot séu 

mun algengari á almennum svæðum en í kennslustofum er lögð mikil áhersla á að auka 

markvisst eftirlit þar. Virkt eftirlit felur í sér hreyfingu, skimun, jákvæð samskipti, 

jákvæða styrkingu, leiðbeiningar og neikvæðar afleiðingar við óæskilegri hegðun. Þetta 

gefur starfsfólki tækifæri til að eiga í jákvæðum samskiptum við fleiri nemendur og að 

styðja og stjórna hegðun.  

Skýr fyrirmæli. Mikilvægt er að nota skýr fyrirmæli svo nemendur viti til hvers er 

ætlast af þeim en það dregur úr óhlýðni. Þau eru stutt og segja hvað felst í þeirri hegðun 

sem nemandi á að fara eftir. Óskýr fyrirmæli innihalda margar skipanir í röð, þau eru 

flókin og óbein. Þá er óskýrt um hvað er verið að biðja. Fyrirmæli sem sett eru fram sem 

fyrirspurnir eru einnig óskýr. 

Að ná athygli skólabarna. Með því að nota alltaf sömu aðferðina til að ná athygli 

nemenda er síður þörf á endurtekningu. Dæmi um aðferð til að ná athygli nemenda er að 

nota bjöllu, klappa eða að slökkva ljós. Þá er til dæmis hægt að klappa í ákveðnum takti 

alltaf þegar nemendur eiga að hafa hljóð og hlusta á kennara. 

Afleiðingar hegðunar. Almennt eiga samskipti milli starfsmanna og nemenda að 

vera jákvæð en þó er starfsfólk hvatt til að nota lögmál um jákvæða styrkingu á hegðun 
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nemenda. Þá er nemendum veitt jákvæð athygli fyrir æskilega hegðun, til dæmis með því 

að hrósa þeim og segja þeim fyrir hvaða hegðun er verið að hrósa. Með jákvæðri athygli 

er starfsmaður að styrkja æskilega hegðun nemanda og auka þannig líkur á að hún komi 

fram aftur. Ákveða þarf hvernig og hversu oft eigi að veita jákvæðar afleiðingar eða 

umbun við æskilegri hegðun. 

Viðeigandi afleiðingar starfsfólks við óæskilegri hegðun nemenda eru til dæmis að 

leiðrétta hegðun (ReDirect eða ReD). Þá hvetur starfsmaður nemanda að hætta óæskilegri 

hegðun með því að sýna honum þá hegðun sem til er ætlast af honum í þessum 

aðstæðum. Í kjölfarið hrósar hann fyrir tilraun til þess að sýna jákvæða hegðun og/eða 

bendir á þær afleiðingar sem áframhaldandi óæskileg hegðun hefur í för með sér. Með 

því að leiðrétta hegðun er dregið úr líkum á því að hún endurtaki sig. Rannsóknir hafa 

leitt í ljós að árangursríkustu kerfin sem byggja á lögmálum hegðunar fela í sér að þegar 

leiðrétta þarf óæskilega hegðun er best að segja hvaða hegðun eigi að stöðva og hvaða 

hegðun er æskileg á þessum stað. 

Virk hunsun er annað dæmi um viðeigandi afleiðingu óæskilegrar hegðunar en þá 

tekur starfsmaður meðvitaða ákvörðun um að veita óæskilegri hegðun nemanda ekki 

athygli á nokkurn hátt. 

Umbunarkerfi. Til að ná fram breytingum á hegðun skólabarna hefur reynst vel að 

nota umbunarkerfi til að auka æskilega hegðun. Umbunarkerfi er það þegar nemendur 

geta unnið sér inn fríðindi ef þeir sýna æskilega hegðun eða fylgja reglum í ákveðinn 

tíma. Þá þarf að ákveða hvenær hegðun er mæld og hvenær ekki. 

Samræmdar aðferðir. Til að draga úr hegðunarvanda í skólum er mikilvægt að 

aðferðir starfsfólks séu samræmdar því bestur árangur af PBS næst ef allir nota sömu 

aðferðirnar. Lögmál hegðunar eru þannig að ef hegðun er styrkt öðru hverju þá heldur 
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hún líklega áfram að vera viðvarandi (Sprague og Golly, 2008). 

 

Leiðir til að meta árangur PBS 

Starfsfólk skóla stendur sig betur og er líklegra til að taka þátt í að bæta PBS- kerfið 

ef það fær reglulegar upplýsingar um stöðu agamála í skólanum. Því þarf að nýta gögn 

um skráningar vegna agabrota og deila þeim með starfsfólki (Sprague og Golly, 2008). Í 

PBS er mikil áhersla lögð á gagnasöfnun, en þeim gögnum sem safnað er má nota til að 

stýra ákvörðunum um breytingar á kerfinu og einstök inngrip við hegðun nemenda og 

hópa (Irvin o.fl., 2006).  

Á Íslandi er mælt með því að mat á árangri verkefnisins fari fram jafnt og þétt yfir 

skólaárið. Þá er hægt að nota spurningalista sem meta viðhorf til samstarfs og eru lagðir 

fyrir foreldra. Gert er stöðumat á hegðun með SET- fjölþáttamati. Einnig er 

spurningalistinn „Þarfagreining“ lagður árlega fyrir allt starfsfólk skólanna til að meta 

árangur. Að auki er stöðugt mat á frávikshegðun og skráningu agabrota sem geymd eru í 

Mentor- upplýsingakerfinu (Þjónustumiðstöð Breiðholts, 2008).  

SET (School-Wide Evaluation Tool) er fjölþáttamat sem meðal annars felst í 

áhorfi í skólum og viðtölum við starfsfólk og nemendur. Viðmið fyrir það að skóli sé að 

innleiða kerfið á réttan hátt gefur SET einkunn upp á 80% (Horner o.fl., 2004). Á Íslandi 

er mælt með því að þetta sé framkvæmt árlega af PBS handleiðara (Þjónustumiðstöð 

Breiðholts, 2008). SET var hannað til að meta fyrstu stig innleiðingar á heildstæðum 

stuðningi við jákvæða hegðun. Niðurstöður rannsókna á listanum gefa til kynna að þetta 

sé réttmæt og áreiðanleg mæling. Markmið með notkun listans er að meta áhrif þjálfunar 

og tæknilegrar aðstoðar í aðferðum PBS á meðan innleiðingu stendur. Einnig að greina 

hvort það sé samband milli þess að nota aðferðir PBS og þeirra breytinga sem verða á 
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hegðun og námsárangri. SET samanstendur af 28 atriðum sem flokkuð eru í sjö 

meginþætti fyrsta stigs forvarna PBS. Þjálfaðir matsmenn taka viðtöl við stjórnendur, 

kennara, annað starfsfólk og nemendur til að fá upplýsingar um hvort þessi tilteknu 

atriði PBS séu til staðar og í notkun (Horner o.fl., 2004).  

 EBS (Effective behavior supports survey) er könnun sem lögð er fyrir kennara og 

starfsfólk skóla. Hún á að meta stöðu innleiðingar PBS á þeim fjórum þáttum sem 

einkenna hegðunarstjórn í kerfinu; sem heildstætt hegðunarstjórnunarkerfi, 

hegðunarstjórnunarkerfi innan og utan kennslustofu og einstaklingsmiðuðu kerfi fyrir 

nemendur með viðvarandi hegðunarvanda. Niðurstöður fyrstu rannsókna á réttmæti 

þessarar könnunar gefa til kynna að hægt sé að segja til um núverandi stöðu innleiðingar 

á þessum fjórum þáttum PBS. Einnig að meta hver næstu skref innleiðingar eigi að vera 

með því að nota EBS til hliðsjónar við aðrar mælingar eins og vísanir til skólastjóra 

(Safran, 2006). 

Vísanir til skólastjóra (office discipline referral measures) er algeng leið til að 

meta umfang agabrota nemenda og hegðunar í skólum. Þetta þykir réttmæt mæling á 

óæskilegri hegðun í skólum (Irvin o.fl., 2004). Gögn um vísanir til skólastjóra benda til 

þess að sú hegðun sem verður til þess að nemanda er vísað til skólastjóra er líkleg til að 

vera viðvarandi hjá honum (Tobin, Sugai og Colvin, 1996). Vísanir til skólastjóra geta 

gefið upplýsingar um hvar þurfi að taka á hegðun nemenda og hvernig inngripin eigi að 

vera. Þó er mikilvægt að skráning á þessum atburðum sé nákvæm. Skrá þarf nafn 

nemanda, kennara, bekkjar, þess staðar sem atvikið átti sér stað, á hvaða tíma dags og 

hvers eðlis hegðunin var (Irvin o.fl., 2006). Í rannsókn sem var gerð á vísunum til 

skólastjóra kom fram að nemendur í yngri bekkjum voru líklegri til að vera vísað til 

skólastjóra vegna árásargirni en á miðstigi vegna ókurteisi og vanvirðingar. Nemendur í 



 

 

29 

elstu bekkjum voru hins vegar líklegri en hinar bekkjardeildirnar til að vera vísað til 

skólastjóra vegna lélegrar skólasóknar. Einnig kom fram að stúlkur eru ólíklegri en 

strákar til að vera vísað til skólastjóra en sá kynjamunur minnkar eftir því sem nemendur 

verða eldri. Niðurstöðurnar gefa því til kynna að þroski barnanna hefur áhrif á eðli og 

umfang óæskilegrar hegðunar. Líklegt er að aðlaga þurfi inngrip við agabrotum 

nemenda eftir aldri þeirra (Kaufman o.fl., 2010).  

SWIS agaskráningarkerfið (School-Wide Information System) er hægt að nota til 

að skrá og halda utan um vísanir til skólastjóra. Í því er hegðun skilgreind og skráð á 

ákveðinn hátt til að auka réttmæti niðurstaðna. Niðurstöður eru settar inn í ákveðið 

skráningarkerfi á netinu á að minnsta kosti þriggja til fjögurra vikna fresti og þær 

notaðar til að taka ákvarðanir um breytingar (Irvin o.fl., 2006). Tilgangur rannsóknar 

sem notaðist við þetta skráningarkerfi var að finna hvaða upplýsingar væri hægt að nota 

með því að safna vísunum til skólastjóra og skrá þær með þessu mælitæki. Einnig að 

meta hvort ákveðið mynstur væri í þeirri hegðun sem vísað er fyrir til skólastjóra. 

Gögnum var safnað úr 1510 skólum. Lýsandi tölfræði yfir vísanir til skólastjóra bendir 

til þess að sá fjöldi nemenda sem fær eina eða færri vísun til skólastjóra á ári fer 

hækkandi eftir því sem lengra er komið í skólakerfinu. Stærstur hluti þeirra agabrota sem 

vísað er til skólastjóra fara fram í kennslustofu. Ef nemendum er vísað til skólastjóra 

fyrir hegðun á almennum svæðum er líklegast að nemendur á yngsta stigi brjóti af sér í 

útiveru en nemendur á mið- og elsta stigi á göngum skólanna. Þá kom einnig fram að 

vísanir til skólastjóra eru algengastar vegna hegðunar sem á sér stað seinni part dags og 

þá helst í kringum matartíma (Spaulding o.fl., 2010).  

Þó vísanir til skólastjóra séu oft notaðar til að álykta um hegðun og hvernig eigi 

að taka á henni þá er réttmæti og áreiðanleiki eitthvað sem þarf að skoða betur (Kern og 
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Manz, 2004). Meðal annars er vanalega vísað fyrir hegðun sem ógnar öryggi og kemur 

að skipulagi og stjórn í skólum. Þetta er hegðun sem er algengari meðal drengja en 

stúlkna. Einnig fer það eftir mati kennara eða starfsmanns fyrir hvaða hegðun er vísað. 

Kennarar hafa misháan þröskuld um hvaða hegðun þeir þola og því er ekki endilega 

sambærilegt milli starfsfólks fyrir hvaða hegðun er vísað til skólastjóra (Wright og 

Dusek, 1998). Þetta verður einnig til þess að nemandi missir úr kennslu á meðan honum 

er vísað til skólastjóra eða úr skóla (Spaulding o.fl., 2010). Það hvernig óæskileg hegðun 

er skilgreind og hvernig gögnum um hana er safnað getur því haft áhrif á þann mun sem 

finnst milli óæskilegrar hegðunar drengja og stúlkna (Kaufman o.fl., 2010).  

 

Nýlegar rannsóknir á árangri PBS 

Í rannsókn sem gerð var til að meta áhrif PBS- kerfisins voru fengnir skólar úr 

tveimur fylkjum í Bandaríkjunum. 33 skólar fengu þriggja ára þjálfun í PBS en aðrir 30 

voru annað hvort viðmiðunarskólar eða fengu þjálfun síðar (wait-list). Fjórar mælingar 

voru gerðar til að meta áhrif PBS þjálfunarinnar. Sú fyrsta var til að meta hve vel 

starfsfólk fylgdi kerfinu eftir (treatment fidelity) en sá hluti rannsóknarinnar var metinn 

með SET- listanum. Áhrif PBS á öryggistilfinningu í skóla var skoðað með SSS- 

listanum (School Safety Survey) en hann er lagður fyrir að minnsta kosti fimm 

einstaklinga í skólanum sem gegna mismunandi hlutverki í honum. Tíðni vísana til 

skólastjóra var metin og skráð í SWIS- agaskráningarkerfið. Loks var metið hlutfall 

þeirra nemenda í þriðja bekk sem náðu ákveðnum kennsluviðmiðum í lestri. Það var gert 

með stöðluðum kunnáttuprófum sem lögð eru fyrir alla nemendur í fylkinu. Niðurstöður 

gáfu til kynna að þjálfun skólanna varð til betri innleiðingar kerfisins en það leiddi til 

meira öryggis í skólum og betri námsárangurs þriðju bekkinga í lestri. Í þessari rannsókn 
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voru vísanir til skólastjóra fáar bæði fyrir og eftir innleiðingu og bent á að líklega þyrfti 

að meta óæskilega hegðun á fleiri en einn hátt til að kanna betur áhrif kerfisins á hana. 

Einnig að meiri áherslu mætti leggja á að kanna hver áhrif kerfisins eru á frammistöðu 

nemenda í námi. Kerfið ætti að leiða til þess að kennarar eyði meiri tíma í kennslu en að 

taka á óæskilegri hegðun og nemendur ættu að læra að vera til staðar, taka eftir og taka 

þátt í kennslustundum (Horner o.fl., 2009). 

Ein af nýjustu rannsóknunum sem sýna fram á áhrif fyrsta stigs forvarna PBS 

kerfisins var langtímarannsókn gerð á fimm ára tímabili í 37 skólum (elementary 

schools) í Bandaríkjunum. PBS var innleitt í 21 af þessum skólum og fengu þeir ítarlega 

þjálfun í aðferðum PBS og handleiðslu. Í rannsókninni voru áhrif þjálfunar könnuð með 

því að skoða niðurstöður úr SET- listanum. EBS könnunin var einnig lögð fyrir allt 

starfsfólk beggja skólanna til að meta stöðu innleiðingar. Til að meta agabrot nemenda 

var skoðaður fjöldi þess hve oft nemendum var vikið úr skóla og einnig vísanir til 

skólastjóra. Loks var frammistaða nemenda í námi metin. Niðurstöður gáfu til kynna að 

þeir skólar sem höfðu innleitt PBS komu betur út á öllum breytunum eftir hana, 

starfsfólk skólanna beitti kerfinu á réttan hátt eftir þjálfun og sú hegðun þeirra viðhélst 

þau ár sem rannsóknin fór fram. Áhrif kerfisins komu einnig fram í minnkun þess fjölda 

nemenda sem vísað var til skólastjóra og rekin úr skóla. Þó er bent á það í lok 

rannsóknar að gera þurfi mælingar á fleiri vegu til að geta alhæft um niðurstöðurnar, til 

dæmis með kennaramati (teacher ratings) eða með beinum áhorfsmælingum í 

kennslustofu (Bradshaw, Mitchell og Leaf, 2010).  

 

Beinar áhorfsmælingar 

 Árangur af PBS- kerfinu hefur verið metinn með ákveðnum aðferðum en til að 
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sýna sem best fram á áhrif PBS þurfa mælingarnar að vera góðar. Matsaðferðir 

atferlisgreiningar geta nýst innan skólanna til að móta forvarnir og bæta hegðun 

nemenda. Innan fræðanna eru til mismunandi leiðir til að safna gögnum um hegðun, til 

dæmis viðtöl við foreldra og kennara, matslistar og spurningalistar. Beint áhorf hegðunar 

í náttúrulegu umhverfi er þó algengasta leiðin innan atferlisgreiningar til að meta hegðun 

nemenda. Til að mæla hegðun með beinu áhorfi þarf fyrst að ákveða hvaða einkenni 

hegðunar á að meta, til dæmis tíðni, magn eða útkomu. Beinar áhorfsmælingar eru þó 

yfirleitt notaðar til að safna magnbundnum gögnum en þá þarf að skilgreina og 

aðgerðabinda hegðunina sem á að mæla. Sú skilgreining þarf að vera skýr, hlutlæg og 

tæmandi þannig að áhorfsmenn geti á áreiðanlegan hátt og með nákvæmni metið hvort 

viðkomandi hegðun hafi átt sér stað. Gögnum með beinu áhorfi er yfirleitt safnað með 

tíðnimælingum. Í þeim er hegðun skoðuð beint en hún ekki notuð til að álykta um 

undirliggjandi vanda (Skinner, Dittmer og Howell, 2000). Samkvæmt atferlisgreiningu er 

litið svo á að umhverfið viðhaldi eða stuðli að ákveðinni hegðun, það er, að hún sé undir 

stjórn umhverfisbreyta (Carr, 1993). Því er mikilvægt að skoða hegðun í sínu náttúrulega 

umhverfi (Cone, 1978). 

 

Margliða grunnlínusnið 

Eitt af þeim rannsóknarsniðum sem mikið er notað í rannsóknum innan hagnýtrar 

atferlisgreiningar er margliða grunnlínusnið (multiple baseline design). Í því er inngrip 

innleitt í mismunandi röð yfir tíma fyrir ákveðna hegðun, viðfang eða aðstæður. Því er 

hægt að sjá hvort breytingar verði í hegðun þegar inngrip hefst í einum aðstæðum en er 

haldið stöðugu í öðrum. Inngripið verður að gerast á mismunandi tíma til að hægt sé að 

útiloka áhrif sögu og annarra utanaðkomandi þátta sem gætu haft áhrif á hegðunina 
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(Barlow, Nock og Hersen, 2009). Margliða grunnlínusnið hentar vel þegar ekki er hægt 

að taka burt inngrip eða þegar ekki er hægt að snúa því við vegna siðferðislegra ástæðna 

(Bailey og Burch, 2002). Engin regla er um það hve margar endurtekningar þurfa að vera 

í margliða grunnlínusniði. Þó er mælt með því að betra sé að hafa fleiri en færri, en þó 

ekki svo margar endurtekningar að grunnlína í síðasta liðnum sé orðin allt of löng 

(Hayes, Barlow og Nelson-Grey, 1999). 

 

Samræmismælingar  

Þegar gögnum er safnað með beinu áhorfi verður að koma í veg fyrir að 

áhorfsmenn skrái hegðun á rangan hátt. Það er gert með því að þjálfa matsmenn til að 

skrá hegðun samkvæmt skilgreiningum og nota vel hannað skráningartæki. Algengasta 

aðferðin til að auka gæði beinna áhorfsmælinga er að nota samræmismælingar 

(interobserver agreement) en þá er annar matsmaður sem fengið hefur sömu þjálfun 

látinn meta hegðun á sama tíma og áhorfsmaðurinn (Skinner, Dittmer og Howell, 2000). 

Með slíkum mælingum er metið samræmi milli matsmanna (interobserver agreement) í 

því hvernig fylgi- og frumbreytur eru skráðar. Mikilvægt er að áhorfsmenn noti sömu 

skilgreiningar á markhegðun og á sama hátt að hún sé skýr, hlutlæg og tæmandi. Í 

einstaklingsrannsóknarsniðum þarf að fara í gegnum ákveðin skref til að koma í veg fyrir 

skekkjur eða breytileika í hegðun matsmanna þannig að ef mælingar sýna breytingar þá 

sé það ekki vegna breytinga á hegðun þeirra sem meta. Þessar mælingar fara vanalega 

þannig fram að tveir matsmenn sem fengið hafa sömu þjálfun meta hegðun með sama 

mælitækinu. Þá er mikilvægt að niðurstöður mælinganna séu óháðar. Með því er hægt að 

bera hlutlægt saman hvernig tvær ólíkar manneskjur meta hvort hegðun átti sér stað eða 

ekki með sama matstækinu (Kennedy, 2005). Einnig er með þessu verið að forðast að 
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matsmenn fari frá upphaflegu skilgreiningunni á hegðun (observer drift) (Kazdin, 1977). 

Mælt er með því að samræmismælingar fari fram í þriðjungi mælinga (33%), en ekki 

sjaldnar en í 20% mælinga. Venjan er að miða við að heildarsamræmi sé ekki undir 80% 

fyrir skráningu hverrar hegðunar til að hægt sé að gera ráð fyrir því að mælitækið sé í lagi 

en helst þarf samræmið að vera nær 90%. Ef aðstæður þar sem hegðun er metin eru mjög 

flóknar eða fylgst er með margs konar hegðun á sama tíma er hægt að miða við lægri 

töluna. Samræmi er einnig metið eftir því hve oft hegðun á sér stað, ef hegðun á sér 

ítrekað stað er algengara að samræmi sé lægra en þegar hegðun á sér sjaldnar stað 

(Kennedy, 2005). Lágt samræmi getur verið vegna ónákvæmrar aðgerðarbindingar, 

lélegra matsaðferða eða ónægri þjálfun áhorfsmanna (Skinner, Dittmer og Howell, 2000). 

Í beinum áhorfsmælingum í skólum þarf að reyna að koma í veg fyrir að fólk 

breyti hegðun sinni þar sem verið er að fylgjast með því (reactivity). Slíkar breytingar á 

hegðun vegna áhorfs geta haft áhrif á réttmæti gagna sem safnað er með beinu áhorfi. Þá 

þarf að láta nemendur og starfsfólk fá eins litlar upplýsingar og hægt er um hvað 

áhorfsmennirnir eru að meta, horfa ekki á neinn ákveðinn né halda augnsambandi og ekki 

vera í beinum samskiptum við þau. Einnig þarf að láta sem minnst fyrir sér fara eða fela 

sig á bak við spegla eða veggi og fara inn í kennslustofur áður en hringt er inn. (Skinner, 

Dittmer og Howell, 2000). 

 

Bilskráning  

Sú tegund skráningar sem er vinsælust til mælinga með beinu áhorfi í 

atferlisgreiningu er bilskráning (interval recording) (Barlow, Nock og Hersen, 2009). Til 

er annars vegar heilbilaskráning en þá er merkt hvort hegðun átti sér stað allt áhorfsbilið 

en hins vegar er hlutabilsskráning (partial interval recording) en þá er merkt hvort 
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hegðun átti sér stað einhvern tíma á áhorfsbilinu (Powell, Martindale og Kulp, 1975). 

Fólk innan hagnýtrar atferlisgreiningar sem notar þessar mælingar hafa þó bent á að 

þessari tegund skráningar fylgir ákveðin ónákvæmni þar sem ekki er merkt hve oft 

hegðun átti sér stað á skráningartímabilinu heldur einungis hvort hún átti sér stað 

einhvern tíma á því eða ekki. Til að koma í veg fyrir vanmat á hegðun er ráð að hafa bilin 

stutt, til dæmis tíu sekúndur (Bailey og Burch, 2002).  

 

Rannsóknarmarkmið og tilgátur 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna áhrif PBS á hegðun nemenda og 

starfsfólks í þremur skólum í Reykjanesbæ. Í rannsókninni var notast við beinar 

áhorfsmælingar til að skrá niður hegðun en margliða grunnlínusnið var notað til að meta 

árangur PBS í skólunum. Settar voru fram tíu tilgátur sem allar snúa að hegðun 

starfsfólks og nemenda í skólunum þremur: 1) Æskileg hegðun nemenda sé til staðar í 

hverju áhorfsbili, 2) óæskileg hegðun nemenda minnkar, 3) jákvæð athygli starfsfólks 

eykst, 4) óviðeigandi hunsun starfsfólks minnkar, 5) óviðeigandi hegning starfsfólks 

minnkar, 6) starfsfólk minnki eða hætti notkun sinni á rangri umbun, 7) starfsfólk 

leiðrétti í auknum mæli óæskilega hegðun nemenda, 8) starfsfólk noti í auknum mæli 

viðeigandi hegningu (skammir, vanþóknun) í kjölfar óæskilegrar hegðunar nemenda, 9) 

starfsfólk gefi nemendum jákvæð fremur en neikvæð fyrirmæli og að 10) starfsfólk auki 

eftirlit með æskilegri hegðun nemenda með því að vera á þeim stöðum sem nemendur 

eru. 

Gögnum hefur verið safnað frá vori 2008 en skólarnir hófu innleiðingu á kerfinu 

haustið 2008 og vorið 2009. Rannsóknin er hluti af stærri rannsókn en Ragnheiður Sif 

Gunnarsdóttir birti niðurstöður grunnlínumælinga í MS- ritgerð sinni (2011). Hér eru 
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birtar niðurstöður á hegðun nemenda og starfsfólks fyrir og eftir innleiðingu PBS í 

skólunum en gagnasöfnun heldur áfram í að minnsta kosti tvö ár í viðbót.  
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Aðferð 

 
Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru nemendur og starfsfólk þriggja grunnskóla í 

Reykjanesbæ. Þátttakendum var skipt niður eftir bekkjarstigum í yngsta stig (1.-

4.bekkur), miðstig (4.-7.bekkur) og elsta stig (8.-10.bekkur). Tilviljun réð því hvaða 

nemendum var fylgst með hverju sinni en dregið var í hvaða bekki var farið á hverju 

aldursstigi fyrir sig. Fjöldi nemenda og starfsfólks var mismunandi eftir tímabilum 

gagnasöfnunar. Í töflu 1 er meðalfjöldi nemenda og starfsfólks og spönn þess milli 

tímabila, bæði eftir skólum og aldursstigum. Í skóla 1 voru nemendur að meðaltali 419 en 

starfsfólk 74, í skóla 2 voru nemendur að meðaltali 399 en starfsfólk 72 og í skóla 3 voru 

nemendur að meðaltali 344 en starfsfólk 56 talsins. 

 

Tafla 1.  

Meðalfjöldi og spönn nemenda og starfsfólks yfir öll mælingatímabil. Skipt eftir skólum 

og aldursstigum. 

 

Skóli 1 Skóli 2 Skóli 3 

 
Meðalfjöldi Spönn Meðalfjöldi Spönn Meðalfjöldi Spönn 

Yngsta stig 144 127-168 124 79-179 110 89-129 

Miðstig 126 110-172 133 127-143 105 86-122 

Elsta stig 150 137-172 142 116-156 129 117-142 

Öll aldursstig 419 404-440 399 330-465 344 311-387 

Starfsfólk 74 68-80 72 66-78 56 51-61 

 

Rannsóknaraðstæður 

Gögnum var safnað á öllum svæðum skólanna þriggja. Svæðunum var annars 
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vegar skipt í kennslustofur en hins vegar almenn svæði. Við skráningu var gerður 

greinarmunur á mælingum í kennslustofu eftir því hvort um var að ræða almenna kennslu 

þar sem samskipti milli nemenda og kennara áttu að vera virk og því ætlast til að kennari 

veitti jákvæða athygli allan tímann. Eða hvort um var að ræða 

vídeó/hljóðlestur/próf/upplestur kennara þar sem ekki var gert ráð fyrir virkum 

samskiptum, einungis virku eftirliti kennara eða því að hann fylgdist með hegðun 

nemenda. Almennum svæðum var síðan skipt í fimm svæði til að fylgjast með hegðun 

nemenda við sem fjölbreyttastar aðstæður innan skólanna, í stiga/ganga/salerni, 

fatasvæði/skósvæði, útisvæði/frímínútur, inngang og matsal. Við úrvinnslu gagna var 

ekki gerður greinarmunur á því í hvaða aðstæðum var mælt heldur voru gögn einungis 

flokkuð eftir því hvort mælingar fóru fram í kennslustofu eða á almennum svæðum. 

 

Mælitæki og tækjabúnaður 

Rannsóknin var gerð með beinum áhorfsmælingum þar sem áhorfsmenn fylgdust 

með samskiptum nemenda og starfsfólks og skráðu niður hegðun þeirra eftir fyrirfram 

ákveðnum skilgreiningum á hegðun (sjá viðauka A).  

Þar sem notast var við hlutabilsskráningu til að skrá niður hegðun var hljóðskrá á 

iPod (tónhlöðu) notuð til að afmarka upphaf og endi hvers skráningartímabils. 

Mælingunni var skipt upp í tvo þætti á hljóðskránni, tíu sekúndna áhorfstímabil og fimm 

sekúndna skráningartímabil. 

Skráningarblað sem notast var við í rannsókn Ragnheiðar Sifjar Gunnarsdóttur 

(2011) var einnig notað til að skrá niður hegðun hér (viðauki B). Á skráningarblaðinu eru 

20 línur svo hver lína gefur til kynna tíu sekúndur af áhorfi. Það tók því fimm mínútur af 

áhorfi til að fylla eitt blað (20 tíu sekúndna áhorfsbil og 20 fimm sekúndna 
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skráningarbil). Á skráningarblaðinu eru fylgibreytur flokkaðar eftir því hvort um er að 

ræða aðdraganda starfsfólks, hegðun nemenda og afleiðingu starfsfólks.  

Þar sem fylgst var með hóphegðun og notast við hlutabilsskráningu var einungis 

skráð hvort hegðun átti sér stað á skráningartímabilinu en ekki hve oft eða hve margir 

sýndu hana. Það var því nóg að einn nemandi eða starfsmaður sýndi ákveðna hegðun 

einu sinni til að hún væri merkt á skráningarblaðið. 

Unnið var úr gögnunum í reikniforritinu Excel og niðurstöður settar fram á 

línuritum sem sýna hlutfall áhorfsbila þar sem markhegðun kom fram, annars vegar fyrir 

kennslustofur en hins vegar fyrir almenn svæði.  

 

Rannsóknarsnið 

 Þetta er langtímarannsókn og þau gögn sem notuð eru hér var safnað fyrstu fjögur 

ár rannsóknarinnar. Frumbreytan er innleiðing PBS. Fylgibreyturnar eru tíðni 

markhegðunar hjá starfsfólki og nemendum, en það er sú hegðun nemenda og starfsfólks 

sem gert er ráð fyrir að breytist í kjölfar innleiðingarinnar.  

Fylgibreyturnar skiptast í þrjá hópa; í aðdraganda, hegðun og afleiðingu 

hegðunar. Annars vegar eru það tvær fylgibreytur um hegðun nemenda, æskileg og 

óæskileg hegðun. Hins vegar eru það fylgibreytur um hegðun starfsfólks. Þær skiptast í 

aðdraganda að hegðun nemenda sem er fyrirmæli/spurningar/bendingar, sem geta verið 

skýr eða óskýr og jákvæð eða neikvæð. Afleiðingar hegðunar geta verið rétt eða röng 

viðbrögð. Rétt viðbrögð flokkast í jákvæða athygli, leiðréttingu hegðunar, viðeigandi 

hegningu og virka hunsun. Röng viðbrögð starfsfólks skiptast hins vegar í ranga umbun, 

óviðeigandi hegningu og óviðeigandi hunsun. Auk þess eru fylgibreyturnar starfsmaður 

ekki á staðnum (fimm eða færri nemendur) og starfsmaður ætti að vera á staðnum (sex 
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eða fleiri nemendur). Nánari skilgreiningar á markhegðun er að finna í viðauka A.  

Til að meta áhrif innleiðingar PBS- kerfisins á fylgibreyturnar var notast við 

einstaklingsrannsóknarsniðið margliða grunnlínusnið (multiple baseline design). Þá var 

inngrip innleitt á mismunandi tímum í skólana. Grunnlínumælingar voru teknar frá vori 

2008. Í skóla 1 hófst innleiðing PBS haustið 2008, í skóla 2 í byrjun árs 2009 en í skóla 3 

um miðja önn 2009. Því eru nú tvö og hálft ár liðin frá innleiðingu í skóla 1 en tvö ár frá 

innleiðingu í skóla 2 og 3. Miðað var við að um það bil sjö mánuðir liðu frá upphafi 

innleiðingar áður en mælingar hæfust aftur í þeim skóla. Því hófust mælingar eftir að 

innleiðing hófst vorið 2009 í skóla 1 en haustið 2009 í skóla 2 og 3. 

Innanhópasamanburður var gerður til að bera saman gögn milli tímabila í hverjum skóla 

á hverju aldursstigi en millihópasamanburður til að bera saman niðurstöður milli skóla 

eftir tímabilum og aldursstigum. 

 

Framkvæmd 

Rannsóknin er langtímarannsókn og beint framhald af rannsókn Ragnheiðar Sifjar 

Gunnarsdóttur sem undir leiðsögn Zuilmu Gabríelu Sigurðardóttur sá um val á 

rannsóknarsniði, aðferð við gagnasöfnun, skilgreiningu markhegðunar og fleira tengt 

undirbúningi rannsóknar með beinu áhorfi. Við undirbúning að framkvæmd rannsóknar 

var stuðst við tillögur Ben Smith sem hann hélt á erindi árið 2007. Í því lagði hann 

áherslu á að útiloka þyrfti skekkjur sem gætu komið til vegna þess hvaða dagur vikunnar 

væri eða hvaða tími dagsins. Einnig að afmarka þyrfti áhorfssvæði fyrir fram til að auka 

samræmi milli matsmanna. Þá þurfti að auki að velja tíma til mælinga sem gæfi hvað best 

til kynna hefðbundið skólastarf (Ragnheiður Sif Gunnarsdóttir, 2011). 

Í byrjun hverrar annar valdi umsjónarmaður rannsóknarinnar tíma til að safna 
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gögnum í skólunum. Það var gert í samráði við stjórnendur skólanna þriggja og við það 

tekið mið af skólanámskrá til að mælingarnar gæfu hvað best til kynna almennt skólastarf 

þeirra. Að því loknu var auglýst eftir fólki til gagnasöfnunar en til þess voru að jafnaði 

valdir fjórir BS- nemar á lokaári í sálfræði. Nemarnir höfðu val um að nota gögnin til 

úrvinnslu fyrir BS- ritgerð eða að fá rannsóknareiningar fyrir vinnuna. Í kjölfar þess var 

starfsfólki skólanna sendur tölvupóstur með upplýsingum um þann tíma sem BS- 

nemarnir yrðu á svæðinu. Tilgangur rannsóknar var ekki gefinn upp að öðru leyti en að 

rannsóknin sneri að PBS- kerfinu og færi fram með beinum áhorfsmælingum á 

mismunandi svæðum skólans á tilteknu tímabili. 

Eftir það tók þjálfun mælingamanna við en hún tók um fimm daga. Til að byrja 

með þurftu nemarnir að læra skilgreiningar á hegðun sem notaðar voru í rannsókn 

Ragnheiðar Sifjar Gunnarsdóttur (sjá viðauka A). Í kjölfarið var haldinn fundur þar sem 

umsjónarmaður verkefnisins fór yfir skilgreiningarnar (sjá viðauka A), notkun 

skráningarblaðsins (sjá viðauka B), hvernig ætti að skrá hegðun eftir hlutabilsskráningu 

og önnur atriði er varða gagnasöfnun með beinu áhorfi. Þá voru tekin dæmi af aðstæðum 

þar sem tiltekin hegðun gæti átt sér stað. Á þessum fundi var einnig farið yfir æskilega 

hegðun áhorfsmanna á meðan mælingum stendur, til dæmis að fylgja skólareglum 

barnanna og taka tillit til kennara og starfsfólks. Að þessu loknu fóru fram æfingar í 

skólunum sjálfum. Miðað var við að áhorfsmenn næðu yfir 80% samræmi við 

umsjónarmann verkefnisins fyrir hverja fylgibreytu áður en mælingar gætu hafist. Það 

tók um það bil þrjá daga af endurteknum mælingum í skólunum sjálfum og samræðum 

milli matsmanna eftir þær til að ná viðeigandi samræmi. Síðasti dagur þjálfunar var eins 

konar lokaæfing eins og um hefðbundinn mælingadag væri að ræða.  

Gagnasöfnun fór fram hverja önn á fjögurra ára tímabili. Að jafnaði fóru 
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mælingar fram í öllum skólum, 15 daga í senn. Líkt og Ragnheiður Sif Gunnarsdóttir 

(2011) greinir frá í meistararitgerð sinni þá fóru grunnlínumælingar fram í öllum skólum 

haustið 2007 (19.-30.nóvember) og vorið 2008 (31.mars – 18.apríl). Mælingar haustið 

2007 voru hins vegar gallaðar og því ekki birtar hér. Haustið 2008 (12.-30.nóvember) 

fóru grunnlínumælingar aðeins fram í skóla 2 og 3 sökum þess að inngrip hafði nýverið 

hafist í skóla 1. Vorið 2009 voru teknar 15 inngripsmælingar í skóla 1, engar mælingar í 

skóla 2 og aðeins átta grunnlínumælingar í skóla 3 þar sem innleiðing PBS hófst á miðju 

mælingatímabili, aðstandendum rannsóknarinnar að óvörum. Inngripsmælingar voru 

teknar í öllum skólum haustönn 2009 (21.október – 10.nóvember), vorönn 2010 (1.-

19.mars), haustönn 2010 (1.-19.nóvember) og vorönn 2011 (31.janúar – 22.febrúar).  

Mælingarnar fóru þannig fram að þrír áhorfsmenn skiptu með sér bekkjum eftir 

aldursstigum þar sem þeir fylgdust með hegðun nemenda og starfsfólks. Tilviljun réð því 

í hvaða stofur var farið en notuð var hálfpartinn tilviljunarkennd röð þar sem dregið var 

um í hvaða stofur áhorfsmenn færu en þess gætt að farið væri í alla bekki. Fimm 

mælingar voru á hverjum tímapunkti á hverri önn sem mælt var en mælingum var skipt 

jafnt á milli skólanna þriggja. Þannig var mælt fimm sinnum í hverjum skóla að morgni, 

fimm sinnum í hádegi og fimm sinnum eftir hádegi. Hver mæling skiptist annars vegar 

niður í mælingar í kennslustofu og hins vegar almenn svæði. Byrjað var á tíu mínútna 

mælingu í kennslustofu en síðan voru teknar tvær til sex mælingar á almennum svæðum. 

Mælingar á hverju svæði fyrir sig voru fimm mínútur, nema í matsal þar sem mælt var í 

tíu mínútur og einungis í þau fimm skipti þar sem mælingar fóru fram í kringum hádegi í 

tilteknum skóla. Eftir hádegi reyndist oft erfitt að ná mælingum á öllum almennu 

svæðunum sökum þess hve margir bekkir fóru heim á þessum tíma. Áhorfsmenn reyndu 

þó eftir fremsta megni að komast yfir mælingar á öllum svæðum. 
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Til að koma í veg fyrir að starfsfólk og nemendur breyttu hegðun sinni vegna 

nærveru áhorfsmanna var reynt að hafa stjórn á rannsóknaraðstæðum með því að þeir létu 

lítið fyrir sér fara á meðan á mælingum stóð. Meðal þess sem þeir gerðu var að hafa 

engin samskipti né augnsamband við nemendur og starfsfólk. Áhorfsmenn þurftu þó að 

taka sér stöðu eins nálægt nemendum og starfsfólki og hægt var til að heyra og sjá 

samskipti þeirra. Rannsakandi fylgdist með og skráði hegðun í allri kennslustofunni en á 

almennum svæðum þurfti hann að skilgreina svæðið sem hann fylgdist með en það var 

um það bil 10 fermetrar.  

 

Samræmismælingar  

Samræmismælingar voru gerðar í um það bil þriðjungi mælinga á hverju tímabili 

fyrir hvern áhorfsmann. Þær fóru þannig fram að tveir skráningamenn fylgdust með sömu 

svæðum á sama tíma og notuðu sameiginlega hljóðskrá á iPod (tónhlöðu). Að nota sama 

iPod tryggir að áhorfstímabilin byrji og endi á sama stað. Á meðan á 

samræmismælingum stóð voru engin samskipti milli skráningamanna til að gera 

mælinguna óháða. Samræmi milli matsmanna var svo metið eftir hverja mælingu til að 

hægt væri að grípa inn í ef samræmið væri of lágt. Í samræmismælingum var mikilvægt 

að áhorfsmaður skilgreindi svæðið sem átti að mæla og tilgreindi þeim sem tók samræmi 

ef breytingar urðu á því á miðju tímabili.  

Í þessari rannsókn var samræmi reiknað með því að deila því hve oft matsmenn 

voru sammála um að hegðun átti sér stað með heildarfjölda þeirra möguleika sem þeir 

gætu verið sammála um. Þessi aðferð nefnist heildartalning (total count). Þar sem hver 

markhegðun hefur 20 bil á hverju skráningarblaði þá er fjöldi þeirra bila sem áhorfsmenn 

eru sammála talinn og þeim fjölda deilt upp í heildarfjölda bila. Útkoman er svo 
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margfölduð með 100 til að fá prósentutölu. Þar sem bilin eru tuttugu þá lækkaði 

samræmið um 5% þegar ósamræmi var á milli skráningar þeirra sem mældu um hvort 

markhegðun hafi átt sér stað. Samræmi var metið fyrir hverja breytu og gert ráð fyrir því 

að það þyrfti að vera yfir 80%. Ef það fór undir það var í sameiningu farið yfir 

skilgreiningarnar auk þess sem farið var yfir þær aðstæður sem samræmið var lágt í.  

Í töflu 2 sést meðalsamræmi yfir allar annir sýnt auk spannar. Meðalsamræmi yfir 

allar breytur og allar annir sem mælt var er yfir 97% í öllum skólunum. Almennt var 

samræmið lægst fyrir jákvæða athygli, um 92%. Hæst var samræmið fyrir þær breytur 

sem sjaldnast komu fram, fyrir fylgibreyturnar hegðun leiðrétt, ranga umbun og 

óviðeigandi hegningu þá er meðalsamræmi yfir allar annir yfir 99%. Því er hægt að 

álykta sem svo að matsmenn meti hegðun á sama hátt.  

 

Tafla 2.  

Meðalsamræmi og spönn fylgibreyta yfir öll tímabil sem gögnum var safnað. Sýnt í 

prósentum.  

  

Yngsta stig 

 

Miðstig 

 

Elsta stig 

  

 

Meðalsamræmi Spönn Meðalsamræmi Spönn Meðalsamræmi Spönn 

Skýr fyrirmæli (jákv. og neikv.) 92.68 75-100 93.36 67-100 94.74 60-100 

Óskýr fyrirmæli (jákv. og neikv.) 98.16 91-100 98.90 93-100 99.17 85-100 

Æskileg hegðun 99.82 95-100 99.83 94-100 99.73 85-100 

Óæskileg hegðun 93.54 76-100 95.04 84-100 96.38 70-100 

Jákvæð athygli 92.77 78-100 92.37 66-100 92.06 50-100 

Hegðun leiðrétt 99.88 98-100 99.93 98-100 99.92 95-100 

Viðeigandi hegning 98.18 90-100 98.99 93-100 99.38 80-100 

Röng umbun 99.92 97-100 99.98 99-100 99.62 75-100 

Óviðeigandi hegning 99.29 91-100 98.81 88-100 98.81 70-100 

Óviðeigandi hunsun 94.74 77-100 95.64 83-100 94.27 50-100 

STM ekki á staðnum 99.26 96-100 98.72 86-100 98.23 75-100 

STM ætti að vera á staðnum 98.94 95-100 98.09 93-100 97.15 70-100 

Heildarsamræmi 97.27 

 

97.47 

 

97.45 
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Niðurstöður 

 

 Niðurstöðum er skipt niður í kafla eftir aldursstigum í yngsta stig (1.-4.bekkur), 

miðstig (4.-7.bekkur) og elsta stig (8.-10.bekkur). Einnig eftir því hvort mælt var í 

kennslustofum eða á almennum svæðum. 

Niðurstöður eru settar fram sem línurit þar sem lóðrétti ásinn sýnir hlutfall 

áhorfsbila í prósentum þar sem markhegðun kom fram en lárétti ásinn sýnir 

mælingatímabil. Notuð er sjónræn greining gagna þar sem hugað er að fjórum þáttum. Í 

fyrsta lagi að stigi gagnanna, eða meðalhlutfalli áhorfsbila þar sem tiltekin hegðun kom 

fram á hverju tilraunaskeiði. Þá er kannað hvort hlutfallið hækkar eða lækkar í kjölfar 

innleiðingar á PBS- kerfinu. Einnig er hugað að breytileika gagnanna eða því hve mikið 

þau dreifast en þá er spönn þeirra skoðuð. Að auki er skoðað í hvaða átt gögnin stefna 

eða hvort hlutfall þeirra er á upp- eða niðurleið miðað við það sem eðlilegt er í kjölfar 

innleiðingar PBS. Loks er hugað að halla gagnanna eða hve hraðar og miklar 

breytingarnar eru í kjölfar innleiðingarinnar. 

Að jafnaði var hvert mælingatímabil 15 dagar hverja skólaönn. Haustönn 2007 

voru teknar 15 grunnlínumælingar í öllum skólum en þær voru ónothæfar og ekki birtar 

hér. Vorönn 2008 voru teknar 15 grunnlínumælingar í öllum skólum. Haustönn 2008 

hófst inngrip í skóla 1 og því voru þá önn einungis teknar 15 grunnlínumælingar í skóla 2 

og 3. Vorönn 2009 voru teknar 15 inngripsmælingar í skóla 1 en einungis átta 

grunnlínumælingar í skóla 3 þar sem innleiðing PBS hófst á miðju mælingatímabili, 

aðstandendum rannsóknarinnar að óvörum. Engar mælingar voru teknar í skóla 2 þar sem 

innleiðing hófst í byrjun vorannar 2009. Frá hausti 2009 hefur verið mælt í öllum 

skólunum og að jafnaði teknar 15 inngripsmælingar í hverjum þeirra.   
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Niðurstöður frá yngsta stigi 

Niðurstöður sýna grunnlínu- og inngripsmælingar teknar á yngsta stigi í 

skólunum þremur. Mælingar voru teknar sjö skólaannir en að jafnaði voru á hverri önn 

teknar fimmtán mælingar í hverjum skóla. Fyrir hverja fylgibreytu koma fyrst 

niðurstöður úr kennslustofu en síðan frá almennum svæðum. 

 

Mynd 1. Hlutfall jákvæðrar athygli starfsfólks borið saman við hlutfall æskilegrar og 

óæskilegrar hegðunar nemenda í kennslustofu.  

 

 Æskileg hegðun í kennslustofu. Á mynd 1 sést að æskileg hegðun var að 

jafnaði alltaf til staðar í kennslustofu fyrir og eftir að innleiðing PBS hófst. Það var að 

minnsta kosti einn nemandi sýndi æskilega hegðun í hverju áhorfsbili. 

Óæskileg hegðun í kennslustofu. Mikill breytileiki var í óæskilegri hegðun í 

kennslustofu eftir áhorfsbilum, bæði fyrir og eftir að innleiðing PBS hófst. Í skóla 1 var 
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óæskileg hegðun til staðar í að meðaltali 29,5% (spönn 0-92,5%) áhorfsbila fyrir 

innleiðingu en í 15,7% (spönn 0-85%) áhorfsbila eftir að hún hófst. Í skóla 2 var hún til 

staðar í að meðaltali 15,5% (spönn 0-48,7%) áhorfsbila fyrir innleiðingu en í 7,3% 

(spönn 0-55%) áhorfsbila eftir að hún hófst. Í skóla 3 var hún nokkuð jöfn fyrir og eftir 

að innleiðing hófst, í að meðaltali 8,7% (spönn 0-37,5%) áhorfsbila fyrir innleiðingu en í 

8,3% (spönn 0-62,5%) áhorfsbila eftir að hún hófst. Þrátt fyrir mikinn breytileika var 

stefna gagnanna í rétta átt eftir að innleiðing PBS hófst, það er minnkandi, þó að síðustu 

tvær annir hafi hún farið upp á við í skóla 1. Almennt má því segja að óæskileg hegðun í 

kennslustofu hafi minnkað við innleiðingu PBS á yngsta stigi í skóla 1 og 2, en að hún 

sé að mestu leyti óbreytt í skóla 3. 

Jákvæð athygli í kennslustofu. Á mynd 1 sést að töluverður breytileiki var í 

jákvæðri athygli í kennslustofu eftir áhorfsbilum bæði fyrir og eftir að innleiðing PBS 

hófst. Fyrir innleiðingu í skóla 1 var hún til staðar í að meðaltali 15,6% (spönn 3-40%) 

áhorfsbila en í 74,6% (spönn 22,5-100%) áhorfsbila eftir að hún hófst. Í skóla 2 var hún 

til staðar í að meðaltali 70,9% (spönn 25-97,5%) áhorfsbila fyrir innleiðingu en í 90,4% 

(spönn 50-100) áhorfsbila eftir að hún hófst. Í skóla 3 var hún til staðar í að meðaltali 

51,2% (spönn 1-100%) áhorfsbila fyrir innleiðingu en í 89% (spönn 15-100%) 

áhorfsbila eftir að hún hófst. Stefna gagnanna eftir að innleiðing PBS hófst var í rétta átt 

í öllum skólunum, jákvæð athygli hefur aukist töluvert í skólunum þremur.  
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Mynd 2. Hlutfall jákvæðrar athygli starfsfólks borið saman við hlutfall æskilegrar og 

óæskilegrar hegðunar nemenda á almennum svæðum.  

 

Æskileg hegðun á almennum svæðum. Á mynd 2 sést að á almennum svæðum 

var æskileg hegðun nemenda alltaf til staðar bæði fyrir og eftir að innleiðing PBS hófst. 

Í hverju áhorfsbili var nánast undantekningarlaust einhver sem sýndi æskilega hegðun.  

 Óæskileg hegðun á almennum svæðum. Breytileiki var í hlutfalli óæskilegrar 

hegðunar á almennum svæðum eins og sést á mynd 2. Í skóla 1 var hlutfall óæskilegrar 

hegðunar jafnt fyrir og eftir að innleiðing hófst, kom fram í að meðaltali 15,8% (spönn 

1,7-35%) áhorfsbila fyrir innleiðingu PBS en í 15,7% (spönn 0-45%) áhorfsbila eftir að 

hún hófst. Í skóla 2 kom óæskileg hegðun fram í að meðaltali 13,7% (spönn 1,7-32%) 

áhorfsbila fyrir innleiðingu en í 16% (spönn 0-50%) áhorfsbila eftir að hún hófst. Í skóla 

3 kom óæskileg hegðun fram í að meðaltali 8,4% (spönn 0-27,5%) áhorfsbila fyrir 

innleiðingu en í 13,5% (spönn 0-73,3%) áhorfsbila eftir að hún hófst. Almennt má segja 
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að eftir að innleiðing PBS hófst sé meiri breytileiki og lítilsháttar aukning í óæskilegri 

hegðun í skóla 2 og 3, en að hún sé óbreytt í skóla 1.  

 Jákvæð athygli á almennum svæðum. Í skóla 1 kom jákvæð athygli á 

almennum svæðum fram í að meðaltali 5,1% (spönn 0-12%) áhorfsbila fyrir innleiðingu 

en í 50,1% (spönn 2,5-95%) áhorfsbila eftir að hún hófst. Í skóla 2 kom hún fram í að 

meðaltali 30,8% (spönn 7,5-54%) áhorfsbila fyrir innleiðingu en í 57,8% (spönn 16-

95%) áhorfsbila eftir að hún hófst. Í skóla 3 kom hún fram í að meðaltali 38,6% (spönn 

0-74%) áhorfsbila en í 52,1% (spönn 0-95%) áhorfsbila eftir að hún hófst. Almennt má 

segja að töluverð aukning sé í jákvæðri athygli í öllum skólunum, þó mest í skóla 1 þar 

sem hlutfallið var lágt áður en innleiðing PBS hófst.  
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Mynd 3. Hlutfall óviðeigandi hunsunar starfsfólks borið saman við hlutfall æskilegrar og 

óæskilegrar hegðunar nemenda í kennslustofum.  

 

 Óviðeigandi hunsun í kennslustofu. Á mynd 3 sést að óviðeigandi hunsun í 

kennslustofu í skóla 1 kom fram í að meðaltali 32,6% (spönn 5-72,5%) áhorfsbila fyrir 

innleiðingu PBS en í 15,7% (spönn 0-95%) áhorfsbila eftir að hún hófst. Í skóla 2 kom 

hún fram í að meðaltali 21,2% (spönn 0-90%) áhorfsbila fyrir innleiðingu en í 7,3% 

(spönn 0-47,5%) áhorfsbila eftir að hún hófst. Í skóla 3 kom hún fram í að meðaltali 

25,7% (spönn 0-82,5) áhorfsbila fyrir innleiðingu en eftir að hún hófst í 11,3% (spönn 0-

65%) áhorfsbila. Almennt minnkaði því hlutfall óviðeigandi hunsunar að meðaltali eftir 

að innleiðing PBS hófst og fyrst eftir það var breytileikinn minni. Frá hausti 2010 fór 

hún þó aftur vaxandi en það má greina á meiri breytileika og stefnu gagnanna sem fer 

vaxandi. Hún virðist þó minnka á vorönn 2011, sérstaklega í síðustu mælingunum. 
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Mynd 4. Hlutfall óviðeigandi hunsunar starfsfólks borið saman við hlutfall æskilegrar og 

óæskilegrar hegðunar nemenda á almennum svæðum.  

 

 Óviðeigandi hunsun á almennum svæðum. Á mynd 4 sést að áður en 

innleiðing PBS hófst kom óviðeigandi hunsun fram í að meðaltali 41,2% (spönn 16,6-

62,5%) áhorfsbila í skóla 1 en í 15,9% (spönn 0-67,5%) áhorfsbila eftir það. Í skóla 2 

kom óviðeigandi hunsun fram í að meðaltali 54,7% (spönn 10-80%) áhorfsbila fyrir 

innleiðingu en í 14,7% (spönn 0-45%) áhorfsbila eftir að hún hófst. Í skóla 3 kom hún 

fram í að meðaltali 51,7% (spönn 22,5-80,8%) áhorfsbila fyrir innleiðingu en í 14,4% 

(spönn 0-55%) áhorfsbila eftir að hún hófst. Stefna gagnanna var í rétta átt eftir að 

innleiðing PBS hófst, hún hallar niður á við. Nokkur breytileiki var þó í gögnunum í 

báðum tilraunaskeiðum. Það varð því töluverð minnkun í hlutfalli óviðeigandi hunsunar 

á almennum svæðum í skólunum þremur eftir að innleiðing PBS hófst. 
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Mynd 5. Hlutfall óviðeigandi hegningar starfsfólks borið saman við hlutfall æskilegrar 

og óæskilegrar hegðunar nemenda í kennslustofum.  

 

 Óviðeigandi hegning í kennslustofu. Á mynd 5 sést að hlutfall óviðeigandi 

hegningar í kennslustofu var lágt fyrir innleiðingu PBS og nánast ekki til staðar eftir að 

hún hófst. Óviðeigandi hegning starfsfólks í kennslustofu virðist ekki vera vandi í 

skólunum. 
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Mynd 6. Hlutfall óviðeigandi hegningar starfsfólks borið saman við hlutfall æskilegrar 

og óæskilegrar hegðunar nemenda á almennum svæðum.  

 

 Óviðeigandi hegning á almennum svæðum. Á mynd 6 sést að óviðeigandi 

hegning var sjaldgæf á almennum svæðum bæði fyrir og eftir að innleiðing PBS hófst. 

Greinilegt er að óviðeigandi hegning á almennum svæðum er ekki vandi í skólunum. 
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Mynd 7. Hlutfall rangrar umbunar starfsfólks borið saman við hlutfall æskilegrar og 

óæskilegrar hegðunar nemenda í kennslustofu. 

 

 Röng umbun í kennslustofu. Á mynd 1 sést að röng umbun kom nánast aldrei 

fram, hvorki fyrir né eftir að innleiðing PBS hófst. Breytileikinn í gögnunum var nánast 

enginn. Almennt kom röng umbun aldrei fram í kennslustofu. 



 

 

55 

Mynd 8. Hlutfall rangrar umbunar starfsfólks borið saman við hlutfall æskilegrar og 

óæskilegrar hegðunar nemenda á almennum svæðum. 

 

 Röng umbun á almennum svæðum. Á mynd 8 sést að röng umbun kom nánast 

aldrei fram á almennum svæðum, hvorki fyrir né eftir að innleiðing PBS hófst. 

Breytileiki í gögnunum var enginn. Almennt sýna starfsmenn á almennum svæðum 

aldrei ranga umbun.  
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Mynd 9. Hlutfall leiðréttingar starfsfólks á hegðun nemenda borið saman við hlutfall 

æskilegrar og óæskilegrar hegðunar nemenda í kennslustofu. 

 

 Leiðrétting á hegðun í kennslustofu. Á mynd 9 sést að starfsfólk í 

kennslustofum leiðrétti að jafnaði ekki óæskilega hegðun nemenda. Breytileiki var 

nánast enginn. Leiðrétting starfsfólks á hegðun nemenda er eitt aðalsmerki PBS 

kerfisins. Það vantar því mikið upp á að PBS hafi áhrif á þessa hegðun starfsfólks í 

skólunum þremur. 
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Mynd 10. Hlutfall leiðréttingar starfsfólks á hegðun nemenda borið saman við hlutfall 

æskilegrar og óæskilegrar hegðunar nemenda á almennum svæðum. 

 

 Leiðrétting á hegðun á almennum svæðum. Á mynd 10 sést að óæskileg 

hegðun nemenda á almennum svæðum var að jafnaði ekki leiðrétt. Breytileiki í 

gögnunum var nánast enginn. Almennt leiðrétti starfsfólk á almennum svæðum ekki 

óæskilega hegðun nemenda. 
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Mynd 11. Hlutfall viðeigandi hegningar starfsfólks borið saman við hlutfall æskilegrar 

og óæskilegrar hegðunar nemenda í kennslustofu.  

 

 Viðeigandi hegning í kennslustofu. Á mynd 11 sést að starfsfólk í kennslustofu 

sýndi viðeigandi hegningu við óæskilegri hegðun nemenda nokkuð jafnt fyrir og eftir að 

innleiðing PBS hófst. Í skóla 1 kom viðeigandi hegning fram í að meðaltali 5,4% (spönn 

0-17,5%) áhorfsbila fyrir innleiðingu en í 6,1% (spönn 0-22,5%) áhorfsbila eftir að hún 

hófst og jókst því lítillega. Í skóla 2 kom hún fram í að meðaltali 4,5% (spönn 0-15%) 

áhorfsbila fyrir innleiðingu en í 3% (spönn 0-15%) áhorfsbila eftir að hún hófst og fór í 

öfuga átt miðað við markmið PBS. Í skóla 3 kom hún fram í að meðaltali 3,3% (spönn 0-

20%) áhorfsbila fyrir innleiðingu en í 3,7% (spönn 0-30%) áhorfsbila eftir að hún hófst 

og breyttist því lítið sem ekkert. Breytileiki var nokkur og mestur í skóla 3. Almennt var 

viðeigandi hegning til staðar í álíka mörgum áhorfsbilum fyrir og eftir að innleiðing 

hófst. PBS hefur því enn sem komið er ekki áhrif á þessa hegðun starfsfólks. 
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Mynd 12. Hlutfall viðeigandi hegningar starfsfólks borið saman við hlutfall æskilegrar 

og óæskilegrar hegðunar nemenda á almennum svæðum. 

 

 Viðeigandi hegning á almennum svæðum. Á mynd 12 sést að viðeigandi 

hegning starfsfólks við óæskilegri hegðun nemenda var eins fyrir og eftir að innleiðing 

PBS hófst. Breytileiki var lítill og almennt var hlutfall viðeigandi hegningar starfsfólks 

við óæskilegri hegðun nemenda lágt fyrir og eftir að innleiðing hófst. PBS hefur því ekki 

áhrif á þessa hegðun starfsfólks. 
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Mynd 13. Hlutfall jákvæðra fyrirmæla starfsfólks borið saman við hlutfall neikvæðra 

fyrirmæla starfsfólks í kennslustofu.  

 

 Hlutfall jákvæðra og neikvæðra fyrirmæla í kennslustofu. Á mynd 13 sést að 

breytileiki var þó nokkur í því hvort jákvæð fyrirmæli væru veitt en neikvæð fyrirmæli 

voru almennt ekki til staðar. Í skóla 1 voru jákvæð fyrirmæli veitt í að meðaltali 15,6% 

(spönn 3-40%) áhorfsbila áður en innleiðing PBS hófst en í 26,6% (spönn 0-62,5%) 

áhorfsbila eftir það. Í skóla 2 voru jákvæð fyrirmæli veitt í að meðaltali 25,7% (spönn 

2,5-60%) áhorfsbila áður en innleiðing PBS hófst en í 25,3% (spönn 5-62,5%) áhorfsbila 

eftir það og því lítil sem engin breyting við innleiðinguna. Í skóla 3 voru jákvæð 

fyrirmæli veitt í að meðaltali 33,5% (spönn 0-90%) áhorfsbila áður en innleiðing hófst 

en í 23,4% (spönn 0-77,5%) áhorfsbila eftir það og því minnkun við innleiðinguna. Það 

er því aukning í jákvæðum fyrirmælum eftir að innleiðing PBS hófst í skóla 1, engin 

breyting í skóla 2 en minnkun í skóla 3. 

 Hlutfall neikvæðra fyrirmæla var lágt fyrir og eftir innleiðingu PBS. Almennt 
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lækkaði þó hlutfall þeirra í öllum skólunum eftir að innleiðing PBS hófst. 

Mynd 14. Hlutfall jákvæðra fyrirmæla starfsfólks borið saman við hlutfall neikvæðra 

fyrirmæla starfsfólks á almennum svæðum. 

 

 Hlutfall jákvæðra og neikvæðra fyrirmæla á almennum svæðum. Á mynd 14 

sést að almennt voru fyrirmæli starfsfólks á almennum svæðum jákvæð. Í skóla 1 komu 

jákvæð fyrirmæli fram í að meðaltali 5,1% (spönn 0-12%) áhorfsbila áður en innleiðing 

PBS hófst en í 7,2% (spönn 0-32%) áhorfsbila eftir það. Í skóla 2 komu þau fram í að 

meðaltali 9,3% (spönn 0-31%) áhorfsbila áður en hún hófst en í 9,4% (spönn 0-40%) 

áhorfsbila eftir það. Í skóla 3 komu þau fram í að meðaltali 10,8% (spönn 2-25%) 

áhorfsbila áður en innleiðing hófst en í 5,4% (spönn 0-32,5%) áhorfsbila eftir það. Það 

var því aukning í jákvæðum fyrirmælum eftir innleiðingu PBS í skóla 1, engin breyting í 

skóla 2 en minnkun í skóla 3. 

 Neikvæð fyrirmæli voru sjaldgæf í öllum skólunum. Hlutfall þeirra á almennum 

svæðum var lágt áður en innleiðing PBS hófst en nánast ekki til staðar eftir að það.  
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Mynd 15. Hlutfall þess að starfsmaður ætti að vera á staðnum í kennslustofu borið saman 

við hlutfall þess á almennum svæðum. 

 

 Starfsmaður ætti að vera á staðnum í kennslustofu. Á mynd 15 sést að 

starfsmann vantaði að jafnaði ekki í kennslustofu fyrir utan nokkur tilvik. Eftir að 

innleiðing PBS hófst jókst hlutfall þess lítillega í skóla 1 og 2 en breyttist ekki í skóla 3. 

 Starfsmaður ætti að vera á staðnum á almennum svæðum. Á mynd 15 sést að 

breytileiki í því hvort starfsmaður ætti að vera á staðnum á almennum svæðum var þó 

nokkur. Starfsmaður átti að vera á staðnum í skóla 1 í að meðaltali 25,6% (spönn 2,5-

63,8%) áhorfsbila áður en innleiðing PBS hófst en í 14,8% (spönn 0-50%) áhorfsbila 

eftir það. Í skóla 2 átti starfsmaður að vera á staðnum í að meðaltali 10,7% (spönn 0-

30%) áhorfsbila fyrir innleiðingu en í 6,6% (spönn 0-72,5%) áhorfsbila eftir að hún 

hófst. Í skóla 3 átti starfsmaður að vera á staðnum í að meðaltali 11% áhorfsbila fyrir 

(spönn 0-55%) og eftir (spönn 0-40%) að innleiðing PBS hófst. Breytileiki í gögnunum 
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var þó nokkur og erfitt að segja til um stefnu. Hlutfall þess að starfsmaður ætti að vera á 

staðnum í skóla 1 og 2 minnkaði en breyttist ekki í skóla 3.
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Niðurstöður frá miðstigi  

Niðurstöður sýna grunnlínu- og inngripsmælingar teknar á miðstigi í skólunum 

þremur. Mælingar voru teknar sjö skólaannir en að jafnaði voru á hverri önn teknar 

fimmtán mælingar í hverjum skóla, fyrir utan haust 2008 í skóla 3 þar sem mælingar voru 

14. Fyrir hverja fylgibreytu koma fyrst niðurstöður úr kennslustofu en síðan frá 

almennum svæðum. 

 

Mynd 16. Hlutfall jákvæðrar athygli starfsfólks borið saman við hlutfall æskilegrar og 

óæskilegrar hegðunar nemenda í kennslustofu.  

 

 Æskileg hegðun í kennslustofu. Á mynd 16 sést að æskileg hegðun var nánast 

alltaf til staðar í kennslustofu. Að jafnaði sýndi að minnsta kosti einn nemandi æskilega 

hegðun í hverju áhorfsbili (92,5-100%). 

 Óæskileg hegðun í kennslustofu. Á mynd 16 sést að mikill breytileiki var í 
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óæskilegri hegðun eftir áhorfsbilum. Í skóla 1 var hún til staðar í að meðaltali 12,8% 

(spönn 0-62,5%) áhorfsbila áður en innleiðing PBS hófst en í 21,3% (spönn 0-95%) 

áhorfsbila eftir það. Í skóla 2 var hún til staðar í að meðaltali 7,6% (spönn 0-75%) 

áhorfsbila áður en innleiðing PBS hófst en í 8,8% (spönn 0-98%) áhorfsbila eftir það. Í 

skóla 3 var hún til staðar í að meðaltali 6,9% (spönn 0-40%) áhorfsbila áður en 

innleiðing hófst en í 9,6% (spönn 0-98%) áhorfsbila eftir það. Óæskileg hegðun var því 

meiri eftir að innleiðing hófst. Hlutfall óæskilegrar hegðunar jókst töluvert í skóla 1 en 

lítið í skóla 2 og 3. Erfitt er að segja til um stefnu gagnanna vegna mikils breytileika en 

þó er hægt að sjá að hún minnkaði síðustu önnina og virðist almennt vera minni á 

vorönnum en haustönnum. 

 Jákvæð athygli í kennslustofu. Á mynd 16 sést að mikill breytileiki er í 

jákvæðri athygli sem starfsfólk veitir nemendum í kennslustofu bæði fyrir og eftir að 

innleiðing PBS hófst. Í skóla 1 var hún til staðar í að meðaltali 80,1% (spönn 0-100%) 

áhorfsbila áður en innleiðing PBS hófst en í 71% (spönn 8-100%) áhorfsbila eftir það. Í 

skóla 2 var hún til staðar í að meðaltali 60% (spönn 10-97,5%) áhorfsbila áður en 

innleiðing hófst en í 82,2% (spönn 0-98%) áhorfsbila eftir það. Í skóla 3 var hún til 

staðar í að meðaltali 48,7% (spönn 0-100%) áhorfsbila áður en innleiðing hófst en í 

79,9% (spönn 15-100%) áhorfsbila eftir það. Almennt var hlutfall jákvæðrar athygli í 

kennslustofu meira í skóla 2 og 3 en dálítil minnkun er í skóla 1 en þar var hlutfallið 

nokkuð hátt fyrir innleiðinguna. 
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Mynd 17. Hlutfall jákvæðrar athygli starfsfólks borið saman við hlutfall æskilegrar og 

óæskilegrar hegðunar nemenda á almennum svæðum.  

 

 Æskileg hegðun á almennum svæðum. Á mynd 17 sést að æskileg hegðun 

nemenda var að jafnaði alltaf til staðar á almennum svæðum. Að minnsta kosti einn 

nemandi sýndi æskilega hegðun í hverju áhorfsbili.  

 Óæskileg hegðun á almennum svæðum. Á mynd 17 sést að í skóla 1 var 

óæskileg hegðun nemenda til staðar í að meðaltali 9,4% (spönn 1,3-21,7%) áhorfsbila 

áður en innleiðing PBS hófst en í 12,4% (spönn 0-70%) áhorfsbila eftir það. Í skóla 2 

var hún til staðar í að meðaltali 8,6% (spönn 0-33%) áhorfsbila áður en innleiðing PBS 

hófst en í 11,3% (spönn 0-35%) áhorfsbila eftir það. Í skóla 3 var hún til staðar í að 

meðaltali 5,6% (spönn 0-23,3%) áhorfsbila áður en innleiðing hófst en í 9,5% (spönn 0-

55%) áhorfsbila eftir það. Breytileiki var meiri eftir að innleiðing PBS hófst. Erfitt var 

að segja til um stefnu gagnanna vegna breytileikans en hún fór þó minnkandi frá vori 
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2010. Að jafnaði hefur óæskileg hegðun nemenda á almennum svæðum því aukist 

lítillega í skólunum þremur eftir að innleiðing PBS hófst. 

 Jákvæð athygli á almennum svæðum. Á mynd 17 sést að töluverður breytileiki 

var í hlutfalli jákvæðrar athygli starfsfólks við æskilegri hegðun nemenda á almennum 

svæðum. Í skóla 1 var hún til staðar í að meðaltali 15% (spönn 10-35,6%) áhorfsbila 

áður en innleiðing PBS hófst en í 33,1% (spönn 0-83,3%) áhorfsbila eftir það. Í skóla 2 

var hún til staðar í að meðaltali 17,1% (spönn 5-44%) áhorfsbila áður en innleiðing hófst 

en í 38,2% (spönn 0,8-75) áhorfsbila eftir það. Í skóla 3 var hún til staðar í að meðaltali 

18,6% (spönn 0-44,7%) áhorfsbila áður en innleiðing hófst en í 38,4% (spönn 5-85%) 

áhorfsbila eftir það. Breytileikinn var töluverður og jókst eftir að innleiðing PBS hófst. 

Stefna gagnanna var þó í rétta átt eftir að innleiðing hófst og jákvæð athygli starfsfólks 

við æskilegri hegðun nemenda hefur aukist með PBS. 
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Mynd 18. Hlutfall óviðeigandi hunsunar starfsfólks borið saman við hlutfall æskilegrar 

og óæskilegrar hegðunar nemenda í kennslustofu. 

 

 Óviðeigandi hunsun í kennslustofu. Á mynd 18 sést að töluverður breytileiki 

var í hlutfalli áhorfsbila þar sem óviðeigandi hunsun starfsfólks í kennslustofu kom 

fram. Í skóla 1 kom hún fram í að meðaltali 23,1% (spönn 0-67,5%) áhorfsbila áður en 

innleiðing PBS hófst en í 16,9% (spönn 0-95%) áhorfsbila eftir það. Í skóla 2 kom hún 

fram í að meðaltali 18,9% (spönn 0-85%) áhorfsbila áður en innleiðing hófst en í 8% 

(spönn 0-87,5%) áhorfsbila eftir það. Í skóla 3 kom hún fram í að meðaltali 36,1% 

(spönn 0-92,5%) áhorfsbila áður en innleiðing PBS hófst en í 13,8% (spönn 0-87,5%) 

áhorfsbila eftir það. Breytileikinn var því mikill bæði fyrir og eftir að innleiðing PBS 

hófst en minnkaði þó við hana. Hlutfall þeirra áhorfsbila þar sem óviðeigandi hunsun 

kom fram var töluvert minna eftir að PBS hófst í öllum skólum.  

 



 

 

69 

Mynd 19. Hlutfall óviðeigandi hunsunar starfsfólks borið saman við hlutfall æskilegrar 

og óæskilegrar hegðunar nemenda á almennum svæðum.  

 

 Óviðeigandi hunsun á almennum svæðum. Á mynd 19 sést að óviðeigandi 

hunsun starfsfólks á almennum svæðum hefur minnkað eftir að innleiðing PBS hófst í 

skólunum þremur. Í skóla 1 kom óviðeigandi hunsun kom fram í að meðaltali 55,6% 

(spönn 10-75%) áhorfsbila áður en innleiðing hófst en í 15,8% (spönn 0-75%) áhorfsbila 

eftir það. Í skóla 2 kom hún fram í að meðaltali 59,8% (spönn 29-87,9%) áhorfsbila áður 

en innleiðing hófst en í 16,3% (spönn 0-35%) áhorfsbila eftir það. Í skóla 3 kom hún 

fram í að meðaltali 47,3% (spönn 10-89,5%) áhorfsbila áður en innleiðing hófst en í 

11,5% (spönn 0-55%) áhorfsbila eftir það. Breytileikinn var minni eftir að innleiðing 

PBS hófst, sérstaklega í skóla 2 og 3 og hlutfall þeirra áhorfsbila þar sem óviðeigandi 

hunsun starfsfólks kom fram á almennum svæðum hefur minnkað töluvert. 
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Mynd 20. Hlutfall óviðeigandi hegningar starfsfólks borið saman við hlutfall æskilegrar 

og óæskilegrar hegðunar nemenda í kennslustofu. 

 

 Óviðeigandi hegning í kennslustofu. Á mynd 20 sést að óviðeigandi hegning 

starfsfólks kom sjaldan fram bæði fyrir og eftir að innleiðing PBS hófst. Hlutfall þeirra 

áhorfsbila þar sem óviðeigandi hegning kom fram í kennslustofum var lágt fyrir 

innleiðinguna en nánast ekkert eftir að hún hófst. 
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Mynd 21. Hlutfall óviðeigandi hegningar starfsfólks borið saman við hlutfall æskilegrar 

og óæskilegrar hegðunar nemenda á almennum svæðum. 

 

 Óviðeigandi hegning á almennum svæðum. Á mynd 21 sést að óviðeigandi 

hegning starfsfólks á almennum svæðum var sjaldgæf bæði fyrir og eftir að innleiðing 

PBS hófst. Breytileikinn minnkaði við innleiðingu PBS og óviðeigandi hegning á 

almennum svæðum var nánast aldrei til staðar.  
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Mynd 22. Hlutfall rangrar umbunar starfsfólks borið saman við hlutfall æskilegrar og 

óæskilegrar hegðunar nemenda í kennslustofu.  

 

 Röng umbun í kennslustofu. Á mynd 22 sést að röng umbun kom nánast aldrei 

fram, hvorki fyrir né eftir að innleiðing PBS hófst í skólunum þremur. Breytileiki var 

nánast enginn, starfsfólk notaði að jafnaði ekki ranga umbun í kennslustofu í skólunum 

þremur. 
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Mynd 23. Hlutfall rangrar umbunar starfsfólks borið saman við hlutfall æskilegrar og 

óæskilegrar hegðunar nemenda á almennum svæðum.  

 

 Röng umbun á almennum svæðum. Á mynd 23 sést að hlutfall rangrar 

umbunar á almennum svæðum var nánast ekkert. Breytileiki var enginn, starfsfólk 

notaði að jafnaði ekki ranga umbun á almennum svæðum. Röng umbun virðist því ekki 

vera vandamál á almennum svæðum.  

 

 



 

 

74 

Mynd 24. Hlutfall þess að starfsfólk leiðrétti hegðun nemenda borið saman við hlutfall 

æskilegrar og óæskilegrar hegðunar nemenda í kennslustofu. 

 

 Leiðrétting á hegðun í kennslustofu. Á mynd 24 sést að hlutfall þess að 

starfsfólk leiðrétti hegðun nemenda í kennslustofu var nánast ekkert fyrir utan eitt skipti 

fyrir innleiðingu í skóla 1 og 3 þar sem hlutfallið fór upp í 2,5% í einu áhorfsbili. 

Starfsfólk leiðréttir að jafnaði ekki óæskilega hegðun nemenda í kennslustofu, því 

miður. 
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Mynd 25. Hlutfall þess að starfsfólk leiðrétti hegðun nemenda borið saman við hlutfall 

æskilegrar og óæskilegrar hegðunar nemenda á almennum svæðum. 

 

 Leiðrétting á hegðun á almennum svæðum. Á mynd 25 sést að leiðrétting á 

hegðun kom aldrei fram fyrir innleiðingu PBS en kom fram í einu áhorfsbili í hverjum 

skóla fyrir sig eftir að hún hófst. Starfsfólk leiðrétti því almennt ekki óæskilega hegðun 

nemenda á almennum svæðum, því miður. 
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Mynd 26. Hlutfall viðeigandi hegningar starfsfólks borið saman við hlutfall æskilegrar 

og óæskilegrar hegðunar nemenda í kennslustofu.  

 

 Viðeigandi hegning í kennslustofu. Á mynd 26 sést að hlutfall viðeigandi 

hegningar starfsfólks var lágt í báðum tilraunaskeiðum. Breytileiki jókst eftir að 

innleiðing PBS hófst. Að auki jókst hlutfall áhorfsbila þar sem viðeigandi hegning í 

kennslustofu kom fram lítillega þó það sé lágt bæði fyrir og eftir að innleiðing PBS 

hófst. 
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Mynd 27. Hlutfall viðeigandi hegningar starfsfólks borið saman við hlutfall æskilegrar 

og óæskilegrar hegðunar nemenda á almennum svæðum.  

 

 Viðeigandi hegning á almennum svæðum. Á mynd 27 sést að viðeigandi 

hegning kom fram í fáum áhorfsbilum fyrir og eftir að innleiðing PBS hófst. Nánast 

enginn munur var á hlutföllum viðeigandi hegningar nema í skóla 2 þar sem það hækkar 

lítillega við PBS. Að jafnaði fylgdi starfsfólk á almennum svæðum óæskilegri hegðun 

nemenda ekki eftir með viðeigandi hegningu. 
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Mynd 28. Hlutfall jákvæðra fyrirmæla starfsfólks borið saman við hlutfall neikvæðra 

fyrirmæla starfsfólks í kennslustofu.  

 

 Hlutfall jákvæðra og neikvæðra fyrirmæla í kennslustofu. Á mynd 28 sést að 

fyrirmæli starfsfólks voru að jafnaði jákvæð fremur en neikvæð. Í skóla 1 var hlutfall 

áhorfsbila þar sem jákvæð fyrirmæli komu fram að meðaltali 22,7% (spönn 0-52,5%) 

fyrir innleiðingu en 14,8% (spönn 0-60%) eftir að hún hófst. Í skóla 2 voru þau í að 

meðaltali 25,8% (spönn 0-83%) áhorfsbila fyrir innleiðingu en í 15,2% (spönn 0-55%) 

áhorfsbila eftir að hún hófst. Í skóla 3 voru þau í að meðaltali 23,8% (spönn 3-65%) 

áhorfsbila fyrir innleiðingu en í 14% (spönn 0-50%) áhorfsbila eftir að hún hófst. 

Breytileiki í jákvæðum fyrirmælum var minni eftir að innleiðing hófst og almennt 

minnkaði hlutfall þeirra.  

Neikvæð fyrirmæli voru sjaldgæf áður en innleiðing PBS hófs en komu nánast 

ekki fram eftir að hún hófst.  
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Mynd 29. Hlutfall jákvæðra fyrirmæla starfsfólks borið saman við hlutfall neikvæðra 

fyrirmæla starfsfólks á almennum svæðum. 

 

 Hlutfall jákvæðra og neikvæðra fyrirmæla á almennum svæðum. Á mynd 29 

sést að fyrirmæli voru sjaldan veitt á almennum svæðum. Í skóla 1 komu jákvæð 

fyrirmæli fram í að meðaltali 1,6% (spönn 0-10%) áhorfsbila fyrir innleiðingu PBS en 

eftir að hún hófst jókst hlutfallið lítillega. Í skóla 2 komu þau fram í að meðaltali 4,9% 

(spönn 0-18%) áhorfsbila áður en innleiðing hófst en hlutfallið minnkaði eftir það. Í 

skóla 3 komu þau fram í að meðaltali 4,4% (spönn 0-47%) áhorfsbila fyrir innleiðingu 

en minnkaði eftir það. Þrátt fyrir lágt hlutfall minnkaði hlutfall jákvæðra fyrirmæla í 

skóla 2 og 3 en jókst í skóla 1 við innleiðingu PBS. 

 Neikvæð fyrirmæli komu sjaldan fram áður en innleiðing PBS hófst en voru 

nánast ekki til staðar eftir það.  
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Mynd 30. Hlutfall þess að starfsmaður ætti að vera á staðnum í kennslustofu borið saman 

við hlutfall þess á almennum svæðum. 

 

 Starfsmaður ætti að vera á staðnum í kennslustofu. Á mynd 30 sést að 

starfsmann vantar yfirleitt ekki í kennslustofur fyrir utan einstaka tilvik. Í skóla 1 vantaði 

hann í 6,75 (spönn 0-100%) áhorfsbila í kennslustofu áður en innleiðing PBS hófst en 

hann vantaði í að meðaltali 1,6% (spönn 0-80%) áhorfsbila eftir það. Í skóla 2 vantaði 

aldrei starfsmann fyrir innleiðingu en hann vantaði í að meðaltali 3,3% (spönn 0-82,5%) 

áhorfsbila eftir að hún hófst. Í skóla 3 vantaði starfsmann í að meðaltali 2,2% (spönn 0-

75%) áhorfsbila áður en innleiðing hófst en í 1,7% (spönn 0-47,5%) áhorfsbila eftir það. 

Hlutfall þess að starfsmann vantaði í kennslustofu var því lágt bæði fyrir og eftir að 

innleiðing PBS hófst, jókst lítillega í skóla 2 en minnkaði lítillega í skóla 1 og 3. 

 Starfsmaður ætti að vera á staðnum á almennum svæðum. Á mynd 30 sést að 

aukning er í hlutfalli þess að starfsmaður ætti að vera á staðnum á almennum svæðum 
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eftir að innleiðing PBS hófst. Í skóla 1 vantaði starfsmann í að meðaltali 19,6% (spönn 

0-60%) áhorfsbila fyrir innleiðingu PBS en í 22,4% (spönn 0-82,5%) áhorfsbila eftir að 

hún hófst. Í skóla 2 vantaði starfsmann í að meðaltali 12% (spönn 0-41,8%) áhorfsbila 

fyrir innleiðingu en í 19,4% (spönn 0-60%) áhorfsbila eftir að hún hófst. Í skóla 3 var 

hlutfallið að mestu leyti óbreytt. Starfsmann vantaði á almenn svæði í að meðaltali 

14,8% (spönn 0-75%) áhorfsbila fyrir innleiðingu en í 16% (spönn 0-60%) áhorfsbila 

eftir að hún hófst. Breytileikinn var nokkur bæði fyrir og eftir að innleiðing PBS hófst 

og hlutfall þess að starfsmann vantaði á almenn svæði í skóla 1 og 2 jókst. 
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Niðurstöður frá elsta stigi 

Niðurstöður sýna grunnlínu- og inngripsmælingar teknar á elsta stigi í skólunum 

þremur. Mælingar voru teknar sjö skólaannir en að jafnaði voru á hverri önn teknar 

fimmtán mælingar í hverjum skóla, annars vegar í skólastofu en hins vegar á almennum 

svæðum. Fyrir utan vor og haust 2010 þar sem mælingar á almennum svæðum voru 14. 

Ástæða þess er að nemendur á elsta stigi voru oft búnir í skólanum eða farnir í sérgreinar 

þegar gögnum var safnað eftir hádegi. Fyrir hverja fylgibreytu koma fyrst niðurstöður úr 

kennslustofu en síðan frá almennum svæðum. 

Mynd 31. Hlutfall jákvæðrar athygli starfsfólks borið saman við hlutfall æskilegrar og 

óæskilegrar hegðunar nemenda í kennslustofu.  

 

 Æskileg hegðun í kennslustofu. Á mynd 31 sést að æskileg hegðun var að 

jafnaði alltaf til staðar. Breytileiki var lítill og að minnsta kosti einn nemandi sýndi 

æskilega hegðun í hverju áhorfsbili. 
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 Óæskileg hegðun í kennslustofu. Á mynd 31 sést að mikill breytileiki var í 

óæskilegri hegðun nemenda. Í skóla 1 var óæskileg hegðun til staðar í að meðaltali 

59,7% (spönn 2,5-97,5%) áhorfsbila fyrir innleiðingu en í 15,4% (spönn 0-90%) 

áhorfsbila eftir að hún hófst. Í skóla 2 var hún til staðar í að meðaltali 24,4% (spönn 0-

100%) áhorfsbila fyrir innleiðingu en í 9,3% (spönn 0-85%) áhorfsbila eftir að hún hófst. 

Í skóla 3 var hún til staðar í að meðaltali 34,1% (spönn 0-100%) áhorfsbila fyrir 

innleiðingu en í 18,3% (spönn 0-100%) áhorfsbila eftir að hún hófst. Breytileikinn var 

mikill bæði fyrir og eftir að innleiðing hófst. Stefna gagnanna í skóla 1 og 2 er í rétta átt, 

sérstaklega síðustu þrjár annir sem gagnasöfnun fór fram. Í skóla 3 er breytileiki of 

mikill til að hægt sé að segja til um stefnu gagnanna en hún er áberandi minni á 

vorönnum og breytileikinn þá mun minni. Almennt kom óæskileg hegðun fram í mun 

færri áhorfsbilum eftir að innleiðing PBS hófst í skólunum þremur. 

 Jákvæð athygli í kennslustofu. Á mynd 31 sést að mikill breytileiki var í 

jákvæðri athygli. Í skóla 1 kom jákvæð athygli fram í að meðaltali 46,4% (spönn 11,3-

100%) áhorfsbila fyrir innleiðingu PBS en í 68,6% (spönn 0-100%) áhorfsbila eftir að 

hún hófst. Í skóla 2 kom hún fram í að meðaltali 42,7% (spönn 2,5-90%) áhorfsbila fyrir 

innleiðingu en í 70,9% (spönn 7,5-100%) áhorfsbila eftir að hún hófst. Í skóla 3 kom 

hún fram í að meðaltali 36,6% (spönn 5-92,5%) áhorfsbila fyrir innleiðingu en í 75,9% 

(spönn 0,7-100%) áhorfsbila eftir að hún hófst. Hlutfall jákvæðrar athygli jókst töluvert 

eftir að innleiðing PBS hófst og stefna gagnanna er í rétta átt. Jákvæð athygli starfsfólks 

í kennslustofu jókst eftir því sem leið á innleiðingu PBS þó breytileikinn væri mikill í 

báðum tilraunaskeiðum. 
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Mynd 32. Hlutfall jákvæðrar athygli starfsfólks borið saman við hlutfall æskilegrar og 

óæskilegrar hegðunar nemenda á almennum svæðum. 

 

 Æskileg hegðun á almennum svæðum. Á mynd 32 sést að nánast 

undantekningarlaust var æskileg hegðun nemenda til staðar í hverju áhorfsbili á 

almennum svæðum.  

 Óæskileg hegðun á almennum svæðum. Óæskileg hegðun nemenda á 

almennum svæðum minnkaði eftir að innleiðing PBS hófst eins og sést á mynd 32. Í 

skóla 1 var óæskileg hegðun til staðar í að meðaltali 8,4% (spönn 0-29,2%) áhorfsbila 

fyrir innleiðingu PBS en í 5% (spönn 0-80%) áhorfsbila eftir að hún hófst. Í skóla 2 var 

hún til staðar í að meðaltali 15,6% (spönn 0-95%) áhorfsbila fyrir innleiðingu en í 7,8% 

(spönn 0-40%) áhorfsbila eftir að hún hófst. Í skóla 3 var hún til staðar í að meðaltali 

26,9% (spönn 0-100%) áhorfsbila fyrir innleiðingu en í 7,8% (spönn 0-30%) áhorfsbila 
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eftir að hún hófst. Breytileiki minnkaði eftir að innleiðing hófst og stefna gagnanna er í 

rétta átt, það er, niður á við. Síðustu þrjár annirnar sem gagnasöfnun fór fram var 

óæskileg hegðun á almennum svæðum sjaldgæf.  

 Jákvæð athygli á almennum svæðum. Á mynd 32 sést að töluverður breytileiki 

var í jákvæðri athygli á almennum svæðum. Í skóla 1 var jákvæð athygli til staðar í að 

meðaltali 22,4% (spönn 5-55,8%) áhorfsbila fyrir innleiðingu en í 29,7% (spönn 0-

88,3%) áhorfsbila eftir að hún hófst. Í skóla 2 var hún til staðar í að meðaltali 28,3% 

(spönn 0-40,8%) áhorfsbila fyrir innleiðingu en í 34,6% (spönn 0-87,5%) áhorfsbila eftir 

að hún hófst. Í skóla 3 var hún til staðar í að meðaltali 28,3% (spönn 0-85%) áhorfsbila 

fyrir innleiðingu en í 27,6% (spönn 2,5-65%) áhorfsbila eftir að hún hófst. Eftir að 

innleiðing hófst var stefna gagnanna í skóla 1 og 2 í rétta átt, það er upp á við. Í skóla 3 

var jákvæð athygli mun oftar til staðar fyrstu önnina sem gagnasöfnun fór fram en í 

hinum skólunum. Stefna gagnanna var þó niður á við í skóla 3 fyrir innleiðingu en fór 

svo upp á við eftir hana. Hlutfallslega kom jákvæð athygli fram í fleiri áhorfsbilum eftir 

að innleiðing hófst í skóla 1 og 2 en var óbreytt í skóla 3. 
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Mynd 33. Hlutfall óviðeigandi hunsunar starfsfólks borið saman við hlutfall æskilegrar 

og óæskilegrar hegðunar nemenda í kennslustofu.  

 

 Óviðeigandi hunsun í kennslustofu. Á mynd 33 sést að óviðeigandi hunsun 

minnkaði í kennslustofu eftir að innleiðing PBS hófst. Í skóla 1 var óviðeigandi hunsun 

til staðar í að meðaltali 38,4% (spönn 0-92,5%) áhorfsbila fyrir innleiðingu PBS en í 

15,6% (spönn 0-85%) áhorfsbila eftir að hún hófst. Í skóla 2 var hún til staðar í að 

meðaltali 33% (spönn 0-95%) áhorfsbila fyrir innleiðingu en í 18,7% (spönn 0-92,5%) 

áhorfsbila eftir að hún hófst. Í skóla 3 var hún til staðar í að meðaltali 34,1% (spönn 0-

97,5%) áhorfsbila fyrir innleiðingu en í 16,4% (spönn 0-97,5%) eftir að hún hófst. 

Breytileiki var töluverður í báðum tilraunaskeiðum. Fyrst eftir innleiðinguna var stefna 

gagnanna á niðurleið, en frá hausti 2010 jókst hún aftur. Hlutfall áhorfsbila þar sem 

óviðeigandi hunsun kom fram í kennslustofu er þó minni eftir innleiðingu PBS. 
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Mynd 34. Hlutfall óviðeigandi hunsunar starfsfólks borið saman við hlutfall æskilegrar 

og óæskilegrar hegðunar nemenda á almennum svæðum.  

 

 Óviðeigandi hunsun á almennum svæðum. Á mynd 34 sést að hlutfall 

óviðeigandi hunsunar starfsfólks á almennum svæðum minnkaði töluvert eftir að 

innleiðing PBS hófst. Í skóla 1 var óviðeigandi hunsun til staðar í að meðaltali 55,7% 

(spönn 10-96,7%) áhorfsbila fyrir innleiðingu en í 21,1% (spönn 0-92,5%) áhorfsbila 

eftir að hún hófst. Í skóla 2 var hún til staðar í að meðaltali 47,2% (spönn 10-85%) 

áhorfsbila fyrir innleiðingu en í 11,7% (spönn 0-47,5%) áhorfsbila eftir að hún hófst. Í 

skóla 3 var hún til staðar í að meðaltali 48,7% (spönn 0-85%) áhorfsbila fyrir 

innleiðingu en í 12,8% (spönn 0-40%) áhorfsbila eftir að hún hófst. Breytileikinn varð 

einnig minni eftir að innleiðing hófst, sérstaklega frá hausti 2010. Töluverð minnkun 

varð í hlutfalli áhorfsbila þar sem óviðeigandi hunsun kom fram eftir að innleiðing hófst. 
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Mynd 35. Hlutfall óviðeigandi hegningar starfsfólks borið saman við hlutfall æskilegrar 

og óæskilegrar hegðunar nemenda í kennslustofu.  

 

 Óviðeigandi hegning í kennslustofu. Á mynd 35 sést að hlutfall óviðeigandi 

hegningar í kennslustofu minnkaði eftir að innleiðing PBS hófst. Breytileiki minnkaði 

við innleiðinguna og óviðeigandi hegning í kennslustofu var að jafnaði ekki til staðar 

eftir hana.  
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Mynd 36. Hlutfall óviðeigandi hegningar starfsfólks borið saman við hlutfall æskilegrar 

og óæskilegrar hegðunar nemenda á almennum svæðum. 

 

 Óviðeigandi hegning á almennum svæðum. Á mynd 36 sést að óviðeigandi 

hegning á almennum svæðum var sjaldgæf. Breytileiki var lítill og óviðeigandi hegning 

sjaldan til staðar áður en innleiðing hófst, fyrir utan skóla 3. Hún var að jafnaði ekki til 

staðar eftir að innleiðing hófst. 
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Mynd 37. Hlutfall rangrar umbunar starfsfólks borið saman við hlutfall æskilegrar og 

óæskilegrar hegðunar nemenda í kennslustofu. 

 

 Röng umbun í kennslustofu. Á mynd 37 sést að hlutfall rangrar umbunar í 

kennslustofu var lítið og hún nánast ekki til staðar. Röng umbun kom sjaldan fram í fyrir 

innleiðingu PBS en var að jafnaði ekki til staðar eftir að hún hófst.  
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Mynd 38. Hlutfall rangrar umbunar starfsfólks borið saman við hlutfall æskilegrar og 

óæskilegrar hegðunar nemenda á almennum svæðum. 

 

 Röng umbun á almennum svæðum. Á mynd 38 sést að röng umbun á 

almennum svæðum var að jafnaði ekki til staðar, hvorki fyrir né eftir að innleiðing PBS 

hófst.  
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Mynd 39. Hlutfall leiðréttingar starfsfólks á hegðun nemenda borið saman við hlutfall 

æskilegrar og óæskilegrar hegðunar nemenda í kennslustofu. 

 

 Leiðrétting á hegðun í kennslustofu. Á mynd 39 sést að óæskileg hegðun 

nemenda var að jafnaði ekki leiðrétt í kennslustofu, hvorki fyrir né eftir að innleiðing 

PBS hófst, því miður. 
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Mynd 40. Hlutfall leiðréttingar starfsfólks á hegðun nemenda borið saman við hlutfall 

æskilegrar og óæskilegrar hegðunar nemenda á almennum svæðum. 

 

 Leiðrétting á hegðun á almennum svæðum. Á mynd 40 sést að óæskileg 

hegðun nemenda var að jafnaði ekki leiðrétt á almennum svæðum, hvorki fyrir né eftir 

að innleiðing PBS hófst. 
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Mynd 41. Hlutfall viðeigandi hegningar starfsfólks borið saman við hlutfall æskilegrar 

og óæskilegrar hegðunar nemenda í kennslustofu. 

 

 Viðeigandi hegning í kennslustofu. Á mynd 41 sést að viðeigandi hegning við 

óæskilegri hegðun nemenda í kennslustofu jókst lítillega eftir að innleiðing PBS hófst. Í 

skóla 1 var viðeigandi hegning til staðar í að meðaltali 0,8% (spönn 0-3,3%) áhorfsbila 

fyrir innleiðingu PBS en í 4,1% (spönn 0-30%) áhorfsbila eftir að hún hófst. Í skóla 2 

var hún til staðar í að meðaltali 1,4% (spönn 0-7,5%) áhorfsbila fyrir innleiðingu PBS en 

í 1,9% (spönn 0-17,5%) áhorfsbila eftir að hún hófst. Í skóla 3 var hún til staðar í að 

meðaltali 1% (spönn 0-10%) áhorfsbila fyrir innleiðingu PBS en í 2,5% (spönn 0-15%) 

eftir að hún hófst. Breytileiki var meiri eftir að innleiðing PBS hófst og þrátt fyrir að 

hlutfallið væri lágt þá kom viðeigandi hegning í kjölfar óæskilegrar hegðunar nemenda í 

kennslustofu fram í fleiri áhorfsbilum eftir að innleiðing PBS hófst. 
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Mynd 42. Hlutfall viðeigandi hegningar starfsfólks borið saman við hlutfall æskilegrar 

og óæskilegrar hegðunar nemenda á almennum svæðum. 

 

 Viðeigandi hegning á almennum svæðum. Á mynd 42 sést að óæskilegri 

hegðun nemenda á almennum svæðum var að jafnaði ekki fylgt eftir með viðeigandi 

hegningu hvorki fyrir né eftir að innleiðing PBS hófst. 
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Mynd 43. Hlutfall jákvæðra fyrirmæla starfsfólks borið saman við hlutfall neikvæðra 

fyrirmæla starfsfólks í kennslustofu. 

 

 Hlutfall jákvæðra og neikvæðra fyrirmæla í kennslustofu. Á mynd 43 sést að 

fyrirmæli starfsfólks í kennslustofu voru að jafnaði jákvæð. Í skóla 1 komu jákvæð 

fyrirmæli fram í að meðaltali 36,5% (spönn 0-97,5%) áhorfsbila fyrir innleiðingu en í 

20,4% (spönn 0-85%) áhorfsbila eftir að hún hófst. Í skóla 2 komu þau fram í að 

meðaltali 40,3% (spönn 0-92,5%) áhorfsbila fyrir innleiðingu en í 16,5% (spönn 0-

61,5%) áhorfsbila eftir að hún hófst. Í skóla 3 komu þau fram í að meðaltali 41,7% 

(spönn 6-100%) áhorfsbila fyrir innleiðingu en í 26,3% (spönn 0-80%) áhorfsbila eftir 

að hún hófst. Jákvæðum fyrirmælum í kennslustofu fækkaði því við innleiðingu PBS. 

 Neikvæð fyrirmæli komu sjaldan fram í kennslustofu áður en innleiðing PBS 

hófst en voru nánast ekki til staðar eftir það.  
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Mynd 44. Hlutfall jákvæðra fyrirmæla starfsfólks borið saman við hlutfall neikvæðra 

fyrirmæla starfsfólks á almennum svæðum. 

 

 Hlutfall jákvæðra og neikvæðra fyrirmæla á almennum svæðum. Á mynd 44 

sést að nemendum eru sjaldan gefin fyrirmæli á almennum svæðum. Hlutfall þess að 

jákvæð fyrirmæli væru gefin minnkaði eftir að innleiðing PBS hófst og breytileiki var 

minni. 

 Neikvæð fyrirmæli komu aldrei fram fyrir innleiðingu PBS og mjög sjaldan eftir 

að hún hófst. 
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Mynd 45. Hlutfall þess að starfsmaður ætti að vera á staðnum í kennslustofu borið saman 

við hlutfall þess á almennum svæðum. 

 

 Starfsmaður ætti að vera á staðnum í kennslustofu. Á mynd 45 sést að 

starfsmaður var að jafnaði til staðar í kennslustofu. Hlutfall þeirra áhorfsbila þar sem 

starfsmann vantaði í kennslustofu er eins fyrir og eftir að innleiðing hófst.  

 Starfsmaður ætti að vera á staðnum á almennum svæðum. Á mynd 45 sést að 

starfsmann vantaði töluvert oft á almenn svæði. Í skóla 1 vantaði starfsmann á almenn 

svæði í að meðaltali 13,0% (spönn 0-85%) áhorfsbila fyrir innleiðingu PBS en í 23,4% 

(spönn 0-100%) áhorfsbila eftir að hún hófst. Í skóla 2 vantaði hann í að meðaltali 

19,4% (spönn 0-75%) áhorfsbila fyrir innleiðingu PBS en í 29,1% (spönn 0-77,5%) 

áhorfsbila eftir að hún hófst. Í skóla 3 vantaði starfsmann í að meðaltali 24,8% (spönn 0-

85%) áhorfsbila fyrir innleiðingu PBS en í 30,1% (spönn 0-87,5%) áhorfsbila eftir að 

hún hófst. Því jókst hlutfall þess að starfsmann vantaði á almenn svæði eftir að 
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innleiðing PBS hófst í öllum skólunum. Erfitt var að segja til um stefnu gagnanna vegna 

mikils breytileika í gögnunum á báðum tilraunaskeiðum en í skóla 1 og 3 var stefnan 

minnkandi vorönn 2011. 
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Umræða 

 

Á erfiðum tímum niðurskurðar í þjóðfélaginu er mikilvægt að hlúa að nemendum 

og starfsfólki grunnskóla. Starfsfólkið vinnur mikilvægt starf og þess þarf að gæta að 

það brenni ekki út í vinnu sinni vegna vaxandi hegðunarvanda nemenda sem því virðist 

óviðráðanlegur. Grunnskólum ber skylda til að mennta alla nemendur í skóla án 

aðgreiningar. Hegðunarvandi er þó algengur í skólum og getur haft áhrif á getu kennara 

til vinnu og nám nemenda. Til að draga úr honum er þó hægt að grípa til ýmissa aðferða, 

til að mynda með því að koma á Stuðningi við jákvæða hegðun (PBS). Það kerfi hefur 

reynst gagnlegt við að draga úr hegðunarvanda og er tilgangur þess að fyrirbyggja hann 

(Sprague og Golly, 2008).  

Árangur af PBS hefur hingað til verið metinn með ákveðnum aðferðum eins og 

spurningalistum og agaskráningum, til dæmis vísunum til skólastjóra. Niðurstöður 

rannsókna sem byggja á mati starfsfólks og nemenda hafa sýnt fram á að PBS hefur áhrif 

á agabrot og nám nemenda. Rannsókn sem notaðist við SET- skráningarkerfið, EBS 

könnunina og vísanir til skólastjóra til að meta áhrif kerfisins gáfu til kynna meiri 

öryggistilfinningu nemenda í skólum og betri námsárangur þriðju bekkinga í lestri 

(Horner o.fl., 2009). Niðurstöður annarrar rannsóknar sýndu fram á minnkun þess fjölda 

nemenda sem vísað var til skólastjóra eða voru rekin úr skóla (Bradshaw, Mitchell og 

Leaf, 2010). Fjöldi annarra rannsókna hafa notað svipaðar aðferðir til að sýna fram á 

árangur kerfisins, meðal annars sýndi rannsókn fram á minnkun í hlutfalli þess að 

nemendum væri vísað til skólastjóra um allt að 42% á milli tveggja skólaára (Taylor-

Greene o.fl., 1997). Önnur rannsókn sýndi fram á minnkun í hlutfalli þess að nemendum 

á yngsta stigi væri vísað til skólastjóra en einnig varð námsárangur nemenda betri 
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(Luiselli, Putnam, Handler og Feinberg, 2005). Auk þess hefur verið sýnt fram á 

marktæka minnkun í því að börnum á yngsta og miðstigi sé vísað úr skóla (Barrett, 

Bradshaw og Lewis-Palmer, 2008) og minnkun í því að börnum á mið- og elsta stigi sé 

vísað til skólastjóra (Muscott, Mann og LeBrun, 2008). Þessar rannsóknir hafa þó fengið 

gagnrýni fyrir að þær vanti yfirgripsmeiri og fleiri tegundir mælinga (Horner o.fl., 

2009), til dæmis með beinu áhorfi í skólum (Bradshaw, Mitcell og Leaf, 2010). Árangur 

kerfisins grundvallast af því hve góðar mælingarnar eru og því skiptir nákvæmni í 

matinu miklu máli.  

Í þessari rannsókn voru beinar áhorfsmælingar notaðar til að meta árangur PBS en 

þær eru algengasta leiðin til mælinga innan atferlisgreiningar. Sé framkvæmd þeirra og 

skipulag vel gert er með nákvæmni hægt að meta hvort ákveðin hegðun er til staðar eða 

ekki. Með beinu áhorfi er hegðun skoðuð beint en hún ekki notuð til að álykta um 

undirliggjandi þætti eða vanda (Skinner, Dittmer og Howell, 2000). Notað var margliða 

grunnlínusnið til að meta árangur kerfisins en kostur þess er að inngrip er innleitt á 

mismunandi tíma yfir skóla og því er hægt að álykta um árangurinn óháð sögu eða 

annarra utanaðkomandi breyta (Barlow, Nock og Hersen, 2009). Ekki gafst tækifæri til 

að bera þessar niðurstöður saman við það huglæga mat sem þegar hefur verið gert í 

skólunum þremur en það er næsta skref rannsóknarinnar. 

Niðurstöður samræmismælinga benda til þess að aðferð við gagnasöfnun í þessari 

rannsókn hafi verið áreiðanleg og að mismunandi áhorfsmenn hafi skilið skilgreiningar á 

sama hátt. Þær fylgibreytur sem komu sjaldnast fyrir, eins og röng umbun, eru með 

hærra samræmi og hækka því meðalsamræmi meðan að samræmi er lægra yfir þær 

breytur sem koma oftar fyrir eins og jákvæða athygli og fyrirmæli kennara.  

Samkvæmt mælingum með beinu áhorfi þá vantar töluvert upp á að PBS hafi haft 
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áhrif. Greinileg áhrif eru til staðar hvað varðar jákvæða athygli og óviðeigandi hunsun 

starfsfólks en engin áhrif hvað varðar afleiðingar óæskilegrar hegðunar eins og 

leiðréttingu á hegðun. Jákvæðum fyrirmælum starfsfólks hefur einnig fækkað og sú 

hegðun er ekki algeng meðal starfsfólks, sérstaklega á almennum svæðum. Úr þessu má 

bæta á næstu árum og herða má á nýtingu PBS kerfisins. Því verður fróðlegt að bera 

niðurstöður beinna áhorfsmælinga saman við niðurstöður úr huglægu mati sem 

framkvæmt er innan skólanna. 

 

Helstu vankantar rannsóknar 

Þegar notaðar eru beinar áhorfsmælingar er hætta á að nemendur og starfsfólk 

breyti hegðun sinni þar sem verið er að fylgjast með þeim (Skinner, Dittmer og Howell, 

2000). Í þessari rannsókn var reynt að koma í veg fyrir þau áhrif. Áhorfsmenn létu sem 

minnst fyrir sér fara og höfðu engin samskipti né augnsamband við nemendur og 

starfsfólk á meðan á mælingum stóð. Þeir gengu síðan um svæðið svo minna bæri á með 

hverjum þeir væru að fylgjast.  

Sú tegund skráningar sem var notuð, hlutabilsskráning, gerir áhorfsmönnum kleift 

að ná góðu samræmi sín á milli. Þá er einungis merkt hvort hegðun átti sér stað á 

áhorfstímabilinu en ekki hve oft en það getur orsakað ónákvæmni (Powell, Martindale 

og Kulp, 1975). Þar sem fylgst var með hóphegðun var nóg að einn nemandi eða 

starfsmaður sýndi ákveðna hegðun til að hún væri skráð. Að sama skapi var hegðun 

einungis skráð einu sinni þó hópur nemenda eða starfsfólks sýndu sömu hegðun. Þetta 

getur einnig gefið skakka mynd af niðurstöðunum því bæði getur orðið vanmat og ofmat 

á hegðun. 

Við skráningu var notast við skilgreiningar á hegðun. Þá var ekki gerður 
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greinarmunur á hrósi eða umbun og virku eftirliti. Í skilgreiningunum felur virkt eftirlit í 

sér jákvæð líkamstjáningarmerki þar sem er skimað er eftir hegðun og fylgst með henni á 

jákvæðan hátt. Umbun og hrós er hins vegar bundið við þá hegðun sem ætlað er að auka. 

Ef rannsóknin yrði endurtekin væri áhugavert að meta þetta hvort í sínu lagi til að athuga 

hvort annað aukist meira en hitt eftir að innleiðing PBS hófst. 

 

Helstu niðurstöður eftir aldursstigum 

Þegar borin er saman hegðun nemenda og starfsfólks fyrir og eftir að innleiðing 

PBS hófst þá er æskileg hegðun nemenda til staðar í hverju áhorfsbili á öllum 

skólastigum og á báðum svæðum. Það er því að minnsta kosti einn nemandi sem sýnir 

æskilega hegðun í hverju áhorfsbili og því getur verið að ofmat hafi verið á æskilegri 

hegðun. 

Á yngsta stigi jókst óæskileg hegðun nemenda lítillega á almennum svæðum við 

innleiðingu PBS. Hlutfall óviðeigandi hunsunar í kennslustofu minnkaði eftir að 

innleiðing PBS hófst en fór þó aftur vaxandi frá hausti 2010. Að jafnaði brást starfsfólk 

ekki við óæskilegri hegðun nemenda. Þetta er öfugt við það sem ætti að gerast 

samkvæmt PBS. Aukning varð í jákvæðum fyrirmælum í skóla 1, hlutfall þeirra hélst 

óbreytt í skóla 2, en jókst í skóla 3. Að auki varð minnkun í neikvæðum fyrirmælum þó 

hlutfallið væri lágt bæði fyrir og eftir innleiðingu PBS. Hlutfall þess að starfsmann 

vantaði á almenn svæði á yngsta stigi minnkaði eftir að innleiðing PBS hófst en það var 

ólíkt hinum aldursstigunum. Almennt gætir því áhrifa PBS á yngsta stigi í virku eftirliti 

því jákvæð athygli starfsfólks hefur aukist og óviðeigandi hunsun minnkað. Einnig hefur 

óæskileg hegðun nemenda í kennslustofu minnkað.  

Á miðstigi var örlítil aukning í óæskilegri hegðun á báðum svæðum. Að auki var 
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minnkun í jákvæðum og neikvæðum fyrirmælum starfsfólks þó hlutfall neikvæðra 

fyrirmæla hafi verið lágt fyrir. Starfsmaður var nánast alltaf á staðnum í kennslustund en 

hlutfall þess að hann vantaði á almenn svæði jókst eftir að innleiðing PBS hófst. 

Starfsfólk á báðum svæðum brást ekki við óæskilegri hegðun nemenda, hvort heldur sem 

viðbrögðin væru rétt eða röng. Þetta er öfugt við það sem ætti að gerast samkvæmt PBS. 

Einu viðbrögðin sem voru veitt við óæskilegri hegðun nemenda var viðeigandi hegning 

en hlutfall hennar jókst lítillega í kennslustofu. Almennt gætir áhrifa PBS á miðstigi 

einna helst í virku eftirliti því jákvæð athygli starfsfólks hefur aukist og óviðeigandi 

hunsun minnkað.  

Niðurstöður á elsta stigi gefa til kynna minnkun í óæskilegri hegðun á báðum 

svæðum sem er ólíkt hinum aldursstigunum. Fyrst eftir innleiðingu varð minnkun í 

óviðeigandi hunsun starfsfólks en frá hausti 2010 jókst hún aftur, meira í kennslustofu 

en á almennum svæðum. Þrátt fyrir að viðbrögð við óæskilegri hegðun nemenda væru 

lítil sem engin þá jókst hlutfall viðeigandi hegningar lítillega í kennslustofu eftir að 

innleiðing hófst þó hlutfallið væri almennt lágt. Eins og á miðstigi varð minnkun í 

jákvæðum fyrirmælum og hlutfall neikvæðra fyrirmæla var lítið sem ekkert. Starfsmaður 

var iðulega á staðnum í kennslustund en hlutfall þess að hann vantaði á almenn svæði 

jókst eftir að innleiðing PBS hófst eins og á miðstigi. Almennt eru því mestu áhrif PBS á 

elsta stigi þó starfsfólk bregðist sjaldan við óæskilegri hegðun nemenda.  

 

Samanburður milli aldursstiga 

Helstu niðurstöður gefa til kynna mikinn breytileika milli áhorfsbila og mælinga. 

Séu niðurstöður teknar saman yfir öll aldursstigin þá sýndi einhver nemandi æskilega 

hegðun á öllum aldursstigum í skólunum þremur bæði fyrir og eftir að innleiðing PBS 
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hófst. Óæskileg hegðun nemenda minnkaði á elsta stigi og í kennslustofu á því yngsta. 

Hún jókst þó lítillega á almennum svæðum á yngsta stigi og báðum svæðum á miðstigi. 

Segja má að virkt eftirlit starfsfólks hafi aukist til muna á öllum aldursstigum þar sem 

töluverð aukning er í jákvæðri athygli starfsfólks til nemenda og hlutfall þess að 

starfsfólk hunsi hegðun nemenda minnkaði. Viðbrögð starfsfólks við óæskilegri hegðun 

nemenda voru þó lítil sem engin, hvort sem þau voru rétt eða röng. Röng umbun var 

ekki til staðar og hegðun var heldur ekki leiðrétt hvorki fyrir né eftir að innleiðing PBS 

hófst en það á við um öll aldursstigin. Aukning var í jákvæðum fyrirmælum starfsfólks á 

yngsta stigi en minnkun á mið- og elsta stigi. Starfsmaður var iðulega til staðar á öllum 

aldursstigum í kennslustofu en lítilsháttar aukning var á því að starfsmaður væri ekki á 

staðnum á almennum svæðum á mið- og elsta stigi.  

 

Samanburður milli skóla 

 Erfitt er að segja til um mun á milli skóla þar sem afar misjafnt var hvaða skóli 

kom best út. Á yngsta stigi kom skóli 1 yfirleitt hvað verst út á þeim fylgibreytum sem 

oftast koma fyrir. Í skóla 1 var hlutfall óæskilegrar hegðunar hæst á báðum svæðum og 

hlutfall jákvæðrar athygli lægst. Að auki var hlutfall óviðeigandi hunsunar og þess að 

starfsmann vantaði á svæði hæst eftir að innleiðing PBS hófst. Þetta er sá skóli þar sem 

hvað lengst er síðan innleiðing PBS hófst. 

Á miðstigi var hlutfall óæskilegrar hegðunar mest í skóla 1 og jákvæð athygli 

lægst í sama skóla eftir að innleiðing PBS hófst. Óviðeigandi hunsun var hæst í 

kennslustofu í skóla 1 en á almennum svæðum í skóla 2. Starfsmann vantaði síðan oftast 

á almenn svæði í skóla 1. Erfitt er að segja til um hvar mestu áhrif PBS kerfisins komu 

fram.  
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Á elsta stigi er hins vegar ekki hægt að greina mun á milli skóla því það er mjög 

misjafnt hvaða skólar koma best út. 

 

Samanburður milli svæða 

 Á yngsta stigi var óæskileg hegðun nemenda algengari í kennslustofum áður en 

innleiðing hófst en það snerist við eftir það og nú er hún algengari á almennum svæðum. 

Hlutfall jákvæðrar athygli var minna á almennum svæðum þó hlutfall þess hafi aukist á 

báðum svæðum við innleiðingu PBS. Það sama má segja um óviðeigandi hunsun 

starfsfólks, hún var meiri á almennum svæðum en eftir að innleiðing hófst var hlutfallið 

jafnara á milli svæða. Einnig var hlutfall þess að starfsmann vantaði á svæði algengara á 

almennum svæðum en munurinn hefur minnkað við innleiðinguna.  

Á miðstigi var óæskileg hegðun yfirleitt algengari í kennslustofu en á almennum 

svæðum bæði fyrir og eftir að innleiðing PBS hófst. Jákvæð athygli var mun algengari í 

kennslustofu en munurinn hefur þó minnkað við innleiðingu PBS. Óviðeigandi hunsun 

var töluvert algengari á almennum svæðum áður en innleiðing PBS hófst en sá munur 

hefur minnkað til muna eftir það. Starfsmann vantaði mun oftar á almenn svæði en í 

kennslustofu og það hlutfall jókst eftir að innleiðing PBS hófst.  

Á elsta stigi var óæskileg hegðun algengari í kennslustofu en á almennum 

svæðum líkt og á yngri stigum og sá munur minnkaði við innleiðinguna. Jákvæð athygli 

var einnig algengari í kennslustofu og sá munur jókst við innleiðinguna. Óviðeigandi 

hunsun var algengari á almennum svæðum fyrir innleiðingu. Það hlutfall varð minna í 

skóla 1 eftir að innleiðing hófst en snýst við í skóla 2 og 3 þar sem óviðeigandi hunsun 

varð algengari í kennslustofu en á almennum svæðum. Hlutfall þess að starfsmann 

vantaði á svæði var meira á almennum svæðum og jókst eftir að innleiðing PBS hófst.  
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Samantekt niðurstaðna 

Almennt virðist óæskilegri hegðun nemenda ekki vera fylgt eftir, hvorki með 

réttum né röngum afleiðingum. Þetta á sérstaklega við um almenn svæði á öllum 

aldursstigum. Þetta gæti haft þær afleiðingar að óæskileg hegðun nemenda minnkar ekki 

eins mikið og ætlast er til í kjölfar innleiðingar á PBS kerfinu.  

Starfsfólk virðist eiga auðveldara með að tileinka sér skýr jákvæð fyrirmæli og 

virkt eftirlit, til dæmis hrós og jákvæða athygli, heldur en að vinna markvisst að því að 

taka á óæskilegri hegðun nemenda. Innleiðing PBS tekur um þrjú til fimm ár og það er 

yfirleitt ekki fyrr en á öðru framkvæmdarári sem farið er yfir notkun starfsfólks á 

afleiðingum til að breyta hegðun hópa og einstaklinga (Þjónustumiðstöð Breiðholts, 

2008). Nú eru tvö ár liðin frá því innleiðing hófst í skóla 2 og 3 en tvö og hálft ár frá 

innleiðingu í skóla 1. Áhugavert verður að sjá hvort hlutfall óæskilegrar hegðunar 

nemenda á yngsta- og miðstigi minnki enn frekar í mælingum á næsta ári og hvort 

hlutfall þess að starfsfólk taki á óæskilegri hegðun þeirra muni aukast með viðeigandi 

hegningu eða með því að leiðrétta hana. 

Mikill breytileiki er í hlutfalli áhorfsbila þeirra fylgibreyta sem mest koma fyrir 

eins og jákvæðri athygli, óviðeigandi hunsun og óæskilegri hegðun. PBS gengur út á að 

samræma viðbrögð starfsfólks þar sem að bestur árangur næst ef allt starfsfólk skólans 

notar sömu aðferðirnar. Ef óæskileg hegðun er styrkt öðru hverju eða af sumu starfsfólki 

en ekki öðru, þá eykur það líkur þess að hún verði áfram viðvarandi (Sprague og Golly, 

2008). Engu að síður er skólastarfið fjölbreytt og því eðlilegt að breytileiki sé í 

hóphegðun milli daga. Þó er forvitnilegt að sjá hvort þetta breytist þegar líður á 

innleiðingu kerfisins, ef PBS virkar þá á það að gerast. 

Óæskileg hegðun hefur aukist á almennum svæðum á yngsta stigi og báðum 
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svæðum á miðstigi en minnkað í kennslustofu á yngsta stigi og á báðum svæðum á elsta 

stigi. Fyrri rannsóknir, sem notast hafa við vísanir til skólastjóra, hafa leitt í ljós að 

agabrot nemenda í grunnskólum eru misjöfn eftir aldri. Á yngsta aldursstigi er 

nemendum einna helst vísað til skólastjóra vegna árásargirni, á miðstigi fyrir ókurteisi og 

vanvirðingu en á elsta stigi fyrir lélega skólasókn (Kaufman o.fl., 2010). Því getur verið 

að ólík inngrip þurfi á óæskilega hegðun eftir aldursstigum, það er að virkt eftirlit, skýrar 

reglur og væntingar til hegðunar sé nóg til að minnka óæskilega hegðun nemenda á elsta 

stigi en frekari inngrip eins og leiðréttingu á hegðun þurfi á agabrot yngri nemenda. 

Aukist notkun starfsfólks á þessum aðferðum getur verið að það muni draga úr óæskilegri 

hegðun nemenda á yngsta- og miðstigi. 

Það að hlutfall þess að starfsmann vanti á almenn svæði aukist á mið- og elsta 

stigi vekur upp grunsemdir þess efnis að starfsfólk forðist mælingamenn. Þó geta 

ástæðurnar verið aðrar, til dæmis að starfsfólki hafi verið fækkað á almennum svæðum 

vegna niðurskurðar. Þó má taka það fram að fjöldi nemenda á hvern starfsmann í skóla 3 

er nokkuð hærri en í hinum skólunum og hefur verið frá upphafi. 

 

Framhald 

Áhugavert er að bera niðurstöður þessara mælinga saman við þær mælingar sem 

gerðar hafa verið innan skólanna og byggja á sjálfsmati starfsfólks og nemenda. Til 

dæmis mælir Þjónustumiðstöð Breiðholts (2008) með því að spurningalistinn 

„Þarfagreining“ sé lagður fyrir árlega og að gert sé SET- fjölþáttamat á hegðun. Því væri 

hægt að skoða niðurstöður þeirra úr skólunum þremur og bera saman við þessar 

niðurstöður. Að auki væri hægt að skoða skráningu agabrota í Mentor- 

upplýsingakerfinu. 
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Með samhentu átaki starfsfólks innan skólanna og áframhaldandi handleiðslu 

PBS- teymanna ætti að vera hægt að bæta það sem upp á vantar til að árangur kerfisins 

komi betur fram. Tilgangur PBS er meðal annars að kennarar og starfsfólk skóla hafi 

meiri tíma til að gera það sem er svo mikilvægt og heillandi við störf þeirra. Það er að 

veita skólabörnum menntun sem nýtist þeim inn í framtíðina.
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Viðauki A 

 

Skilgreiningar á markhegðun og leiðbeiningar um hvernig beri að skrá. 

Texti eftir Ragnheiði Sif Gunnarsdóttur (2007). 

 

Aðdragandi (hegðun starfsfólks) 

Kemur á undan hegðun nemanda og hefur áhrif á að hún eigi sér stað. Aðdragandi 

er flokkaður hér í fyrirmæli, bendingar og spurningar. Ekki er gerður greinarmunur við 

skráningu hvort aðdragandinn hafi verið fyrirmæli, spurning eða bending. Hins vegar er 

gerður greinarmunur á því hvort aðdragandinn hafi verið skýr eða óskýr, jákvæður eða 

neikvæður.  

 

Fyrirmæli, bending, spurning 

Beiðni um að hefja eða stöðva ákveðna hegðun. Þetta á t.d. við þegar starfsfólk 

kemur með athugasemd til einstaklings eða hóps af nemendum ÁÐUR en þeir sýna 

ákveðna hegðun. Starfsmaður bregst við áður en hegðun á sér stað. Hegðun starfsmanns 

hefur áhrif á það hvort hegðun nemanda eigi sér stað. „Pétur ert þú til í að ganga frá 

pennaveskinu þínu og láta það niður í tösku?” er dæmi um skýra spurningu. Það hvort 

hún hafi verið jákvæð eða neikvæð (–) fer eftir því hvernig spurningin var sögð. Ef hún 

var sögð með hvössum tóni eða leiðindasvip er hún neikvæð en ef starfsmaður spyr 

blíðlega eða ákveðið en með virðingu þá er spurningin skráð jákvæð (+). 

 

Skýr fyrirmæli /spurning eða bending 

Innihalda fáar skipanir í röð (2 eða færri) eru stuttar (innan við 10–15 orð) og 
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hnitmiðaðar og í þeim felst hvað nemandi á að gera. Dæmi um skýr fyrirmæli eru: 

,,Hengdu upp úlpuna þína” eða ,,Stefán minn, settu pennaveskið ofan í skólatöskuna 

þína”. Fyrirmæli eru ekki skýr ef starfsmaður spyr hvort nemandi vilji gera e–ð en er í 

raun að segja honum að gera það. 

Fyrirmæli eru ekki skýr ef þau fela í sér skýr fyrirmæli og síðan spurningu strax á 

eftir áður en barn hefur getað brugðist við fyrirmælum. Spurningin er skýr ef spurt er: 

,,Vilt þú ná í penna fyrir mig?” En hún væri óskýr hefði hún verið orðuð t.d. á 

eftirfarandi hátt: ,,Sérðu ekki að mig vantar eitthvað til að skrifa með, geturðu ekki náð í 

eitthvað?” 

 

Óskýr fyrirmæli /spurning eða bending 

Það eru óskýr fyrirmæli með mörgum skipunum í röð (3 eða fleiri); þau eru flókin, 

óbein. Óskýrt er hvað verið er að biðja um og eru fyrirmælin gjarnan sett fram sem 

fyrirspurnir. Dæmi um óskýr fyrirmæli eru: ,,Hvernig er það, ætlar þú ekki að fara ganga 

frá úlpunni? Getur þú aldrei gengið frá eftir þig? Ég er margoft búin(n) að segja þér 

þetta.” ,,Stefán viltu ekki fara setja pennaveskið niður í tösku? Af hverju gerir þú ekki 

eins og ég segi strax?” 

 

Jákvætt orðuð fyrirmæli/ spurning/ bending 

Merkt með (+). Eru þannig að sá sem kemur með fyrirmælin er ýmist hlutlaus á 

svip eða glaður og hlýr. Fyrirmælin eru sögð með virðingu fyrir þeim sem þau eru ætluð 

og með hlutlausum eða jákvæðum tóni.  

Neikvætt orðuð fyrirmæli/spurning /bending eru merkt með (–). Þau eru sögð á 

niðrandi, hvassan eða kaldan hátt. Svipbrigði þeirra sem koma með fyrirmælin eru þá 
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einnig köld og fela ekki í sér virðingu fyrir þeim sem þau eru ætluð og þau sögð með 

neikvæðum tóni, eru hreytingar eða jafnvel öskur. Því geta skýr fyrirmæli auðveldlega 

verið neikvæð, til dæmis ,,hættu þessum helvítis látum”, er mjög skýrt en neikvætt.  

Skýr og óskýr fyrirmæli geta verið jákvætt (+) eða neikvætt (–) orðaðar. Skráð er 

hvort fyrirmæli voru skýr eða óskýr og hvort þau hafi verið + eða –. 

Í sumum tilvikum er viðeigandi að nota óskýr skilaboð, eins og t.d. þegar verið er 

að hvetja til æskilegrar hegðunar með því að segja: ,,Jæja, eigum við ekki að fara ganga 

frá.” Það er ekki nauðsynlegt í öllum tilvikum að nota bein fyrirmæli. Það getur verið 

þvingað þegar nemendur fá alltaf skipanir um það hvernig þeir eigi að hegða sér. 

Stundum er nóg að til komi aðdragandi sem hvetji til æskilegrar hegðunar.  

 

Hegðun nemenda 

Fylgir fyrirmælum: Nemandi fylgir fyrirmælum starfsfólks innan u.þ.b. 10 

sekúndna frá því að þau voru gefin. Það er skráð sem æskileg hegðun þegar nemandi 

fylgir fyrirmælum starfsmanns innan þessa tímaramma. 

Fylgir ekki fyrirmælum: Nemandi fylgir ekki fyrirmælum starfsfólks innan u.þ.b. 

10 sekúndna. Það er þá skráð sem óæskileg hegðun nemanda.  

 

Æskileg hegðun 

Nemandi sýnir æskilega hegðun þegar hann fylgir fyrirmælum og settum 

skólareglum. Það á líka við þegar nemandi truflar ekki aðra á nokkurn hátt. Dæmi: Þegar 

kennari væntir þess að nemendur séu í sætum sínum að lesa þá er skráð æskileg hegðun 

við þá nemendur sem eru að lesa í sæti sínu en óæskileg hegðun er skráð ef einhver 

nemandi er ekki í sætinu eða situr í sætinu og er ekki að lesa svo að dæmi sé tekið; þá er 
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um að ræða óæskilega hegðun. Kennari sýnir væntingu um hegðun, t.d. með 

fyrirmælum.  

 

Óæskileg hegðun 

Nemandi fer ekki að fyrirmælum, truflar aðra ýmist sjáanlega/líkamlega eða með 

yrtum (segir niðrandi orð) og óyrtum skilaboðum (grettir sig). Brjóti nemandi skólareglu 

þá er um óæskilega hegðun að ræða. Stundum er hins vegar ekki ljóst hvort verið sé að 

brjóta skólareglu. Þá þarf að miða við fyrirmæli starfsmanna, þ.e. hvort nemandi hafi 

fengið fyrirmæli um að sýna ekki ákveðna hegðun. Það að henda skóm er óæskilegt, það 

að hlaupa á göngum er brot á skólareglum. Sem viðmið má taka það ef skráningarmenn 

eru ekki vissir um hvort hegðun sé óæskileg eða ekki skal miða við hvort viðeigandi 

væri að allir nemendur sýndu slíka hegðun. Ef viðeigandi væri að allir nemendur sýndu 

slíka hegðun þá telst hegðun ekki vera óæskileg.  

 

Hegðunarfrávik 

Hegðun er skráð eftir því hvort hegðun telst vera fyrsta, annars eða þriðja stigs 

hegðunarfrávik samkvæmt skráningu í mentor (sem er samskiptatæki notað í 

grunnskólum m.a. til að koma upplýsingum á milli foreldra og kennara).  

 

Dæmi um fyrsta stigs hegðunarfrávik:      

1. þras, ögrun, rifrildi 

2. hegðun sem truflar aðra    

3. óhlýðni, neitað er að fylgja fyrirmælum 

4. slæm umgengni 
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5. snerting, pot, tog, ýting 

6. hlaup, ráp 

7. húfa skilin eftir innandyra 

 

Dæmi um annars stigs hegðunarfrávik: 

1. særindi/niðrandi orðbragð, hæðni  

2. ósannsögli, svik, svindl   

3. áreiti, hrekkir, stríðni 

4. ókurteisi 

 

Dæmi um þriðja stigs hegðunarfrávik: 

1. ofbeldi, slagsmál, ógnandi hegðun  

2. skemmdarverk   

3. þjófnaður  

 

Einkenni á fyrsta stigs hegðunarfráviki: Um er að ræða minniháttar hegðunarfrávik 

sem er ekki talið vera ásetningur um að trufla eða meiða aðra.  

Einkenni á annars stigs hegðunarfráviki: Um er að ræða munnlega hegðun og 

hegðun sem beinist greinilega að öðrum með ásetningi.  

Einkenni á þriðja stigs hegðunarfráviki: Um er að ræða meiriháttar hegðunarfrávik 

þar sem um er að ræða skemmdarverk á eignum, þjófnað eða meiðsl á öðrum. Hér er um 

ásetning að ræða.  
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Afleiðing /viðbrögð starfsmanna við hegðun nemenda 

Það sem á sér stað í kjölfar hegðunar barns og hefur áhrif á hvort hún eigi sér stað 

aftur. Viðbrögð starfsmanna eru ýmist viðeigandi eða óviðeigandi. 

 

Rétt viðbrögð 

Rétt viðbrögð starfsmanna skiptast í fjóra flokka.  

1. Jákvæð athygli. 

2. Virk hunsun. 

3. Hegðun leiðrétt (ReDirect (RED)).  

4. Viðeigandi hegning. 

 

Jákvæð athygli. Það er jákvæð athygli þegar starfsmaður veitir nemanda athygli, 

brosir, lítur glaðlega á hann, lætur hann vita að hann taki eftir því sem hann er að gera 

með því að kinka kolli, gefa merki eða önnur jákvæð líkamstjáningarmerki sem gefur 

nemanda staðfestingu á því að starfsmaður hafi tekið eftir hegðun hans.  

Ekki er nauðsynlegt að nemandi sjái að starfsmaður hafi veitt honum jákvæða 

athygli til að það skráist sem jákvæð athygli á skráningarblað. Dæmi: Ef starfsmaður 

hefur sagt nemendum sínum að lesa og hann síðan lítur upp öðru hvoru til að athuga 

hvort nemendurnir séu að gera það sem til var ætlast er kennarinn með því að veita 

jákvæða athygli. (Það er einungis svo ef það er gert á jákvæðan hátt en ekki með 

vanvirðingu eða leiðinlegum svip. Þá getur það flokkast sem óviðeigandi hegning.) 

Starfsmaður er þá að veita hegðun nemendanna athygli þó þeir taki ekki endilega eftir 

því. Við skráningu er merkt við óviðeigandi hunsun ef starfsmaður lítur ekki upp og 

veitir jákvæða athygli á því 10 sekúndna bili sem verið er að mæla. Ef hann hins vegar 
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veitir jákvæða athygli á þessu bili er það merkt.  

Með jákvæðri athygli er starfsmaður með hegðun sinni að styrkja jákvæða hegðun 

nemanda og auka þannig líkur á að jákvæð hegðun nemanda komi fram aftur; þetta á við 

ef nemandi veit af þessari athygli. Starfsmaður getur líka verið að veita jákvæða athygli 

án þess að nemandi taki eftir því og þá er hann ekki að styrkja hegðun nemanda en er 

samt sem áður í virku eftirliti. Þetta er engu að síður hvort tveggja merkt á sama hátt á 

skráningarblaði sem jákvæð athygli. Jákvæð athygli er aðeins skráð ef greinilegt er að 

starfsmaður sé að veita hegðun jákvæða athygli. Þá er hann að skima eftir hegðun og 

fylgjast með á jákvæðan hátt. Ekki er nóg að líta upp. 

 

Jákvæð athygli á sér fleiri birtingarform.   

1. Umbun Er eitthvað sem nemanda þykir eftirsóknarvert og fylgir á eftir 

æskilegri hegðun (tilraun til styrkingar hegðunar).   

2. Rétt umbun er sú umbun sem veitt er þegar nemandi sýnir af sér 

æskilega/góða hegðun.Sem dæmi um rétta umbun má nefna það þegar 

nemandi gerir það sem til er ætlast og hann fær hrós af einhverju tagi í 

kjölfarið.  

 

Umbun getur verið af ýmsum toga: 

1. Félagsleg umbun, t.d. bros, faðmlög, klapp, athygli, hrós og hvatning.Dæmi: 

,,Þakka þér fyrir að setja pennaveskið í skólatöskuna um leið og ég bað þig.”, 

,,Flott hjá þér!”, ,,Vel gert!” (Um leið er lófunum klappað saman). Bros og 

snerting eins og klapp á öxl eða faðmlag. 

2. Fríðindaumbun, t.d. að skoða bók, fara í boltaleik eða hjálpa starfsmanni við 
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eitthvað eftirsóknarvert. Fá að fara fyrr út úr tíma eða fá val í síðasta tíma. 

3. Efnisleg umbun, t.d. límmiði, stjarna, broskarl eða einhvers konar miði eða 

tákn.  

 

Virk hunsun. Starfsmaður ákveður/tekur meðvitaða ákvörðun um að veita 

óæskilegri hegðun nemanda ekki athygli á nokkurn hátt; hann velur að nota virka hunsun 

á hegðun nemanda. Þegar nemandi sýnir óæskilega hegðun þá er honum ekki umbunað á 

nokkurn hátt eða veitt nein athygli. Starfsmaður lætur sem hann sjái ekki óæskilega 

hegðun hans, snýr sér undan, talar ekki til hans og hefur ekki augnsamband. Starfsmaður 

tekur meðvitaða ákvörðun um að hunsa eða þykjast ekki taka eftir óæskilegri hegðun 

nemanda. Ekki má hunsa hættulega hegðun.  

 

Hegðun leiðrétt (ReDirect (RED)). Starfsmaður reynir að sýna nemanda hvernig 

hann getur hætt að sýna óæskilega hegðun með því að benda honum á æskilega hegðun, 

reyna að styrkja jákvæða hegðun og/eða benda á þær afleiðingar sem áframhaldandi 

óæskileg hegðun mun hafa í för með sér.  

1. Starfsmaður tekur barn afsíðis, rifjar upp hvað gerðist, barnið er látið segja 

hvaða hegðun var óviðeigandi, fær færi á að leiðrétta hegðunina og er minnt á 

hvað gerist ef það brýtur af sér og afleiðingar eru útskýrðar.  

2. Starfsmaður reynir að sýna barni hvernig það getur hætt að sýna óæskilega 

hegðun með því að sýna því æskilega hegðun. Dæmi: Barn er allt á iði í sætinu 

sínu. Starfsmaður segir: „Maður á ekki að sitja svona í sætinu sínu heldur 

svona!“ og sýnir barninu hvernig það á að sitja. Barn lemur annað barn til að 

fá dót sem það er með. Starfsmaður sýnir barninu að það getur fengið dótið 
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með því að spyrja fallega. 

3. Þegar barni er stýrt í það sem það á að gera með því að hreyfa líkama þess 

þegar barn hlýðir ekki fyrirmælum. Dæmi: Þegar tekið er í hönd barns og 

höndin látin taka úlpu upp, því fylgt að snaga og hendinni stýrt að snaganum 

og úlpan hengd upp. Það að hegðun sé leiðrétt er frábrugðið jákvæðri athygli 

að því leyti að jákvæð athygli er vanalega afleiðing æskilegrar hegðunar á 

meðan leiðrétting á hegðun er afleiðing óæskilegrar hegðunar og er notuð til 

að kenna viðeigandi hegðun. Þegar hegðun er leiðrétt er barni sagt eða sýnt 

hvað það getur gert til að sýna æskilega hegðun. Því er síðan veitt jákvæð 

athygli ef það fer eftir þessari leiðbeiningu. Það að hegðun sé leiðrétt er 

frábrugðið refsingu að því leyti að þegar hegðun er leiðrétt er barninu sagt eða 

því sýnt hvað það á að gera (en ekki aðeins hvað það gerði vitlaust eins og í 

refsingu).  

 

Viðeigandi hegning. Við óæskilegri hegðun nemenda verður að huga að 

viðeigandi viðbrögðum starfsmanna. Viðeigandi er sú hegning sem er í réttu hlutfalli við 

hegðun nemandans, hvorki of lítil né of mikil. Ef nemandi sýnir óæskilega hegðun eins 

og að fara ekki að fyrirmælum þá væri viðeigandi afleiðing að nota viðeigandi hegningu 

eða RED. Dæmi um viðeigandi hegningu eru t.d.: 

 

1. Skammir og vanþóknun. Starfsmaður lítur á nemanda alvarlegur á svip og 

lýsir óánægju sinni með hegðun hans. Segir t.d.: „Mér líkar ekki þegar þú ferð 

ekki að fyrirmælum!” eða „Ég er mjög svekktur yfir því að þú krassar á 

borðið.” 
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2. Eðlilegar afleiðingar eru ekki settar fram af t.d. starfsfólki (ekkert inngrip) 

þegar eitthvað náttúrulegt hefur gerst. Það á t.d. við þegar nemandi stríðir ketti 

og er klórað eða þegar nemanda verður kalt á höndunum vegna þess að hann 

er ekki með vettlinga. 

3. Rökréttar afleiðingar eru notaðar þegar eðlilegar afleiðingar eru of 

hættulegar eða eðlileg afleiðing hefur enga refsingu í för með sér. Hér er því 

beitt inngripi. Dæmi um inngrip er ef nemandi hellir yddi á gólfið. Þá er hann 

látinn þrífa það upp eftir sig. Nemandi gleymir skólabókum heima og er látinn 

fara heim að ná í þær.  

4. Viðurlög eru notuð þegar rökrétt afleiðing liggur ekki fyrir. Þau felast í því að 

missa einhver forréttindi, fá sekt eða þurfa að taka að sér einhver aukaverk 

sem nemanda finnast leiðinlegt. Dæmi: Ef nemandi hefur hagað sér illa og fær 

þá ekki frjálsan tíma, fara í tölvu, fara fyrr út úr tíma eða farsími tekinn af 

honum að vera með hann í tíma. Nemandi missir því einhver forréttindi. 

5. Hlé Þegar nemandi er tekinn burt úr þeim aðstæðum sem hann sýnir óæskilega 

hegðun og sendur afsíðis á hlutlausan stað þar sem hann fær enga athygli. 

Nemandi á helst að vera farinn í hlé innan 10 sekúndna frá því að óæskileg 

hegðun birtist. Æskilegt er að nemandi sé ekki lengur en eina mínútu fyrir 

hvert aldursár í hléi. Leyfilegt er að lengja hléið láti nemandi illa eða neiti að 

fara í hlé. Sé hlé ekki beitt rétt skal merkja það með því að setja strik í 

óviðeigandi hegningu 

6. Annað Það er t.d. þegar nemandi er sendur til skólastjóra/aðstoðarskólastjóra.  
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Röng viðbrögð  

Röng viðbrögð starfsmanna skiptast í þrjá flokka.  

1. Óviðeigandi hunsun. 

2. Óviðeigandi hegning. 

3. Röng umbun. 

 

Óviðeigandi hunsun. Starfsmaður veitir hegðun nemanda ekki athygli en ætti að 

gera það. Starfsmaður missir þá t.d. af tækifæri til að sýna jákvæðri hegðun athygli og 

auka þannig líkur á að hún eigi sér stað aftur eða hann bregst ekki við óæskilegri 

hegðun. Dæmi: Nemendur eru að klæða sig í útföt fyrir frímínútur og starfsmaður 

gengur fram hjá þeim án þess að veita æskilegri hegðun þeirra athygli. Starfsmaður 

missir þarna af tækifæri til að ná til barnanna á góðri stundu, þ.e. hann missir af tækifæri 

til að veita æskilegri hegðun athygli.  

Starfsmaður gefur fyrirmæli og nemendur bregðast við þeim á viðeigandi hátt en 

starfsmaður umbunar ekki fyrir. Þetta er dæmi um óviðeigandi hunsun.  

Starfsmaður getur með óviðeigandi hunsun líka látið vera að bregðast við 

óæskilegri hegðun. Dæmi: Ef nemendur eru að hlaupa á göngunum eða ýta í hvor/hver 

annan þannig að það geti skaðað þá eða ef nemendur eru á einhvern hátt að brjóta 

skólareglur þá gæti starfsmaður sýnt óviðeigandi hunsun með því að bregðast ekki við 

hegðun nemendanna. Starfsmaður hefur þá tekið eftir hegðun þeirra en nennir ekki eða 

kýs ekki af einhverjum ástæðum að bregðast við henni. Æskilegt hefði þó verið að 

bregðast við. Þessi viðbrögð starfsmannsins auka líkur á því að nemendur sýni slíka 

hegðun aftur.  
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Óviðeigandi hegning. Þá er hegningin/viðbrögð starfsmanna ekki í samræmi við 

hegðun nemanda. Refsing er óhóflega mikil, óhóflega lítil eða niðurlægjandi. 

Starfsmaður skammar nemanda fyrir framan aðra, talar leiðinlega til nemanda þegar 

viðeigandi hefði verið að taka nemanda úr aðstæðum. Starfsmaður ætti að benda 

nemanda á hvaða hegðun hann vill sjá og gefa nemandanum með því tækifæri til að 

leiðrétta hegðun sína. Dæmi: Ef barn spyr kennara spurningar og kennari svarar: „Þú átt 

að vita þetta”, þá er kennari að hegna barninu fyrir að spyrja spurningar með því að 

svara ekki. Kennari hefði átt að svara spurningunni og ef hann hefði verið búin að svara 

nemanda áður þá er greinilegt að nemandi hefur þurft skýrari leiðbeiningar. Því eru 

viðbrögð kennara ekki viðeigandi.  

Þegar starfsmenn svara nemendum á óviðeigandi hátt þá er um að ræða 

óviðeigandi hegningu. Gera þarf greinarmun á því og jákvæðri athygli. Jákvæð athygli 

felur ekki í sér að einungis sé nóg að bregðast við hegðun nemenda eða að svara 

nemanda. Ef brugðist er við hegðun hvort sem um er að ræða æskilega eða óæskilega 

hegðun nemenda á óviðeigandi hátt þá er skráð óviðeigandi hegning á skráningarblað.  

 

Röng umbun. Það er röng umbun þegar nemenda er umbunað eða fær athygli 

fyrir óæskilega hegðun, t.d. með umbun af einhverjum toga og þegar hefur verið minnst 

á. Dæmi um það er ef nemandi sýnir óæskilega hegðun og fær athygli kennara í staðinn.  

 

Starfsmaður ekki á staðnum – starfsmaður ætti að vera á staðnum 

Starfsmaður ekki á staðnum: Þegar starfsmaður er ekki sjáanlegur á staðnum eða á 

því svæði sem verið er að mæla þá er merkt á skráningarblað að starfsmaður sé ekki á 

staðnum. Þetta á einnig við þegar starfsmaður fer úr kennslustund. Ef nemendur eru 
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fleiri en 5 (6 og fleiri) þá er merkt í reit þar sem stendur starfsmaður ætti að vera á 

staðnum. 

Við skráningu: Merkt er við að starfsmaður eigi að vera á staðnum ef nemendur 

eru fleiri en 5 á sama svæði og starfsmaður hvergi sjáanlegur. Starfsmaður þarf ekki að 

vera innan u.þ.b. þessa 10x10 svæði sem mælingarmenn eru að fylgjast með. 

Starfsmaður telst vera á staðnum ef hann er í sjónfæri. Ef mælingarmenn eru að mæla 

ákveðið svæði og starfsmaður er ekki innan þess litla u.þ.b. 10x10 ramma, en 

starfsmaður er hins vegar á sama svæði, þ.e. á ganginum sem verið er að mæla og hann 

er í sjónfæri, þá telst hann vera í sjónfæri og ætti því að sjá hegðun nemenda og hafa 

þannig tækifæri á að veita hegðun athygli. Ef starfsmaður hefur tækifæri á að veita 

hegðun nemenda athygli en gerir það ekki þá er merkt við óviðeigandi hunsun á 

skráningarblaðið. Ef mælingarmenn telja að starfsmaður hafi ekki haft tækifæri á að 

veita hegðun nemenda athygli, hann hafi verið of langt í burtu en samt í sjónfæri, þá skal 

skrá æskilega hegðun nemenda og ekkert sem afleiðingu. Einnig getur þetta komið upp 

t.d. á gangi ef ekki sést framan í starfsmann sem labbar eftir ganginum, hann er ekki að 

tala við nemendur en gæti verið að brosa eða sýna nemendum leiðindasvip. Þá skal 

aðeins merkja við hegðun nemenda en ekkert sem sýnir viðbrögð starfsmanns. Ef 

starfsmaður er hvergi sjáanlegur á gangi ef verið er að mæla gang þá er ýmist merkt við 

starfsmaður ekki á staðnum eða starfsmaður ætti að vera á staðnum; það fer eftir fjölda 

barna.  

 

Undantekningar og atriði sem ber að hafa í huga við skráningu 

Í kennslustofu: Ef stuðningsfulltrúi situr með einum nemanda skal ekki merkja við 

hann í samskiptum við þann nemanda. Dæmi: Ef kennari er að gefa hópi af nemendum 
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fyrirmæli þá á að merkja við öll samskipti sem eiga sér stað. Ef stuðningsfulltrúi situr 

hjá einum nemanda á sama tíma og er að hlýða honum yfir, t.d. í lestri, þá skráist það 

ekki. Ef hann fer hins vegar að eiga samskipti við aðra nemendur eru þau samskipti 

skráð. Ekki eru skráð maður á mann samskipti ef kennari eða starfsmaður situr niðri með 

einstaklingnum. Ef starfsmaður stoppar hins vegar við nemanda þegar hann er að labba 

um bekkinn og veitir honum athygli, skoðar efnið, þá skráist það. Starfsmaður dettur út 

þegar hann sest niður með einum nemanda. Ef hann situr með hópi af nemendum, t.d. að 

spila, þá skráist það með.  

Í skráningu er mögulegt að skrá bæði hunsum og jákvæða athygli á sama 

starfsmann í sama bili. Dæmi: Kennari sem stendur í inngangi og brosir eða heilsar 

aðeins sínum nemendum en lítur ekki á hina nemendurna hunsar þá en veitir hinum 

nemendum jákvæða athygli  

 

 

Munur á aðdraganda og afleiðingu 

Gera þarf greinarmun á spurningu, fyrirmælum eða bendingu sem aðdraganda 

hegðunar og hins vegar sem afleiðingu hegðunar. Ef starfsmaður gefur fyrirmæli strax í 

kjölfar hegðunar nemenda eru fyrirmælin skráð sem afleiðing hegðunar. Þá er 

starfsmaður að bregðast við hegðun nemenda. Dæmi: Ef nemandi er spurður spurningar 

strax í kjölfar hegðunar þá er spurningin skráð sem afleiðing hegðunar. Hegðun 

starfsmanns getur aldrei verið bæði skráð sem aðdragandi og afleiðing. 

Ef starfsmaður horfir fyrst á nemanda, brosir til hans eða snertir (þegar hegðun 

nemenda á sér stað eða strax í kjölfar hennar (innan 2 sekúndna frá því að hegðun á sér 

stað)) og spyr síðan spurningar eða gefur fyrirmæli (3 eða fleiri sekúndur eftir að barn 
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hegðar sér) er það fyrra (bros, snerting eða horfa á) skráð sem afleiðing hegðunar og það 

seinna (spurning eða fyrirmæli) sem aðdragandi hegðunar. Dæmi: Nemandi situr við 

borð sitt og er að læra (æskileg hegðun); kennari gengur til hans og veitir honum athygli 

með því að brosa til hans (afleiðing hegðunar/jákvæð athygli); síðan ef starfsmaður segir 

eftir 3 sekúndur: „Náðu í skriftarbókina þína!”, þá er það skráð sem fyrirmæli. Ef hins 

vegar starfsmaður brosir (afleiðing hegðunar og segir strax innan 3 sekúndna: „Flott, 

náðu síðan í skriftarbókina”, þá er það einnig skráð sem afleiðing). Þá er brosið, hrósið 

(flott) og fyrirmælin að sækja bókina allt sama afleiðingin.  

Ef starfsmaður segir eitthvað áður en hann spyr spurningar eða gefur fyrirmæli er 

það sem hann segir áður skráð sem afleiðing hegðunar og spurningin eða fyrirmælin sem 

aðdragandi hegðunar. Dæmi: Nemandi er að leika sér í frímínútum og starfsmaður spyr 

hvað hann sé að gera. Í þessu tilviki er spurningin skráð sem afleiðing hegðunar 

nemandans af því að hún er viðbrögð við hegðun og það eina sem fylgir hegðuninni. 

Nemandi er að leika sér og starfsmaður hrósar honum fyrir það og spyr það svo hvað 

hann sé að gera. Í þessu tilviki er spurningin skráð sem aðdragandi hegðunar (bein 

spurning) vegna þess að hrósið var viðbragð við hegðuninni og er því skráð sem 

afleiðing hennar. (Miðað er við eins og kom fram að ofan að það líði 3 sekúndur milli 

afleiðingar og aðdraganda.) 

Hegðun starfsmanna getur aldrei verið skráð bæði sem aðdragandi og afleiðing á 

sama tíma. 

Markmiðið er alltaf að fylgjast með viðbrögðum starfsfólks við hegðun nemenda 

og miðast við tækifæri starfsfólks til að bregðast við hegðun nemenda.  

 

Rétt notkun á þriggja liða styrkingarskilmála  
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Styrkingarskilmáli skilgreinir sambandið á milli greinireitis (aðdraganda), 

hegðunar og afleiðingar. Rétt notkun á þriggja liða styrkingarskilmála felur í sér rétta 

notkun á fyrirmælum/áminningu um væntingu og rétta notkun á vali (greinireiti) og 

viðeigandi viðbrögðum, jákvæðri eða neikvæðri athygli, hunsun eða því að leiðrétta 

hegðun út frá hegðun nemanda. Dæmi um rétta notkun á þriggja liða styrkingarskilmála: 

Starfsmaður segir barni að sitja kyrrt, barn hlýðir og starfsmaður hrósar barninu fyrir. 

Dæmi um ranga notkun: Starfsmaður hunsar barnið þegar það situr kyrrt eftir að hafa 

verið sagt að gera það.  

 

Skilgreining svæða 

Skilgreining svæða þar sem beinar áhorfsmælingar verða teknar í grunnskólum. 

Hvert svæði fær númer frá 1–6 og eiga svæðin að vera sambærileg milli skóla og innan 

skóla (svæðaskipting milli aldursstiga). 

 

Svæði númer 1 = kennslustofa, 10 mínútna mæling  

Svæði númer 2 = stigar, gangar, salerni, 5 mínútna mæling 

Svæði númer 3 = skósvæði/fatasvæði, 5 mínútna mæling 

Svæði númer 4 = útisvæði, 5 mínútna mæling 

Svæði númer 5 = inngangur 5 mínútna mæling 

Svæði númer 6 = matsalur 10 mínútna mæling 

Svæði númer 7 = frístundaskóli, 30 mínútur á dag í hverjum frístundaskóla  

 

Skólunum er skipt í þrennt eftir aldursstigum. Ekki er um að ræða alveg 

sambærilega skiptingu en taka varð mið af svæðaskiptingu kennslustofa sem var svipuð 
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milli skóla en ekki eins.  

Þegar mæling á sér stað hefur hver skráningarmaður sitt svæði. Skráningarmaður 

eitt mælir alltaf í öllum skólum á svæði 1, þ.e. hjá yngsta stigi (ýmist 1–4 eða 1–3 

bekkur). Skráningarmaður tvö mælir þá alltaf í öllum skólum á svæði 2 sem er kallað 

miðstig (5–7 eða 4–7 bekkur). Skráningarmaður þrjú mælir alltaf á svæði 3 sem er elsta 

stig (8–10 bekkur).  

Mælingar verða teknar á þremur tímum í hverjum skóla, á morgnana kl. 9:00, í 

hádeginu kl. 10:50 og eftir hádegi kl. 12:50. Hver skráningarmaður fer á sinn stað og 

mælir þau svæði frá 1–6. Svæðin verða ekki alltaf mæld í sömu röð þar sem svæðin 

innan og milli skóla eru misjöfn. (Frá sumum kennslustofum er gangur beint út frá þeim 

og síðan skósvæði en á öðrum svæðum er skósvæði beint fyrir framan kennslustofu. 

Þannig þarf að taka mið af uppbyggingu svæða og hvernig tíminn er hverju sinni). Það 

er ekki er sama röð á morgnana klukkan 9:00 og í hádeginu þar sem börnin fara á ólíkum 

tíma í mat.  

Stærð svæða er fyrirfram skilgreind og hafa skráningarmenn fengið þjálfun í því 

með sýnikennslu hve stórt hvert svæði er. Einnig var þeim sagt að þeir mættu ganga um 

svæðið en stoppa síðan þegar þeir voru að skrá og þá eigi þeir einungis að skrá hegðun 

sem kemur fram í u.þ.b. heyrnarfjarlægð eða 10 skref frá sjálfum sér (10x10). Ákveðið 

var að skráningarmenn hefðu frjálsar hendur með að ganga innan áður skilgreinds 

svæðis meðan á skráningu stóð þar sem það virtist tilviljunarkenndara og óljósara með 

hverju og hverjum þeir væru að fylgjast. Það var líka gert vegna þess að skv. reynslu 

rannsakenda í þjálfun kom í ljós að starfsmenn reyndu að forðast skráningarmenn, en 

það var auðveldara að skrá og vera í heyrnarfjarlægð með þessum hætti. Með þessu gafst 

ennfremur tækifæri til að ganga um eða færa sig innan áður skilgreinds svæðis eins og 



 

 

134 

t.d. á gangi, þá getur skráningarmenn fært sig þangað sem fylgjast þarf með tiltekinni 

hegðun enda er misjafnt hvar nemendur og starfsmenn eru staðsettir á hverju svæði 

hverju sinni.  

Allar mælingar byrja inni í kennslustofu. Það á jafnt við hvort sem þær hefjast á 

morgnana, á hádegi eða eftir hádegi.  

 

Tilviljanakennt val á kennslustofum 

Matsmenn eru með umslag fyrir hvert aldursstig og hvern skóla með númeri á 

öllum bekkjum á hverju aldursstigi. Dreginn er einn miði í hverri mælingu sem segir til 

um í hvaða bekk skráningarmaður skuli mæla. Miðinn er settur í annað umslag þar til 

allir bekkir hafa verið valdir. Miðarnir eru síðan settir aftur í valumslagið og þá er aftur 

dregið á hverjum degi. Því er tilviljunarkennt í hvað bekk mælt er. Þannig eru jafnar 

líkur á að sérhver bekkur verði valinn. Kennarar vita þá ekki fyrirfram hvort eða hvenær 

mæling muni eiga sér stað hjá þeim.  

 

Skráning í kennslustofu  

Kennsla 1 er almenn kennsla. Í slíkum aðstæðum er gert ráð fyrir að virk samskipti 

séu til staðar milli nemenda og kennara. Þá er ætlast til að kennari veiti jákvæða athygli 

allan tímann, geri hann það ekki sýnir hann óviðeigandi hunsun. Ekki er nóg að kennari 

horfi á nemendur til að það skráist jákvæð athygli.  

Kennsla 2 eru aðstæður þar sem ekki er um að ræða virk samskipti milli kennara 

og nemenda. Þessar aðstæður eru t.d. þegar horft er á myndband, kennari er með 

upplestur, hljóðlestur eða próf. Í þessum aðstæðum er nóg að kennari sé að fylgjast með 

nemendum, þ.e. fylgjast með þeim að lesa eða horfa á myndband. Kennari þarf að veita 
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hegðun nemenda athygli. Ekki er nóg að hann horfi út í loftið, út um glugga eða sé í 

tölvunni. Ef hann veitir ekki hegðun nemenda athygli, er ekki með virkt eftirlit, þá er 

merkt við óviðeigandi hunsun.  

Ef starfsmaður gefur fyrirmæli og nemandi fer að fyrirmælunum en bilið endar þá 

er viðeigandi að skrá æskilega hegðun og engin viðbrögð hjá starfsmanni því hann 

bregst ekki við fyrr en í næsta bili. Ef kennari gefur hins vegar fyrirmæli og nemandi 

fylgir þeim strax eftir innan bilsins og ef kennari hafði strax innan bilsins tækifæri á að 

veita jákvæða athygli eins og að segja „Takk“ en gengur í burtu þá sýnir hann 

óviðeigandi hunsun. En þegar hann er að bíða eftir að nemandi fari að fyrirmælum þá er 

viðeigandi að hann bíði með að bregðast við; þá er ekkert skráð nema æskileg eða 

óæskileg hegðun.  

Þegar engin stjórn er í bekk, þ.e. mikil læti eða enginn að gera það sem til var 

ætlast, og kennari gengur á milli og sinnir einstaka nemanda er það jákvæð athygli 

gagnvart þeim nemanda. Kennari er þá á sama tíma og hann er að veita einum nemanda 

jákvæða athygli að hunsa óæskilega hegðun í bekknum. Kennari hefði átt að leggja 

áherslu á ná stjórn á aðstæðum. 

 

Aðferðir við gagnasöfnun 

1. Við skráningu er notast við 10 sekúndna bilaskráningu. Skráningin fer þannig 

fram að mælingarmenn eru með iPod. Þegar kveikt er líða 5 sekúndur, síðan 

heyrist horfa. Þá eiga mælingarmenn að horfa á samskipti á því svæði sem þeir 

eru að mæla í 10 sekúndur. Eftir 10 sekúndur hafa liðið heyrist skrá; þá eiga 

mælingarmenn að skrá niður þá hegðun sem þeir sáu síðustu 10 sekúndur. 

Mælingarmenn fá 5 sekúndur til að skrá. Þegar 5 sekúndur hafa liðið heyrist 
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aftur horfa og þá eiga mælingarmenn aftur að horfa á hegðun starfsmanna og 

nemenda og síðan að skrá eftir 10 sekúndur þá markhegðun sem samkvæmt 

skilgreiningum á að mæla. 

2. Mælingarnar eru í 5 mínútur á öllum svæðum, þ.e. tuttugu, tíu sekúndna bil, 

nema í kennslustofu og í matsal, þar eru mælingarnar í 10 mínútur eða 

fjörutíu, tíu sekúndna bil.  

3. Mælingarmenn eiga að vera í eins mikilli fjarlægð frá nemendum og 

starfsfólki og þeir geta en fjarlægðin verður að vera þannig að mælingarmaður 

geti heyrt samtal milli þátttakenda. Miðað er við að mælingarmenn séu ekki 

lengra frá þeim sem þeir eru að mæla en 10x10 (u.þ.b.10 skref frá sér).  

4. Þátttakendur gætu viljað fá að vita hvað mælingarmenn eru að gera. 

Mælingarmenn mega aldrei sýna neinum gögn eða önnur eyðublöð. 

Mælingarmenn eiga að vera vingjarnlegir og einfaldlega segja starfsmönnum 

að þeir séu þarna vegna PBS–kerfisins og að öllum upplýsingum sem safnað 

verður verði deilt með skólunum þegar gagnasöfnun er lokið. Þegar/ef 

nemendur spyrja á aðeins að segja að þeir sé nemar í Háskóla Íslanda og séu 

að fylgjast með skólastarfi fyrir verkefni sem þeir eru að gera.  

5. Mælingarmenn eiga að reyna að hafa það ávallt að leiðarljósi að ekki sé 

augljóst hverjum þeir eru að fylgjast með. Að snúa líkamanum öðru hvoru 

getur hjálpað til. Þannig er ekki augljóst með hverjum er verið að fylgjast.  

6. Mikilvægt er að stærð þeirra svæða sem mæla á hverju sinni sé vel skilgreint. 

Aðeins á að skrá niður samskipti sem eiga sér stað innan áður skilgreinds 

svæðis. Á meðan áreiðanleikamælingarnar eru teknar er mikilvægt að báðir 

mælingarmenn séu sammála um stærð svæðis.  
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7. Mælingarmenn mega á engum tímapunkti þegar þeir eru að mæla skipta sér af 

því sem er að gerast í kringum þá. Ef nemendur sýna óæskilega hegðun þá er 

það hlutverk mælingarmanns að skrá það niður. Hins vegar getur stundum 

verið þörf á að grípa inn í og hætta skráningu, eins og t.d. ef um skemmdir á 

eigum skóla eða um alvarlegar líkamsmeiðingar er að ræða; þá ber að sækja 

hjálp frá starfsfólki eftir þörfum. Forðast ber að blanda sér í það sem fram fer.  

8. Mælingarmenn eiga ekki að hreyfa sig nema engin sjáanleg hegðun sé til 

staðar. Mælingarmaður 1 færir sig og áreiðanleikamaður fylgir honum.  

 

Áreiðanleikamælingar 

Samræmismælingar milli matsmanna (Inter–observer Agreement (IOA)) voru 

teknar í 30 % tilvika hjá hverjum mælingarmanni. Til þess að áreiðanleiki sé milli 

matsmanna er mikilvægt að góð þjálfun á mælingarmönnum eigi sér stað. Það skiptir 

máli að áreiðanleiki milli matsmanna sé til staðar. Það þýðir að þeir mæli allir eins. Þá 

skiptir ekki máli hver mælir hverju sinni því að sameiginlegur skilningur á því sem verið 

er að mæla er til staðar.  

 

Þjálfun á mælingarmönnum 

1. Skilgreiningar: Áður en æfingar í skólaaðstæðum eiga sér stað þurfa allir 

mælingarmenn að vera sammála um sameiginlegan skilning á hugtökum og 

hvernig nota eigi skráningarblað.  

2. Þegar mælingarmenn eru orðnir öruggir á skilgreiningum á þjálfarinn að koma 

með dæmi og mælingarmenn eiga að prófa að skrá niður.  

3. Þjálfun á skráningu fer fram með munnlegum dæmum og í skólaaðstæðum. 
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4. Æfing í skólaaðstæðum 1. Mælingarmenn eiga að fara í skóla og æfa 

skráningu. Byrjað er á því að horfa á samskipti, ekki skrá neitt niður en ræða 

sín á milli hvernig væri viðeigandi að skrá samskipti. 

5. Æfing í skólaaðstæðum 2: Þegar mælingarmenn eru orðnir öruggir um að þeir 

séu að skrá hegðun á sama hátt þá er byrjað á því að taka 

áreiðanleikamælingar. Mælingarmenn þurfa að tryggja að kveikt sé á iPod á 

sama tíma. Það er m.a. hægt með því að mælingarmaður 1 kveiki á iPod fyrir 

bæði hann og áreiðanleikamann til þess að tryggja að báðir byrji á sama tíma 

eða að matsmenn notist við sama iPodinn. Engar samræður milli matsmanna 

eru leyfilegar 

6. Þegar að mælingalotu líkur tekur mælingarmaður 1 bæði skráningarblöðin. 

Mælingarmaður 1, (ekki áreiðanleikamælingarmaður), heldur utan um 

skráningarblöð beggja mælingarmanna eftir að áreiðanleikamælingar hafa 

verið teknar.  

7. Ef þörf er fyrir hendi eftir mælingu þá mega mælingarmenn tala saman um 

það hvernig ákveðið atvik hafi verið skráð. Þetta er aðeins í lagi einstaka 

sinnum og aðeins eftir mælingu. Ekki má gera neinar breytingar á 

skráningarblöðum.  

8. MEÐAN Á SKRÁNINGU STENDUR ERU ENGAR UMRÆÐUR LEYFI-

LEGAR UM ÞAU GÖGN SEM SAFNAÐ ER. 
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