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Útdráttur 

Sjálfsmat hefur í gegnum tíðina verið ein algengasta aðferð til mælinga og 

gagnasöfnunar í sálfræði. Þrátt fyrir það hefur notkun þeirra verið mikið gagnrýnd 

fyrir skort á réttmæti þar sem þóknunaráhrif (reactivity) geta haft áhrif á niðurstöður 

þeirra. Sjálfsmatsmælingar geta því gefið ranga mynd af raunveruleikanum og fjöldi 

rannsókna hafa leitt í ljós að mikið ósamræmi virðist vera í sjálfsmati fólks á 

aðstæðum og mælinga með beinu áhorfi. Í þessari rannsókn voru mælingar á 

aðferðum hegðunarstjórnunar í leikskólum bornar saman við sjálfsmat starfsmanna 

á sömu aðferðum. 28 leikskólastarfsmenn sem ekki höfðu mikla þekkingu á 

hegðunarstjórnun voru valdir í úrtak ásamt börnum í þeirra umsjá. Fylgst var með 

aðdraganda, hegðun og afleiðingu með beinum áhorfsmælingum í samverustund og 

hádegismat. Að því loknu var sjálfsmatslisti lagður fyrir starfsfólk og gögnin borin 

saman. Niðurstöður leiddu í ljós að starfsmenn ofmátu skýra væntingu til hegðunar 

og ofmátu notkun viðeigandi afleiðinga við æskilegri og óæskilegri hegðun. 

Starfsmenn vanmátu einnig æskilega hegðun barnanna. Niðurstöður benda til þess 

að sjálfsmat sé ekki hentug aðferð til mælinga á hegðun í leikskólum og betra sé að 

styðjast við beinar áhorfsmælingar við mat á árangri hegðunarstjórnunarkerfis.   
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Hegðunarstjórnun í leikskólum: Samanburður á beinum áhorfsmælingum og 
sjálfsmati starfsmanna 

Í nútímasamfélagi eins og á Íslandi hefur skapast venja fyrir því að 

skólaganga barna hefjist upp úr tveggja ára aldri þegar þau byrja á leikskóla. Nú á 

dögum þurfa flestir foreldrar að vera útivinnandi eða í skóla hvort sem þeir eru 

einstæðir eða ekki og því hafa leikskólar að miklu leyti tekið við því hlutverki sem 

heimavinnandi húsmæður gegndu áður fyrr. Jafnvel þeir sem ekki vinna úti kjósa 

flestir að setja börnin sín í leikskóla þar sem þau telja það ákjósanlegt að börnin séu 

í daglegum samskiptum við önnur börn og fullorðna. Samkvæmt upplýsingum frá 

Hagstofu Íslands (2011) hafa leikskólabörn aldrei verið fleiri en nú og var hlutfall 

barna á aldrinum 1-5 ára sem sóttu leikskóla í lok árs 2011 82%. Leikskólaaldurinn 

er sérlega mikilvægur tími í þroska og lífi einstaklingsins. Börn eru þá á 1.skólastigi 

þar sem þau læra að eiga samskipti við aðra og byggja upp færni sem nýtist þeim til 

framtíðar. Hegðunarvandamál barna í leikskóla geta fylgt þeim alla skólagönguna ef 

ekki er brugðist við þeim á réttan hátt (Campbell, 2002; Conroy og Brown, 2004; 

Pierce, Ewing og Campbell, 1999). Það er því alveg ljóst að ábyrgð 

leikskólastarfsfólks er gríðarlega mikil og nauðsynlegt að þau kunni vel til verka og 

séu fagleg í vinnubrögðum sínum, þ.e. beiti aðferðum sem auðvelda þeim starfið og 

að þær aðferðir hafi verið gagnreyndar.  

Samkvæmt lögum um leikskóla eiga þeir að annast uppeldi, umönnun og 

menntun barna í samráði við foreldra eða forráðamenn. Unnið er eftir aðalnámskrá 

sem sett er fram af ráðherra þar sem koma fram helstu markmið leikskólastarfsins, 

þar með talin meginmarkmið uppeldis og menntunar (Lög um leikskóla nr. 

90/2008). Leikskólakennarar vinna í samráði við skólastjóra að gerð skólanámskrár 

þar sem nánari útlistun á markmiðum er sett og leiðir skilgreindar til að ná þeim 

markmiðum. Í aðalnámskrá er lögð mikil áhersla á fagmennsku kennara. Þar kemur 

fram að fagmennska kennara byggist á starfsmenntun, þekkingu, viðhorfum og 

siðferði (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Leikskólakennarar hafa oft fyrirfram 

mótaðar skoðanir á starfi sínu og byggja vinnubrögð sín á þeim. Sumir hafa lært 

kenningar eða aðferðir í námi sem þeir vilja fara eftir á meðan aðrir byggja 

þekkingu sína á eigin reynslu í uppeldi eða starfi. Einnig skapast ýmsar venjur bæði 

hjá leikskólakennurum og á leikskólunum sjálfum sem geta mótað vinnubrögð 

starfsmanna. Það gefur því auga leið að margvíslegir hlutir hafa áhrif á stefnumótun 

leikskóla og þó að flestir séu sammála um tilgang og markmið þeirra, er mjög 
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mismunandi eftir leikskólum hvers konar vinnubrögð eru höfð að leiðarljósi til að 

ná árangri. 

 

Raunnotkun á hegðunarstjórnun 

Í öllum leikskólum er reynt að koma í veg fyrir eða lágmarka óæskilega 

hegðun barnanna til að öllum geti liðið vel og starfsemin gangi greiðlega fyrir sig. 

Margir kennarar telja að óæskilega hegðun barna í skóla megi útskýra með 

vandamálum sem tengjast barninu sjálfu, heima fyrir eða í þroska barnsins. Þeir eru 

því oft á tíðum ekki nógu meðvitaðir um hversu mikil áhrif þeirra hegðun hefur á 

börnin en rannsóknir hafa sýnt að með því að breyta viðbrögðum kennara við 

hegðun barna má draga úr eða auka viðkomandi hegðun eftir því hver viðbrögð 

kennaranna voru (Thomas, Becker og Armstrong, 1968). Hegðunarstjórnun byggir 

á hagnýtri atferlisgreiningu þar sem lögð er áhersla á sambandið milli aðdraganda, 

hegðunar og afleiðingar. Rannsóknir síðustu 50 ára hafa sýnt að rétt notkun á 

þessum aðferðum hefur mikið að segja um hegðun barns í framtíðinni. Mikilvægt er 

að aðdragandi sé skýr, til dæmis skýr fyrirmæli, staðreyndarspurning eða val, svo að 

börnin viti hvað ætlast er til af þeim. Einnig er lögð áhersla á að styrkja æskilega 

hegðun með jákvæðri athygli eða hrósi og minnka óæskilega hegðun með því að 

beita markvisst hunsun, neikvæðri afleiðingu eða íhlutun.  

Rannsóknir hafa sýnt fram á gagnsemi þess að beita aðferðum 

hegðunarstjórnunar markvisst til að auka æskilega hegðun og draga úr óæskilegri 

hegðun í mörgum mismunandi aðstæðum, þar á meðal í skólastarfi (Bradshaw, 

Reinke, Brown, Bevans og Leaf, 2008; Kazdin, 2005; Horner o.fl., 2009; Robbins 

og Gutkin, 1994; Sugai og Horner, 2006; Stormont, Lewis og Beckner, 2005). 

Rannsóknir sem einblína á áhrif þeirra í leikskólum eru nýlega farnar að aukast og 

þær sem gerðar hafa verið sýna fram á sömu niðurstöður (Duda, Dunlap, Fox, 

Lentini og Clarke, 2004; Benedict, Horner og Squires, 2007; Stormont, Smith og 

Lewis, 2007). Í rannsókn Stormont, Smith og Lewis (2007) kom í ljós að þegar 

kennarar gáfu börnunum skýr skilaboð og hrósuðu þeim fyrir æskilega hegðun dró 

verulega úr óæskilegri hegðun barnanna. 

Margir kennarar virðast vera meðvitaðir um gagnsemi hegðunarstjórnunar í 

skólastarfi, jafnvel þó þeir hafi ekki hlotið þjálfun eða fræðslu, eins og rannsókn 

Elvu Bjarkar Sigurðardóttur og Margrétar K. Indriðadóttur (1999) sýndi fram á. Í 

þeirri rannsókn voru kennarar spurðir út í gagnsemi hagnýtrar atferlisgreiningar í 
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skólastarfi og nánast allir þátttakendur töldu hana vera gagnlega hvort sem þeir 

höfðu hlotið fræðslu eða ekki.  

Þrátt fyrir að sýnt hafi verið fram á árangur hegðunarstjórnunar og þá 

almennu meðvitund um gagnsemi aðferðanna meðal kennara, sýna rannsóknir ekki 

fram á að notkun þeirra sé beitt á markvissan hátt í leikskólum (Hemmeter, Fox, 

Jack og Broyles, 2007). Í rannsókn Elísu Guðnadóttur sem gerð var árið 2008 á 

samskiptum barna og kennara í leikskólum kom fram að starfsmenn á leikskólum 

sem innleitt höfðu hefðunarstjórnunarkerfi voru ekki að beita aðferðum 

hegðunarstjórnunar á markvissan hátt í samskiptum sínum við börnin samanborið 

við aðra leikskóla, þrátt fyrir að hafa fengið talsverða fræðslu um efnið.  Þetta 

bendir til þess að áðurnefndar venjur, innsæi og eigin hugmyndir um uppeldi og 

kennslu einkenni vinnubrögð starfsmanna og ekki sé lögð nægileg áhersla á 

markvissa notkun hegðunarstjórnunar í námi leikskólakennara eða af stjórnendum 

leikskóla. 

 

Mælingar í sálfræði 

Áratugum saman hefur sjálfsmat verið ein algengasta leið sálfræðinga til 

gagnasöfnunar í rannsóknum sínum. Í sjálfsmati er oftast notað við spurningalista 

þar sem fólk er beðið um að meta og skrá niður eigin tilfinningar, frammistöðu eða 

hegðun og hvernig það upplifir ákveðna hluti eða aðstæður (Barlow, Nock og 

Hersen, 2009). Kostir sjálfsmats eru margvíslegir, þeir eru auðveldir í notkun, hafa 

lítinn kostnað í för með sér og með notkun þeirra er hægt að rannsaka breytur sem 

ekki eru sjáanlegar eða greinilegar rannsakendum, eins og tilfinningar eða hugsanir. 

Gallar þeirra eru hins vegar þeir að aðferðin er ónákvæm mæling á hegðun og 

niðurstöður þeirra geta verið undir áhrifum margvíslegra utanaðkomandi breyta. 

Sjálfsmat byggir á huglægu mati einstaklinga og geta svörin verið breytileg eftir 

aðstæðum, líðan og tilfinningum þeirra (Korotitsch og Nelson-Grey, 1999). Því ætti 

ávallt að fara varlega í að draga ályktanir út frá niðurstöðum sem einungis eru 

fengnar með sjálfsmati, sér í lagi ef þær eru notaðar til að mæla árangur af íhlutun.   

Á hinum enda mælingaaðferða og gagnasöfnunar eru beinar áhorfsmælingar 

sem eru nákvæmasta aðferðin í rannsóknum á hegðun og atferli (Korotitsch og 

Nelson-Grey, 1999). Farið er inn í raunverulegar aðstæður eins og kennslustofu og 

matsmenn fylgjast með og skrá niður hegðun og atferli þátttakenda. Beinar 

áhorfsmælingar eru flóknari í framkvæmd en sjálfsmatsmælingar og ganga þarf úr 
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skugga um að matsmenn séu vel þjálfaðir í að fara eftir skilgreiningum á 

markhegðun svo hægt sé að treysta á réttmæti þeirra (Barlow o.fl., 2009). Einnig 

eru matsmenn hvattir til að láta sem minnst fyrir sér fara til að hægt sé að treysta því 

að mælingar á hegðun verði ekki fyrir áhrifum af nærveru þeirra því fólk á það til 

að haga sér öðruvísi þegar það veit að það er fylgst með því. Eins er algengt að 

rannsakendur upplýsi ekki þátttakendur um raunverulegan tilgang rannsóknarinnar 

og er þá um hálf-faldar rannsóknir (partial-concealment) að ræða. Þrátt fyrir að 

aldrei sé hægt að ganga úr skugga um að nærvera matsmanna hafi engin áhrif á 

hegðunina eru beinar áhorfsmælingar almennt taldar besta aðferðin í rannsóknum á 

hegðun (Korotitsch og Nelson-Grey, 1999). 

 

Samanburður á mælingum 

Notkun sjálfsmats í mælingum á hegðun hefur verið mikið gagnrýnd í 

gegnum tíðina (Hartman og Nelson, 1992; Hook og Rosenshine, 1979). Margar 

rannsóknir á hegðunarstjórnun í skólastarfi hafa leitt í ljós að mikið ósamræmi getur 

verið milli sjálfsmats starfsmanna og mælinga með beinu áhorfi (Jack o.fl., 1996; 

Mortenson og Witt, 1998; Nanna Maren Stefánsdóttir, 2012; Noell o.fl., 2005; 

Patrick Þór Kristinsson, 2008; Robbins og Gutkin, 1994; Rosén, Taylor, O´Leary og 

Sanderson, 1990; Sóley Jökulrós Einarsdóttir, 2002; Wickstrom, Jones, LaFleur og 

Witt, 1998). 

 Í rannsókn Jack o.fl. (1996) voru samskipti 20 kennara og barna með 

hegðunarvandamál til athugunar. Kennarar voru beðnir um að meta hversu mikið 

þeir notuðu aðferðir hegðunarstjórnunar og niðurstöður bornar saman við beinar 

áhorfsmælingar. Rannsóknin leiddi í ljós að breytileiki í sjálfsmati kennara var ekki 

í samræmi við breytileika í beinum áhorfsmælingum og töldu kennararnir sig vera 

færari í hegðunarstjórnun en raun bar vitni. Í íslenskri rannsókn sem Sóley Jökulrós 

Einarsdóttir gerði árið 2002 var athugað samræmi milli sjálfsmats annars vegar og 

beinu áhorfi hins vegar á raunnotkun grunnskólakennara á aðferðum 

hegðunarstjórnunar. Niðurstöður þeirrar rannsóknar leiddu í ljós að kennarar töldu 

sig beita umbun fyrir æskilega hegðun oftar en beinar áhorfsmælingar gáfu til 

kynna og vanmátu notkun neikvæðrar afleiðingar í kjölfar óæskilegrar hegðunar. 

Rannsóknir sem beinast sérstaklega að samræmi milli mismunandi mælinga 

hjá leikskólakennurum eru þó af skornum skammti en aðeins er vitað um tvær sem 

gerðar hafa verið á Íslandi til þessa. Í rannsókn Patricks Þórs Kristinssonar (2008) 
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var fylgst með samskiptum leikskólastarfsmanna sem höfðu litla þekkingu á 

aðferðum hegðunarstjórnunar og barna í þeirra umsjá. Í lok mælinga með beinu 

áhorfi voru starfsmennirnir beðnir um að svara spurningalista um þeirra mat á 

samskiptunum. Niðurstöður leiddu í ljós mikið ósamræmi milli áhorfsmælinga og 

sjálfsmats og starfsmennirnir mátu öll samskipti við börnin jákvæðari en þau voru. 

Til dæmis töldu starfsmennirnir að þeir gæfu börnunum skýr fyrirmæli í 81% 

tilfella en í beinum áhorfsmælingum mældist það einungis 4%. Starfsmennirnir 

vanmátu æskilega hegðun en ofmátu óæskilega hegðun og ofmátu notkun sína á 

neikvæðum afleiðingum í kjölfar óæskilegrar hegðunar. 

Nanna Maren Stefánsdóttir gerði svipaða rannsókn árið 2012 en þar var 

samræmi skoðað milli mismunandi mælingaaðferða hjá starfsmönnum í leikskólum 

sem innleitt höfðu hegðunarstjórnunarkerfi. Í þessari rannsókn höfðu 

starfsmennirnir meiri þekkingu á aðferðum hegðunarstjórnunar þar sem þeir þeir 

höfðu hlotið fræðslu og var gert að nota aðferðirnar markvisst í starfi sínu. 

Niðurstöðurnar voru þó að mestu leyti í samræmi við aðrar rannsóknir þar sem 

starfsmennirnir töldu sig vera færari í hegðunarstjórnun en beint áhorf gaf til kynna. 

Ólíkt fyrri rannsóknum á Íslandi þá vanmátu leikskólastarfsmennirnir bæði tíðni 

æskilegrar og óæskilegrar hegðunar en ofmátu ekki tíðni óæskilegrar hegðunar eins 

og rannsóknir Patricks (2008) og Sóleyjar (2002) höfðu leitt í ljós. Einnig kom í ljós 

að starfsmennirnir töldu sig hrósa börnunum fyrir æskilega hegðun mun meira en 

þeir gerðu í raun og veru en hrós hafði ekki verið skilgreint sér í fyrri rannsóknum. 

Samkvæmt sjálfsmatsmælingum töldu leikskólastarfsmenn sig hrósa að meðaltali í 

80,8% tilfella fyrir æskilega hegðun en beint áhorf gat til kynna að það var einungis 

2,7%.  

Í ljósi þeirra fjölmörgu rannsókna sem leiða í ljós ósamræmi milli beins 

áhorfs og sjálfsmats og þar sem beint áhorf er yfirleitt talið gefa nákvæmustu 

niðurstöðurnar er ljóst að gagnrýnin á sjálfsmat á fullan rétt á sér. Eitt af 

aðalvandamálum við notkun sjálfsmats í mælingum snýr að þóknunaráhrifum 

(reactivity) (Wickstrom, Jones, LaFleur og Witt, 1998). Þóknunaráhrif eru vel þekkt 

fyrirbæri innan sálfræðinnar og á við um þegar fólk breytir hegðun sinni eða svörun 

í samræmi við það sem það heldur að sé rétt eða rangt hverju sinni. Þó fólk sé ekki 

vísvitandi að gefa rangar upplýsingar þá eru niðurstöður yfirleitt þátttakenda í hag 

(self-serving bias) og gefa ekki rétta mynd af raunverulegum aðstæðum (Barlow 

o.fl. 2009). Niðurstöður úr rannsókn Newfield (1980) þar sem samræmi milli 
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beinna áhorfsmælinga og sjálfsmats kennara á vinnubrögðum var athugað, gáfu til 

kynna að kennarar geti ekki alltaf metið aðstæðurnar rétt. Newfield taldi einnig 

líklegt að jafnvel þó að kennarar gætu að einhverju leyti metið aðstæðurnar rétt þá 

yrðu þóknunaráhrif til þess að misræmi milli mælinga kæmi í ljós, sérstaklega ef að 

niðurstöðurnar gætu endurspeglað góð eða slæm vinnubrögð kennara og því þyrfti 

alltaf að vera á varðbergi gagnvart þeim. 

Þar sem erfitt er að koma í veg fyrir þóknunaráhrif í sjálfsmati og notkun þess 

hefur oft í för með sér ónákvæmni og óstöðugleika í mælingum ætti ávallt að fara 

varlega í að álykta út frá niðurstöðum þeirra ef ekki er notast við aðrar mælingar 

samhliða. 

 

Tilgangur rannsóknar 

 Rannsókn þessi er sjálfstæður hluti af mastersverkefni Ingunnar Brynju 

Einarsdóttur árið 2012 á hegðunarstjórnun í leikskólum. Rannsókn Patricks Þórs 

Kristjánssonar (2008) var höfð að fyrirmynd og samanburður gerður á beinum 

áhorfsmælingum og sjálfsmati hjá leikskólastarfsmönnum. Farið var á leikskóla þar 

sem ekki hafði verið innleitt hegðunarstjórnunarkerfi og samskipti starfsmanna og 

barna metin auk þess sem hegðun barnanna var skoðuð. Í lok beinna áhorfsmælinga 

voru starfsmennirnir beðnir um að svara spurningalistum um samskiptin og hegðun. 

Búist var við misræmi milli mælinga með beinu áhorfi og sjálfsmati í samræmi við 

fyrri rannsóknir þar sem starfsmenn töldu færni sína í hegðunarstjórnun betri en 

raun bar vitni. Tilgátur voru þær að starfsmenn myndu ofmeta væntingar sínar til 

barnanna sem gátu verið skýr fyrirmæli, staðreyndarspurning eða val ásamt því að 

vanmeta æskilega hegðun en ofmeta óæskilega hegðun. Einnig var búist við því að 

starfsmennirnir myndu ofmeta notkun sína á jákvæðri athygli, hrósi og lýsandi hrósi 

fyrir æskilega hegðun og að þeir myndu ofmeta notkun sína á leiðréttingu hegðunar 

og endurtekningu fyrirmæla fyrir óæskilega hegðun. Að lokum var búist við að 

þriggja og tveggja liða styrkingarskilmálum yrði sjaldnar rétt lokið í beinum 

áhorfsmælingum en sjálfsmat gæfi til kynna.  
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Aðferð 

Þátttakendur 
Þátttakendur voru 28 starfsmenn á þremur leikskólum og börnin í þeirra 

umsjá. Leikskólastarfsmennirnir voru valdir af hentugleika úr hópi þeirra sem gáfu 

samþykki sitt fyrir þátttöku. Þátttakendur voru allir kvenkyns og höfðu unnið í að 

minnsta kosti eitt ár sem leikskólastarfsmenn. Þátttakendur voru á aldrinum 23 til 

64 ára og af þeim voru tveir erlendir starfsmenn. 

Foreldrar barnanna á leikskólunum fengu send kynningarbréf heim þar sem 

þeim gafst kostur á að gefa skriflegt leyfi fyrir þátttöku barna sinna. Þar sem úrtakið 

samanstóð af þeim börnum sem starfsmaður hafði umsjón með hverju sinni áttu öll 

börnin möguleika á því að vera í úrtakinu að undanskildum þeim börnum sem ekki 

fékkst leyfi fyrir. Fjöldi barna á deild var minnst 10 börn og mest 24 börn. Fjöldi 

barna sem starfsmaður hafði umsjón með var frá 3 til 23. Börnin voru á aldrinum 1-

6 ára. 

 

Mælitæki 
Beint áhorf.	  	  Þrír matsmenn fylgdust með og skráðu niður vinnubrögð hvers 

þátttakanda fyrir sig og hegðun barna í hans umsjá á þar til gert skráningarblað (sjá 

viðauka 2). Notast var við hlutabilskráningu (partial-interval recording) og stóðu 

mælingar yfir í tíu mínútur í senn. Þeim tíma var skipt niður í 40 fimmtán sekúndna 

bil þar sem matsmenn áttu að fylgjast með hegðun í 10 sekúndur og svo fengu þeir 

5 sekúndur til að skrá niður hvort ákveðinn aðdragandi, hegðun og afleiðing átti sér 

stað á nýloknu bili. Notast var við i-pod sem innhélt hljóðskrá með fyrirmælum 

fyrir matsmenn. Samskipti starfsmanns og barna voru metin með tilliti til 

aðdraganda, hegðunar og afleiðingar. Vænting kennara var aðdragandi, hegðunin 

átti við börnin og afleiðingin var viðbrögð kennara við hegðun barns. Aðdragandi 

gat verið skýr vænting, óskýr vænting, spurning eða val. Hegðun barns gat verið 

æskileg eða óæskileg og afleiðingar gátu verið jákvæð athygli, hrós, lýsandi hrós, 

neikvæð athygli, óheil athygli, hunsun, leiðrétting hegðunar eða endurtekning 

fyrirmæla. Einungis var skráð ein æskileg og ein óæskileg hegðun og afleiðingar 

þeirra á hverju bili. Ávallt var skráð niður fyrstu hegðun og afleiðingu sem átti sér 

stað. Ef vænting var undanfari hegðunar var hún skráð vinstra megin en hægra 

megin ef hún kom á eftir skráðri hegðun. Þetta var gert til að aðgreina þriggja liða 

styrkingarskilmála frá tveggja liða. Að lokum var skráð niður hversu oft þriggja liða 
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styrkingarskilmála og tveggja liða styrkingarskilmála var rétt eða rangt lokið. Við 

skráningu var farið eftir ákveðnum skilgreiningum á aðdraganda, hegðun, 

afleiðingu og styrkingarskilmálum og leiðbeiningum um aðferðir við mælingar fylgt 

(sjá viðauka 1).	  

Sjálfsmat.  Spurningalisti var lagður fyrir (sjá viðauka 3) til að kanna 

sjálfsmat leikskólakennara á aðdraganda, hegðun og afleiðingu í starfi sínu. 

Spurningalistinn samanstóð af 44 spurningum sem skipt var í 16 liði sem voru í 

samræmi við þær fylgibreytur sem mældar voru með beinu áhorfi. Notast var við 5 

stiga jafnbilakvarða með valmöguleikunum „mjög lítið“ (1),  „lítið“ (2), „miðlungs“ 

(3), „mikið“ (4) og „mjög mikið“ (5). 

 Skráningarblöðin og spurningalistinn voru upphaflega notuð í rannsókn 

Elísu (2008) og Patricks (2008). Fyrir þessa rannsókn voru þau yfirfarin og þeim 

breytt lítillega af Ingunni Brynju Einarsdóttur. 

 

Rannsóknaraðstæður 
Beinar áhorfsmælingar fóru bæði fram í samverustund og hádegismat í 

leikskólanum og teknar voru tvær mælingar af hverjum starfsmanni. Í samverustund 

var einn starfsmaður eða fleiri með umsjón yfir hóp af börnum. Matsmenn reyndu 

ávallt að fylgjast með samskiptum þess starfsmanns sem stjórnaði samverustund við 

ákveðinn fjölda af börnum sem gat verið frá þremur upp í 23 börn. Í samverustund 

var ýmist sungið, lesin saga, hlustað á sögur í útvarpi, spjallað saman eða borðaðir 

ávextir. Aðstæðurnar voru mismunandi en yfirleitt sátu börnin á ákveðnum stað 

annað hvort á gólfinu eða á púðum, til dæmis úti í horni eða inni í ákveðnu herbergi 

og starfsmennirnir hjá þeim. Stundum sátu börnin þó við borð þegar gefnir voru 

ávextir. Í sumum samverustundum voru börnin tekin fram til að fara á klósettið og 

undir þeim kringumstæðum var oft mikið ráp á starfsfólki og börnum. 

Aðstæður í hádegismatnum voru síður breytilegar og þar sátu börnin í öllum 

tilfellum saman á borði með einum eða tveimur starfsmönnum sem sáu um þau. 

Matsmenn reyndu að valda sem minnstri truflun og voru mættir fimm 

mínútum áður en mælingar hófust til að lágmarka áhrif nærveru þeirra á hegðun 

barna og starfsmanna. Einnig forðuðust þeir augnsamband við börnin og 

starfsmenn, stóðu eins langt frá og mögulegt var án þess að það bitnaði á 

mælingunum og lágmörkuðu öll samskipti. Hvorki starfsmenn né börn vissu hverju 

matsmenn voru að fylgjast með og skrá niður. 
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Rannsóknarsnið 

Borin voru saman gögn sem fengin voru með beinu áhorfi annars vegar og 

spurningalistum hins vegar. Athugað var hvort sjálfsmat starfsmanna á 

fylgibreytum sem voru til athugunar væri í samræmi við niðurstöður fengnar með 

beinu áhorfi á samskiptum þeirra við börnin. Samræmi var athugað með því að 

skoða hvort tölfræðilega marktækur munur væri á meðaltali mældra fylgibreyta 

allra starfsmanna eftir því hvort um beinar athuganir eða sjálfsmat var að ræða. Í 

beinu áhorfi var notast við hlutabilsskráningu þar sem tíðni aðraganda, hegðunar og 

afleiðingar var skráð á ákveðnu bili. Við sjálfsmat var notast við spurningalista með 

sem innihélt spurningar um sömu breytur. 

 

Fylgibreytur 

Fylgibreytur rannsóknarinnar skiptust í fjóra flokka, aðdraganda, hegðun, 

afleiðingu og styrkingarskilmálar. Þær sneru að vinnubrögðum starfsmanna og 

hegðun barna og voru alls 18 talsins. Þær voru eftirfarandi: 1) Aðdragandi hegðunar 

beindist að atferli starfsmanna og hverjar væntingar þeirra til hegðunar barnanna 

voru. Starfsmenn gátu gefið skýr fyrirmæli, óskýr fyrirmæli, gefið börnunum val eða 

spurt þau staðreyndarspurningar. 2) Hegðun barns gat bæði verið bein viðbrögð af 

væntingu starfsmanns eða komið til án þess að ákveðinn aðdragandi hafi verið til 

staðar. Hegðun barns gat verið æskileg eða óæskileg. Skráð var hóphegðun en ekki 

hegðun einstaklinga. 3) Afleiðing hegðunar voru viðbrögð starfsmanns við þeirri 

hegðun barns sem átt hafði sér stað. Fyrir hverja æskilega hegðun barns gátu 

viðbrögð starfsmanna verið: jákvæð athygli, hrós, lýsandi hrós, neikvæð athygli, 

óheil athygli og hunsun. Fyrir hverja óæskilega hegðun barns gátu viðbrögð 

starfsmanna verið: jákvæð athygli, neikvæð athygli, óheil athygli, hunsun, hegðun 

leiðrétt og endurtekning fyrirmæla. 4) Metið var hvort þríliða styrkingarskilmálum 

og tvíliða styrkingarskilmálum var rétt eða rangt lokið á hverju bili. Þríliða 

styrkingarskilmálum þótti rétt lokið ef að vænting starfsmanns var skýr fyrirmæli, 

val eða staðreyndaspurning og því fylgt eftir með viðeigandi viðbrögðum við 

hegðun barns. Til dæmis ef að barn fékk skýr fyrirmæli frá starfsmanni um að gera 

ákveðinn hlut, barnið hlýddi og fékk svo hrós fyrir. Þríliða styrkingarskilmála þótti 

hins vegar rangt lokið ef að viðbrögð starfsmanns þóttu ekki viðeigandi í kjölfar 

hegðunar barns. Til dæmis ef að í áðurnefndu dæmi starfsmaður hefði hunsað 

barnið eftir að það hafði hlýtt fyrirmælum. Tvíliða styrkingarskilmálum þótti rétt 
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eða rangt lokið á sama hátt og þríliða  styrkingarskilmálum að undanskildum 

aðdraganda hegðunar sem þurfti ekki að vera til staðar. Einungis var metið hvort 

viðbrögð starfsmanna væru viðeigandi eða óviðeigandi í kjölfar hegðunar barns. 

Nánari skilgreiningar á hverri fylgibreytu fyrir sig má finna í viðauka 1. 

 

Framkvæmd 
Af þeim sem samþykktu þátttöku voru 28 leikskólastarfsmenn valdir í úrtak af 

hentugleika. Til að minnka líkur á þóknunaráhrifum (reacitvity) var þátttakendum 

ekki sagt frá raunverulegum tilgangi rannsóknarinnar og var því um hálf-falda 

(partial concealment) rannsókn að ræða. Þeim var einungis sagt að verið væri að 

fylgjast með hegðun og samskiptum barnanna en ekki þeim sjálfum eða 

vinnubrögðum þeirra. 

Þjálfun á þremur matsmönnum í beinum áhorfsmælingum hófst þann 12. 

september 2011 og stóð hún yfir í rúmar tvær vikur eða þar til minnst 80% samræmi 

náðist milli matsmanna í mælingum hverrar fylgibreytu. Þjálfunin fór fram á 

leikskólunum í úrtakinu í raunverulegum aðstæðum. Mælingar voru gerðar ýmist í 

samverustund eða hádegismat og í upphafi þjálfunar kynntu matsmenn sig fyrir 

starfsmönnum leikskólanna. Þetta var gert til að börnin og starfsmennirnir myndu 

venjast því að hafa matsmennina viðstadda og koma þannig á viðvana (habituation) 

til að lágmarka áhrif þeirra á aðstæðurnar. 

Mælingar með beinu áhorfi hófust þann 27.september og þeim lauk þann 

26.október, rúmum fjórum vikum seinna. Mælingar áttu sér stað í skipulagðri 

samverustund fyrir hádegi og í hádegismatnum. Matsmaður var mættur fimm 

mínútum áður en mælingar hófust svo að þátttakendur gætu vanist nærveru hans. 

Matsmaður heilsaði og kom sér fyrir á þeim stað þar sem minnst færi fyrir honum. 

Reynt var að forðast öll önnur samskipti við þátttakendur og börn, bæði munnleg og 

líkamleg. Matsmanni var gert að vera í eins mikilli fjarlægð frá aðstæðunum og 

hægt væri en þó nógu nálægt til þess að heyra og sjá öll samskipti sem þar færu 

fram. Þegar um áreiðanleikamælingu var að ræða þurftu matsmenn að gæta þess að 

þeir gætu séð aðstæðurnar frá sama sjónarhorni en að nægjanlegt bil væri á milli 

svo þeir hefðu ekki áhrif á skráningu hvors annars. Þegar matsmaður hafði komið 

sér fyrir skilgreindi hann hvaða starfsmanni verið væri að fylgjast með og hvaða 

börn væru í hans umsjá. Áður en mælingin hófst skráði matsmaður niður á 

skráningarblaðið þær upplýsingar sem þurfti framan á blaðið, það er nöfn 
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starfsmanns, leikskóla og deildar, fjölda barna sem starfsmaður hafði umsjón með, 

hvort um væri að ræða samverustund eða hádegismat og fleira (sjá viðauka 2). Við 

upphaf mælingar kveikti matsmaður á i-pod og gekk úr skugga um að hann væri 

einn um að heyra leiðbeiningarnar. Þegar um áreiðanleikamælingu var að ræða 

stóðu matsmenn hlið við hlið og notuðust við sama i-podinn svo þeir gætu fylgst 

með og skráð niður á nákvæmlega sama tíma til að koma í veg fyrir ósamræmi. Þeir 

höfðu sitthvor heyrnartólin sem gerði það að verkum að fjarlægðin á milli þeirra var 

nægjanleg svo þeir sáu ekki skráningu hvors annars. Eftir að kveikt hafði verið á i-

podinum leið mínúta þar til að fyrstu fyrirmælin komu um að horfa á. Þá áttu 

matsmenn að fylgjast með starfsmanni og börnum. Tíu sekúndum seinna komu 

fyrirmæli um að skrá og þá var skráð niður hvað átt hefði sér stað á þessum tíu 

sekúndum. Þessar fimmtán sekúndur voru það sem kallað var eitt bil í mælingunni 

og var þetta endurtekið fjörutíu sinnum. Ef að starfsmaður fór frá var mælingin 

stöðvuð og haldið áfram þegar hann kom aftur. Eftir mælingu skráði matsmaður 

niður svör við spurningum aftan á skráningarblaðinu sem sneru meðal annars að því 

hvort starfsmaður hefði stjórnað samverustund, hvað hefði verið gert, hvort reglur 

hefðu verið sýnilegar og fleira (sjá viðauka 2). Þegar mælingu var lokið fór 

matsmaður út hljóðlega og skráði að lokum niður hversu oft þríliða og tvíliða 

styrkingarskilmálum hefði verið rétt eða rangt lokið. Þetta ferli var endurtekið 28 

sinnum í samverustund og 28 sinnum í hádegismat eða tvisvar sinnum fyrir hvern 

starfsmann. 

Að öllum mælingum loknum var leikskólastarfsmönnum þakkað fyrir 

þátttöku í rannsókninni og voru vinsamlega beðnir um að svara spurningalista sem 

þeir fengu afhentan heim með sér. Spurningar á listanum snerust um mat þeirra á 

væntingum sínum, hegðun barnanna og viðbrögðum þeirra. Síðustu 

spurningalistarnir voru sóttir 8. desember. 

 

Áreiðanleikamælingar 
Matsmenn voru rúmar tvær vikur í þjálfun til að ná upp ásættanlegum 

áreiðanleika svo hægt væri að hefja mælingar. Áreiðanleiki var mældur með því að 

reikna hversu oft tveir matsmenn voru sammála eða ósammála um aðdraganda, 

hegðun og afleiðingu. Fjöldi skipta sem matsmenn voru sammála um að ákveðinn 

aðdragandi, hegðun eða afleiðing hefði átt sér stað eða ekki á ákveðnu bili var deilt 

með fjölda mælinga og útkoman svo margfölduð með 100. Þessi aðferð var notuð 
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til að reikna út áreiðanleika fyrir hverja fylgibreytu fyrir sig og einnig 

heildarsamræmi. Gerðar voru áreiðanleikamælingar í 24 mælingum af 56 

mælingum í heildina (43%) og dreifðust þær jafnt yfir aðstæður og leikskóla. 

Niðurstöður áreiðanleikamælinga leiddu í ljós að heildarsamræmi á milli 

matsmanna var að meðaltali 97% og staðalfrávik 0,045%. Lægsta samræmið fyrir 

einstakar mælingar var 70% fyrir breytuna þríliða styrkingarskilmála rétt lokið. 

Allar breytur innihéldu stakar mælingar þar sem áreiðanleiki var 100%. Minnstur 

mældist meðaláreiðanleiki 90% fyrir breytuna þríliða styrkingarksilmála rétt lokið 

en meðaláreiðanleiki var 100% fyrir æskilega hegðun, neikvæð athygli og óheil 

athygli í kjölfar æskilegrar hegðunar, jákvæð athygli, hegðun leiðrétt og 

endurtekning fyrirmæla í kjölfar óæskilegrar hegðunar. Niðurstöður 

áreiðanleikamælinga má sjá í töflu 1. 
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Tafla 1 

Meðaláreiðanleiki og spönn fyrir hverja fylgibreytu 

Fylgibreytur Meðaltal (%) Spönn (%) 

Skýr fyrirmæli 94,3 83-100 

Óskýr fyrirmæli 95,3 85-100 

Val 97,4 88-100 

Staðreyndarspurning 94,9 80-100 

Æskileg hegðun 100 100-100 

Óæskileg hegðun 95 80-100 

Jákvæð athygli-æskileg hegðun 95 88-100 

Hrós-æskileg hegðun 99,1 95-100 

Lýsandi hrós-æskileg hegðun 99,8 98-100 

Neikvæð athygli-æskileg hegðun 100 100-100 

Óheil athygli-æskileg hegðun 100 100-100 

Hunsun-æskileg hegðun 95 88-100 

Jákvæð athygli-óæskileg hegðun 100 100-100 

Neikvæð athygli-óæskileg hegðun 95,6 85-100 

Óheil athygli-óæskileg hegðun 99,6 90-100 

Hunsun-óæskileg hegðun 92,1 80-100 

Hegðun leiðrétt 100 100-100 

Endurtekning fyrirmæla 100 100-100 

Þríliða styrkingarskilmála rétt lokið 90 70-100 

Tvíliða styrkingarskilmála rétt lokið 91 71-100 
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Niðurstöður 

Borin voru saman gögn sem fengin voru með beinu áhorfi annars vegar og 

spurningalistum hins vegar og samræmi milli mælinga athugað. Borin voru saman 

meðaltöl hverrar fylgibreytu fyrir sig sem fengin voru með mismunandi 

mælingaraðferðum og marktektarpróf gerð til að meta hvort um marktækan mun 

væri að ræða á niðurstöðum fengnum með beinu áhorfi og sjálfsmati. 

Ekki reyndist munur á niðurstöðum eftir því hvort um væri að ræða samveru 

eða hádegismat. Því voru niðurstöðurnar settar fram án þeirrar aðgreiningar og 

aðeins skoðaðar með tilliti til mismunandi aðferða við mælingar. Þar sem tvær 

mælingar voru teknar af hverjum starfsmanni með beinu áhorfi þá var meðaltal 

hverra breytu fengið með því að setja saman 56 mælingar (N = 28) og deila í 

fjöldann. 

Til að gera niðurstöður sem fengnar voru með mismunandi 

mælingaraðferðum samanburðarhæfar var gögnunum breytt yfir í hlutföll. Í beinum 

áhorfsmælingum var hlutfalli bila þar sem hegðun átti sér stað eða ekki deilt með 

heildarfjölda bila í mælingu og útkoman svo margfölduð með hundrað. 

Sjálfsmatslistinn samanstóð af breytum sem metnar voru á kvarðanum 1 sem stóð 

fyrir „mjög lítið“ til 5 sem stóð fyrir “mjög mikið”. Reiknuð voru meðaltöl fyrir 

hverja fylgibreytu fyrir sig og niðurstöðum umbreytt yfir í hlutföll þar sem gildum á 

bilinu 0-1 var breytt í 0-19%, 1-2 var breytt í 20-39%, 2-3 var breytt í 40-59%, 3-4 

var breytt 60-79% og gildum á bilinu 4-5 breytt í 80-100%. 

Við upphaf rannsóknar voru 34 þátttakendur í úrtakinu. Einn starfsmaður fór í 

fæðingarorlof áður en mælingar kláruðust og fékk því ekki afhentan spurningalista. 

5 starfsmenn skiluðu spurningalistunum að mestu leyti ókláruðum og voru þeir 

ásamt áðurnefndum starfsmanni fjarlægðir úr úrtakinu. Niðurstöður voru því 

reiknaðar fyrir þá 28 þátttakendur sem eftir voru. 
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Tafla 2  

Meðaltal mælinga með beinu áhorfi og sjálfsmats 

Fylgibreytur Beint áhorf (%) Sjálfsmat (%) 

Skýr fyrirmæli 5,5 72,1 

Óskýr fyrirmæli 8,4 32,1 

Val 4,9 48,2 

Staðreyndarspurning 7,1 62,1 

Æskileg hegðun 100 63,2 

Óæskileg hegðun 41,7 39,6 

Jákvæð athygli-æskileg hegðun 75,5 70 

Hrós-æskileg hegðun 1,3 74,3 

Lýsandi hrós-æskileg hegðun 0,1 70,4 

Neikvæð athygli-æskileg hegðun 0,0 28,2 

Óheil athygli-æskileg hegðun 0,3 31,5 

Hunsun-æskileg hegðun 23,5 19,6 

Jákvæð athygli-óæskileg hegðun 0,5 34 

Neikvæð athygli-óæskileg hegðun 6,9 48,9 

Óheil athygli-óæskileg hegðun 0,2 38,5 

Hunsun-óæskileg hegðun 34,4 40,4 

Hegðun leiðrétt 0,0 57,8 

Endurtekning fyrirmæla 0,0 61,5 

Þríliða styrkingarskilmála rétt lokið 12,7 60,4 

Tvíliða styrkingarskilmála rétt lokið 49,1 56,3 

 

Tafla 2 sýnir heildarniðurstöður rannsóknarinnar. Þar má sjá meðaltöl hverrar 

fylgibreytu fyrir sig eftir því hvort verið var að mæla með beinu áhorfi eða 

spurningalistum. Samræmi var minnst fyrir breytuna hrós fyrir æskilega hegðun þar 

sem starfsmenn töldu sig beita því mjög mikið, að meðaltali í 74,3% tilfella en 

samkvæmt beinu áhorfi hrósuðu þeir mjög lítið eða einungis í 1,3% tilfella. Mesta 

samræmið var fyrir breytuna óæskileg hegðun þar sem hún mældist 41,7% með 

beinu áhorfi og 39,6% að mati starfsmanna.  
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Aðdragandi hegðunar 

Aðdragandi eða vænting starfsmanns til hegðunar gat verið skýr fyrirmæli, 

óskýr fyrirmæli, val eða staðreyndarspurning og vísar til undanfara hegðunar 

barnsins. 

Tafla 3  

Meðaltal mælinga með beinu áhorfi og sjálfsmats á væntingu til hegðunar 

Fylgibreytur Beint áhorf  
M (%) 

Sjálfsmat 
M (%) 

Meðaltalsmunur 
 % 

Skýr fyrirmæli 5,5 72,1 66,6 

Óskýr fyrirmæli 8,4 32,1 23,7 

Val 4,9 48,2 43,3 

Staðreyndarspurning 7,1 62,1 55 

 

Niðurstöður í töflu 3 sýna að mikið ósamræmi er á milli sjálfsmats og beinna 

áhorfsmælinga við mat á aðdraganda hegðunar. Minnsta samræmið var fyrir skýr 

fyrirmæli þar sem starfsmenn töldu sig gefa þau að meðaltali í 72,1% tilfella en 

samkvæmt beinu áhorfi komu skýr fyrirmæli frá starfsmanni mjög lítið fyrir (M = 

5,5%). Misræmið var því 66,6%. Meðaltal óskýrra fyrirmæla í beinu áhorfi var 

8,4% og sjálfsmati 32,1%. Samkvæmt beinu áhorfi voru börnin spurð 

staðreyndarspurningar að meðaltali í 7,1% tilfella og þeim gefið val í einungis 

4,9% tilfella. Samkvæmt sjálfsmati töldu kennarar sig hins vegar gefa börnunum val 

í 48,2% tilfella og spyrja þau staðreyndarspurningar í 62,1% tilfella sem er mun 

meira en beint áhorf gaf til kynna. Niðurstöður sýna að starfsmenn ofmátu öll 

samskipti sín við börnin í aðdraganda hegðunar. 
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Tafla 4  
Niðurstöður paraðs t-prófs fyrir mun á meðaltölum mælinga með beinu áhorfi og 
sjálfsmats fyrir væntingu til hegðunar 
      95% 

Öryggisbil 
Fylgibreytur Meðaltals-

munur 
sf df t p Neðri 

mörk 
Efri 

mörk 
Skýr fyrirmæli 66,6 16,9 55 29,4** <0,00 62,1 71,2 

Óskýr fyrirmæli 23,7 19,1 55 9,3** <0,00 18,6 28,8 

Val 43,3 25 55 12,9** <0,00 36.6 50,0 

Staðreyndarspurning 55 22,4 55 18,3** <0,00 48,9 61,0 

*<0,05      **<0,01 

Gerð voru t-próf til að meta hvort munur á meðaltali fylgibreytanna skýr vænting, 

óskýr vænting, val og staðreyndarspurning eftir mismunandi mælingum væri 

marktækur. Niðurstöðurnar má sjá í töflu 4 og gáfu þær til kynna að um marktækan 

mun var að ræða þar sem p < 0,05 í öllum tilvikum. 

 

Hegðun 
Hegðun barns gat verið æskileg eða óæskileg. 

Tafla 5 

Meðaltal mælinga með beinu áhorfi og sjálfsmats á hegðun barna 

Fylgibreytur Beint áhorf 
M (%) 

Sjálfsmat 
M (%) 

Meðaltalsmunur 
 % 

Æskileg hegðun 100 63,2 36,8 

Óæskileg hegðun 41,7 39,6 4,8 

 

Eins og sjá má í töflu 5 kom æskileg hegðun ávallt fyrir í mælingum með beinu 

áhorfi en starfsmenn töldu að börnin sýndu æskilega hegðun heldur sjaldnar (M = 

63,2%). Mun meira samræmi var milli mælinga þegar um óæskilega hegðun var að 

ræða en í beinum áhorfsmælingum mældist hún að meðaltali 41,7% á móti 39,6% í 

sjálfsmati. Parað t-próf leiddi í ljós að um marktækan mun var að ræða í mælingum 

á æskilegri hegðun þar sem t (55) = 13,91, p < 0,00 og því vanmátu starfsmenn 

æskilega hegðun hjá börnunum. 
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Afleiðing 

Afleiðing æskilegrar hegðunar gat verið jákvæð athygli kennara, hrós eða 

lýsandi hrós, neikvæð athygli kennara, óheil athygli eða hunsun. Afleiðing 

óæskilegrar hegðunar gat verið jákvæð athygli, neikvæð athygli, óheil athygli, 

hunsun, hegðun leiðrétt eða endurtekning fyrirmæla. 

Tafla 6  
Meðaltal mælinga með beinu áhorfi og sjálfsmats á afleiðingu æskilegrar hegðunar 
Fylgibreytur Beint áhorf 

M (%) 
Sjálfsmat 

M (%) 
Meðaltalsmunur 

% 
Jákvæð athygli 75,5 70 5,5 

Hrós 1,3 74,3 73 

Lýsandi hrós 0,1 70,4 70,3 

Neikvæð athygli 0,0 28,2 28,2 

Óheil athygli 0,3 31,5 31,2 

Hunsun 23,5 19,6 3,9 

 

Niðurstöður í töflu 6 sýna að bæði beinar áhorfsmælingar og sjálfsmat gáfu til 

kynna að starfsmenn notuðu jákvæða athygli mikið í kjölfar æskilegrar hegðunar í 

störfum sínum. Í beinu áhorfi mældist hún að meðaltali 75,5% og í sjálfsmati 70%. 

Mikið ósamræmi var þó á milli mælinga þegar metið var hrós og lýsandi hrós fyrir 

æskilega hegðun. Lýsandi hrós kom nánast aldrei fyrir í beinum áhorfsmælingum 

(M = 0,1%) og hrós mjög sjaldan (M = 1,3%). Starfsmenn álitu þó að þeir beittu 

þessum aðferðum mun meira, bæði hrósi sem þeir sögðust nota að meðaltali 74,3% 

og lýsandi hrósi að meðaltal 70,4%. Neikvæð athygli kom aldrei fyrir í beinum 

áhorfsmælingum fyrir æskilega hegðun en meðaltal neikvæðrar athygli í sjálfsmati 

var hins vegar 28,2%. Að sama skapi mældist lítil sem engin óheil athygli (M = 

0,3%) í beinum áhorfsmælingum en meðtaltal óheillar athygli í sjálfsmati mældist 

31,5%. Starfsmenn töldu sig því beita þessum aðferðum mun meira en beint áhorf 

sagði til um sem er athyglisvert. 

 
 
 
 



  

 

 

25 

Tafla 7  
Niðurstöður paraðs t-prófs fyrir mun á meðaltölum mælinga með beinu áhorfi og 
sjálfsmats fyrir afleiðingar í kjölfar æskilegrar hegðunar 
      Öryggisbil 

Fylgibreytur Meðaltals- 
munur 

sf df t p Neðri 
mörk 

Efri 
mörk 

Jákvæð athygli 5,5 26 55 -1,6 0,12 -12,4 1,5 

Hrós 73 13,1 55 41,8** <0,00 69,4 76,4 

Lýsandi hrós 70,3 11,1 55 47,2** <0,00 67,3 73,2 

Neikvæð athygli 28,2 19,2 55 11,0** <0,00 23,1 33,3 

Óheil athygli 31,2 15,1 53 15,1** <0,00 27,1 35,3 

Hunsun 3,9 26,7 55 -1,0 0,28 -11,0 3,3 

*<0,05      **<0,01 

Tafla 7 sýnir niðurstöður t-prófa á mun meðaltala fylgibreytna sem áður var rætt 

um. Marktækur munur var á meðaltölum í beinu áhorfi og sjálfsmati þegar um hrós, 

lýsandi hrós, neikvæða athygli og óheila athygli fyrir æskilega hegðun var að ræða 

þar sem p < 0,05 í þeim tilvikum. Munur fyrir jákvæða athygli og hunsun var ekki 

marktækur þar sem p > 0,05 í báðum tilvikum og samræmi milli þessara mælinga 

hátt. 

Tafla 8  
Meðaltal mælinga með beinu áhorfi og sjálfsmats fyrir afleiðingu óæskilegrar 
hegðunar 
Fylgibreytur Beint áhorf 

M (%) 
Sjálfsmat 

M (%) 
Meðaltalsmunur 

% 
Jákvæð athygli 0,5 34 33,5 

Neikvæð athygli 6,9 48,9 42 

Óheil athygli 0,2 38,5 38,3 

Hunsun 34,4 40,4 6 

Hegðun leiðrétt 0,0 57,8 57,8 

Endurtekning 
fyrirmæla 

0,0 61,5 61,5 

 

Niðurstöður sem sjást í töflu 8 sýna að sjálfsmat starfsmanna var í ágætu samræmi 

við beint áhorf í mælingum á hunsun fyrir óæskilega hegðun. Meðaltal mælinga 

með beinu áhorfi var 34,4% en niðurstöður úr sjálfsmati voru 40,4%. Jákvæð 

athygli (M = 0,5%) og óheil athygli (M = 0,2%) mældust báðar mjög lítið með 
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beinu áhorfi og leiðrétting hegðunar og endurtekning fyrirmæla mældust ekki neitt. 

Starfsmenn töldu í öllum tilfellum að þeir notuðu þessar aðferðir meira en beint 

áhorf gaf til kynna. Niðurstöður sjálfsmats voru þær að meðaltal jákvæðrar athygli 

fyrir óæskilega hegðun var 34% og óheillar athygli 38,5% sem er athyglisvert. 

Meðaltal fylgibreytunnar hegðunar leiðrétt í sjálfsmati var 57,8% og endurtekning 

fyrirmæla mældist 61,5%. Starfsmenn töldu sig beita neikvæðri athygli í kjölfar 

óæskilegrar hegðunar í að meðaltali 48,9% tilfella en mælingar með beinu áhorfi 

sýndu að það var einungis í 6,9% tilfella. Það var því mikið ósamræmi milli 

mælinga með beinu áhorfi og sjálfsmati á þessum fylgibreytum. 

Tafla 9 
Niðurstöður paraðs t-prófs fyrir mun á meðaltölum mælinga með beinu áhorfi og 
sjálfmsats fyrir afleiðingar í kjölfar óæskilegrar hegðunar 
      95% Öryggisbil 
Fylgibreytur Meðaltals- 

munur 
sf df t p Neðri 

mörk 
Efri 

mörk 
Jákvæð athygli 33,5 19,8 54 12,7** <0,00 28,6 39,3 

Neikvæð athygli 42 17,9 54 17,3** <0,00 37,2 46,9 

Óheil athygli 38,3 17,4 53 16,2** <0,00 33,6 43,1 

Hunsun 6 29,3 55 1,5 0,13 -1.9 13,8 

Hegðun leiðrétt 57,8 19,6 53 21,7** <0,00 52,4 63,1 

Endurtekning 
fyrirmæla 

61,5 12,7 

 

53 35,7** <0,00 58,0 64,9 

*<0,05      **<0,01 

Marktektarpróf leiddu í ljós að munur á meðaltölum jákvæðrar athygli, neikvæðrar 

athygli og óheillar athygli fyrir óæskilega hegðun ásamt meðaltölum leiðréttrar 

hegðunar og endurtekningu fyrirmæla var marktækur eins og sést í töflu 9 þar sem 

p < 0,05 í öllum tilfellum. 

 

Styrkingarskilmálar 

Þríliða styrkingarskilmála þótti rétt lokið ef undanfara og afleiðingu hegðunar 

var beitt af starfsmanni á viðeigandi hátt. Tvíliða styrkingarskilmála var rétt lokið ef 

afleiðingar í kjölfar hegðunar barns þóttu viðeigandi og í samræmi við 

skilgreiningar. 
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Tafla 10 
 Meðaltal rétt lokinna styrkingarskilmála mælt með beinu áhorfi og sjálfsmati 
Fylgibreytur Beint áhorf 

 M (%) 
Sjálfsmat  

M (%) 
Meðaltalsmunur 

% 
Þríliða skilmála rétt lokið 12,7 60,4 47,7 

Tvíliða skilmála rétt lokið 49,1 56,3 7,2 

 

Niðurstöður sem sjást í töflu 10 leiddu í ljós að starfsmenn töldu sig beita undanfara 

og afleiðingu hegðunar á viðeigandi hátt að meðaltali í 60,4% tilfella þrátt fyrir að 

beinar áhorfsmælingar gæfu til kynna að þeim aðferðum væri mjög lítið beitt (M = 

12,7%). Parað t-próf leiddi í ljós að þessi munur var marktækur þar sem t (53) = 

19,33, p < 0,05.  Samræmið var meira á milli mælinga þegar kom að tveggja liða 

styrkingarskilmálum en starfsmenn töldu sig þó ljúka þeim oftar rétt samkvæmt 

sjálfsmati (M = 56,3%) heldur en beinar áhorfsmælingur sögðu til um (M = 49,1%). 

Samkvæmt niðurstöðum marktektarprófs var þessi munur marktækur þar sem t (53) 

= 2,55, p < 0,05. 
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Umræða 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru í samræmi við fyrri rannsóknir sem 

gerðar hafa verið í íslenskum leikskólum (Nanna Maren Stefánsdóttir, 2012 og 

Patrick Þór Kristinsson, 2008). Mikið misræmi var milli mælinga úr beinu áhorfi og 

sjálfsmats starfsmanna á eigin vinnubrögðum þar sem starfsmenn ofmátu færni sína 

í hegðunarstjórnun. Tilgátur voru að mestu leyti studdar nema athygli vakti að 

mesta samræmið fékkst fyrir óæskilega hegðun ólíkt rannsókn Patricks (2008) og 

rannsókn Sóleyjar Jökulrósar Einarsdóttur (2002) þar sem að kennarar töldu 

óæskilega hegðun eiga sér oftar stað en mælingar með beinu áhorfi gáfu til kynna. Í 

rannsókn Nönnu Marenar (2012) vanmátu starfsmenn óæskilega hegðun og komu 

báðar þessar niðurstöður á óvart þar sem búist var við ofmati líkt og í fyrri 

rannsóknum. Hugsnlega má skýra þennan mun með mismunandi leikskólum, 

úrtakstærðum, starfsfólki, aðstæðum og svo framvegis. Forvitnilegt væri að sjá hver 

niðurstaðan yrði ef fleiri rannsóknir yrðu gerðar. 

Starfsmenn töldu sig gefa börnunum oftar skýr fyrirmæli, val eða spyrja þau 

staðreyndarspurningar heldur en mælingar með beinu áhorfi gáfu til kynna. Æskileg 

hegðun var vanmetin af starfsmönnum en hún kom alltaf fyrir í beinum 

áhorfsmælingum. Ekki var ósamræmi í mælingum sem sneru að jákvæðri athygli 

fyrir æskilega hegðun sem kom á óvart en mælingar með beinu áhorfi og sjálfsmat 

sýndu fram á mikla notkun jákvæðrar athygli. Starfsmenn ofmátu notkun sína á 

hrósi og lýsandi hrósi fyrir æskilega hegðun samanborið við beinar áhorfsmælingar 

eins og búist var við en athyglisvert er hversu mikill munur var á mælingunum. 

Starfsmenn töldu sig nota báðar þessar aðferðir mjög mikið eða í rúmlega 80% 

tilfella þegar þær komu nánast aldrei fram í beinu áhorfi. Mjög líklegt þykir að 

þarna séu þóknunaráhrif að verki. Hvað varðar afleiðingar fyrir óæskilega hegðun 

ofmátu starfsmenn notkun neikvæðrar afleiðingar fyrir óæskilega hegðun, 

leiðréttingu á hegðun og endurtekningu fyrirmæla. Þessar niðurstöður voru í 

samræmi við væntingar rannsakenda en þó kom á óvart hversu mikið ósamræmi var 

fyrir leiðréttingu á hegðun og endurtekningu fyrirmæla. Rannsakandi telur að hluta 

af þessum mikla mun megi útskýra með fyrirkomulagi mælinga með beinu áhorfi. 

Samkvæmt skilgreiningum (sjá viðauka 1) þurfti vænting kennara, hegðun barns og 

í kjölfarið leiðrétting hegðunar eða endurtekning fyrirmæla allt að koma fram innan 

sama bils sem stóð einungis yfir í tíu sekúndur. Þetta kom nánast aldrei fram með 
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beinu áhorfi en rannsakandi tók eftir að starfsmenn leiðréttu stundum hegðun barns 

eða endurtóku fyrirmæli þó svo að upphaflegu fyrirmælin hafi ekki verið innan 

sama bils. Huganlega væri ráðlegt að breyta skráningaraðferðum fyrir komandi 

rannsóknir að einhverju leyti svo að skilgreiningar með beinu áhorfi á þessum tveim 

breytum séu betur í samræmi við skilning kennara á þeim í spurningalistanum. Þrátt 

fyrir þetta er líklegt að starfsmennirnir ofmeti notkun sína á þessum aðferðum þar 

sem þeir töldu sig nota þær mun meira en rannsakandi upplifði. Að lokum sýndu 

niðurstöður fram á að starfsmenn töldu sig ljúka þriggja liða styrkingarskilmálum á 

réttan hátt mun oftar en raun bar vitni. Bæði mælingar með beinu áhorfi og 

sjálfsmat gáfu til kynna að tveggja liða styrkingarskilmálum var rétt lokið í um 

helmingi tilfella. 

 Nokkrar niðurstöður vöktu forvitni rannsakenda og það var fyrir breyturnar 

óskýr fyrirmæli, neikvæð athygli fyrir æskilega hegðun, jákvæð athygli fyrir 

óæskilega hegðun og óheil athygli fyrir æskilega og óæskilega hegðun. Niðurstöður 

þeirra mælinga voru ekki í þá átt sem að búast mætti við ef gert er ráð fyrir 

þóknunaráhrifum líkt og mælingar fyrir hinar fylgibreyturnar leiddu í ljós. Til 

dæmis ofmátu starfsmenn notkun óskýrra fyrirmæla og töldu sig nota óheila athygli 

mun meira en þeir í raun og veru gerðu þar sem það kom nánast aldrei fram í 

beinum áhorfsmælingum. Einnig töldu starfsmenn að þeir notuðu neikvæða athygli 

fyrir æskilega hegðun og jákvæða athygli fyrir óæskilega hegðun meira en 

mælingar með beinu áhorfi gáfu til kynna en þessar aðferðir eru á skjön við aðferðir 

hegðunarstjórnunar. Þar sem rannsóknin var gerð á leikskóla þar sem starfsmenn 

voru ekki vel að sér í aðferðum og hugtökum hegðunarstjórnunar er hugsanlegt að 

þeir hafi ekki skilið spurningarnar nægilega vel. Einn starfsmaður hafði orð á því 

við rannsakanda að honum, ásamt öðrum, fyndist spurningarnar flóknar og 

óskiljanlegar og ætti erfitt með að svara þeim. Það gæti því verið líklegt að skortur á 

skilningi eða fljótfærni við svörun geti verið ástæðan fyrir þessum einkennilegu 

niðurstöðum. Því væri æskilegt að endurfara listann og athuga hvort eitthvað mætti 

betrumbæta áður en fleiri rannsóknir verða gerðar. Niðurstöður sýna þó fram á 

óumdeilanlegt misræmi milli mælinga þó það sé ekki í þá átt sem búist var við á 

öllum breytunum. 

Ástæður ósamræmisins geta verið margvíslegar. Samkvæmt Koziel og 

Burns (1986) geta þær verið ósamræmi í beinum áhorfsmælingum, óskýrar eða 

ófullnægjandi gagnasöfnun, mælingar á mismunandi tímum, það er ef kennari 



  

 

 

30 

svarar spurningum um atburði sem ekki var fylgst með, og að lokum geta 

skilgreiningar á markhegðun verið  óljósar. Eftirfarandi leiðir voru farnar til að 

koma í veg fyrir skekkju í niðurstöðum af völdum utanaðkomandi breyta: 1) Til að 

forðast ósamræmi í mælingum og sjá til þess að verið væri að mæla sömu hegðun 

voru matsmenn þjálfaðir þar til ásættanlegum áreiðanleika var náð. 2) Matsmenn 

fóru eftir nákvæmum skilgreiningum um þá hegðun sem verið var að mæla og 

fylgdu vandlega leiðbeiningum við skráningu (sjá viðauka 1). 3) Mælingar stóðu 

alltaf jafn lengi yfir og á ákveðnum stundum og voru vel skilgreindar sem 

samverustund og hádegismatur. 4) Spurningar á spurningalistanum voru orðaðar í 

samræmi við fylgibreyturnar sem verið var að mæla og tekið var fram að þær ættu 

aðeins við í samverustund eða hádegismat. 5) Í beinum áhorfsmælingum er ávallt 

hætta á að nærvera matsmanna hafi áhrif á aðstæðurnar og hegðunina sem mæld er 

og í aðferðakaflanum er því líst á nákvæman hátt hvernig reynt var að lágmarka þau 

áhrif. Meðal annars var öllum samskiptum haldið í lágmarki, matsmenn létu eins 

lítið fyrir sér fara og mögulegt var og þjálfun fór fram í raunverulegum aðstæðum 

til að þátttakendur gætu vanist því að hafa matsmenn viðstadda. 6) Einnig var reynt 

að koma í veg fyrir þóknunaráhrif með því upplýsa ekki þátttakendur um 

raunverulegan tilgang rannsóknarinnar sem var hálf-falinn (partial concealment). 

Þegar farið hefur verið eftir leiðbeiningum sem þessum til að auka réttmæti 

mælinganna eru beinar áhorfsmælingar almennt taldar vera réttmætasta aðferðin við 

mat á hegðun (Korotitsch og Nelson-Grey, 1999 og Barlow, Nock og Hersen, 2009) 

og því má telja líklegt að orsakir misræmisins megi finna í sjálfsmati starfsmanna. 

Gagnrýni á sjálfsmat hefur aðallega snúist um hversu lítið er hægt að koma í 

veg fyrir þóknunaráhrif (reactivity) þar sem niðurstöður eins og þessar gefa ekki 

rétta mynd af raunveruleikanum. Niðurstöður úr sjálfsmati eru yfirleitt þáttakendum 

í hag eða þeirrar frumbreytu sem verið er að mæla, þar sem færni þátttakenda er ýkt 

og dregið er úr veikleikum þeirra. Jafnvel þó að reynt hafi verið að draga úr slíkum 

áhrifum með því hafa spurningalistana nafnlausa og að leggja áherslu á að 

starfsmenn svöruðu aðeins eins og þeim fyndist þá benda niðurstöðurnar til þess að 

það hafi ekki haft nein áhrif. Erfitt getur verið að koma í veg fyrir slík áhrif þar sem 

kennarar eru margir meðvitaðir um góðan árangur hegðunarstjórnunar og telja sig 

því vera færari en þeir eru í raun og veru eða vilja líta þannig út í augum annarra. Í 

þessari rannsókn var reynt að velja þátttakendur sem höfðu litla þekkingu á 

hegðunarstjórnun en áhugavert gæti verið að bera saman samræmi hjá hópum 
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kennara sem hafa mismikla þekkingu. Það er hugsanlegt að meiri þekking á 

aðferðum hegðunarstjórnunar auki skilning fólks á til hvers er ætlast af þeim og 

auki þannig þóknunaráhrifin.  

 Niðurstöður þessarar rannsóknar eru mikilvægar að því leytinu til að þær 

styðja fyrri rannsóknir sem gerðar hafa verið á samræmi beins áhorfs og sjálfsmats 

(Nanna Maren, 2012; Patrick Þór, 2008 og Sóley Jökulrós, 2002) og undirstrika 

mikilvægi þess að fara varlega í að túlka niðurstöður út frá sjálfsmatsmælingum 

einum og sér. Sjálfsmat veltur á tilfinningum, aðstæðum og huglægu mati 

einstaklingsins og er því ekki réttmæt mæling (Newfield, 1980). Sjálfsmat ætti því 

ávallt að nota samhliða öðrum mælingum eins og beinum áhorfsmælingum við mat 

á áhrif eða árangur hegðunarstjórnunar til að fá réttmætar niðurstöður. 
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Viðauki 1 

Leiðbeiningar og skilgreiningar fyrir skráningu á hegðun með beinu áhorfi 

Skilgreiningar:  
 
Aðdragandi (hegðun starfsmanna): Það sem kemur á undan hegðun barns og 

hefur áhrif á að hún eigi sér stað.  

• Skýr vænting um hegðun: Barninu er gert ljóst til hvaða hegðunar er ætlast 

(lýsing á viðeigandi hegðun í orðum eða myndum). Skýr vænting um hegðun 

felur í sér skýr fyrirmæli um hvað barnið á að gera og/eða skýra sjónræna 

áminningu um væntingu til hegðunar. Skýr vænting um hegðun er nánar 

skilgreind á eftirfarandi hátt:  

a) Skýr fyrirmæli: Innihalda fáar skipanir í röð (2 eða færri), eru stutt (innan við 

10 orð) og í þeim felst hvað barn á að gera (frekar en það sem barn á ekki að 

gera eða hætta að gera). Eru einföld sem þýðir að fyrirmælum er skipt í 

nokkur þrep, eins og „gakktu frá dótinu“ fyrst, svo „þvoðu þér um hendurnar“ 

og svo „klæddu þig í útifötin“ en ekki allt í einu. Fyrirmæli eru ekki skýr ef 

barn er spurt hvort það vilji gera X þegar starfsmaður ætlast til að barnið geri 

X/væntir X. Dæmi um skýr fyrirmæli er: „Sestu niður,“ „farðu í skóna,“ 

„farðu og klæddu þig,“ „þú átt að fara í aðra peysu,“ „við skulum 

setjast/syngja/tala lágt“ og „þið verðið/eigið að klára bílana sjálfir.“ 

Starfsmaður bendir á mynd í bók þegar hann er að lesa og segir „sjái þið.“ 

Starfsmaður segir „1,2 og syngja“ eða „1,2 og byrja“ þegar hann ætlast til 

þess að börnin byrji að syngja. Allar þú/þið/við skipanir eru skráðar sem skýr 

fyrirmæli. Aðdragandi er skráður sem skýr vænting ef allt í ofangreindri 

skilgreiningu á við. 

b) Skýr sjónræn áminning um væntingu til hegðunar: Sjónrænt vísbendi sem 

minnir á hvaða væntingar eru gerðar, t.d. myndir sem eru lýsandi fyrir 

væntinguna og orð. Orðaðar jákvætt, þ.e. sagt hvað á að gera. Á áberandi stað 

þannig að öll börnin (sem verið er að fylgjast með) geti séð þær. Til að hægt 

sé að líta á sjónrænt vísbendi sem skýra væntingu verður barn að horfa á 

vísbendið og hegða sér í samræmi við það sem kemur fram í vísbendinu. 

Dæmi: Á veggspjaldi sem hangir upp á vegg í hæð flestra barna á deildinni 

þar sem reglan er í gildi stendur „Við notum inniröddina“ og fyrir neðan 

setninguna er mynd af barni með putta fyrir munni. Barn horfir á veggspjaldið 
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og talar lágt. Aðdragandi er skráður sem skýr vænting ef allt í ofangreindri 

skilgreiningu á við.  

• Óskýr vænting um hegðun: Barninu og öðrum er ekki gert alveg ljóst til hvaða 

hegðunar er ætlast af barninu (orðað á neikvæðan hátt). Óskýr vænting um hegðun 

felur í sér óskýr fyrirmæli um hvað barnið á að gera og/eða óskýra sjónræna 

áminningu um væntingu til hegðunar. Óskýr vænting um hegðun er nánar skilgreind 

á eftirfarandi hátt:  

a) Óskýr fyrirmæli: Innihalda margar skipanir í röð (3 eða fleiri). Lýsa því sem 

barnið á ekki að gera (innihalda „ekki,“ „hættu,“„bannað“...). Ekki er ljóst 

hvað er verið að biðja barnið að gera og eru fyrirmæli gjarnan sett fram sem 

spurning þegar barnið hefur í raun ekki val. Dæmi um óskýr fyrirmæli: 

„Þvoðu þér, farðu í fataklefann og klæddu þig í fötin.“ Starfsmaður segir „nú 

sitja allir kyrrir“ í stað þess að segja „nú eiga allir að sitja kyrrir“ þegar hann 

ætlast til þess að allir sitji kyrrir, segir „ætla ekki allir að hlusta?“ eða „....eru 

þið tilbúin?“ „Ekki gera svona, það er bannað.“,,Hvernig er það? ætlar þú ekki 

að fara að ganga frá úlpunni? Getur þú aldrei gengið frá eftir þig?” „Guli 

hópurinn má fara inn í sal.“ Starfsmaður segir „þú mátt gera“ þegar barnið er 

að spila og röðin er komin að því í stað þess að segja „þú átt að gera“ þar sem 

barn á að gera ef röðin er komin að því. „Eigum við að taka lagið?“ „Hættið 

að tala.“ Starfsmaður kallar „guli hópur“ og ætlast til þess að börnin fari í röð 

án þess að segja það beint. Starfsmaður byrjar að syngja til þess að minna 

börnin á þátttöku frekar en að segja „nú eiga allir að byrja að syngja“ og 

byrjar svo að syngja, segir nafn á lagi eins og „Gamli Nói“ í stað þess að segja 

„nú eiga allir að byrja að syngja Gamli Nói,“ segir „1, 2 og...“ þegar hann 

ætlast til að börnin byrji að syngja eða segir „ætlum við að syngja Gamli 

Nói?“ Starfsmaður byrjar að lesa fyrir börnin án þess að segja þeim fyrst að 

hann ætli að lesa og að þau eigi að hlusta á hann meðan hann les. Starfsmaður 

segir „viltu gjöra svo vel að setjast?“ þegar hann ætlast til að barnið setjist. 

Starfsmaður segir nafn barns án þess að tilgreina til hvers er ætlast af því. 

Hann segir til dæmis „Sigga“ þegar hann ætlast til að hún svari spurningu í 

samverustund. Aðdragandi er skráður sem óskýr vænting ef eitt eða fleira í 

ofangreindri skilgreiningu á við. 

b) Óskýr sjónræn áminning um vænting til hegðunar: Sjónrænt vísbendi sem 

minnir á hvaða væntingar eru gerðar til hegðunar en gerir það á óskýran hátt, 
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þ.e. það fer á milli mála hvers er vænst. Væntingar eru orðaðar neikvætt, þ.e. 

segja hvað á ekki eða er bannað að gera. Vísbendið er haft á óáberandi stað 

(t.d. fyrir ofan korktöflu starfsmanna, að hluta til bak við skáp o.s.frv.), ekki í 

hæð barnanna og ekki þar sem reglurnar eru í gildi. Vísbendið er flókið og 

felur til dæmis einungis í sér orð en ekki mynd fyrir börn sem ekki eru orðin 

læs. Dæmi: Á veggspjaldi sem hangir upp á vegg í hæð starfsmanna einungis 

inni á baðherbergi stendur „Það er bannað að vera með hávaða.“ Engin mynd 

er á veggspjaldinu sem segir til hvers er ætlast. Eða það stendur „bannað að 

hlaupa inni“ og fyrir neðan er mynd af barni á hlaupum og strik yfir 

myndinni. Annað dæmi um óskýra sjónræna áminningu væri að starfsmaður 

setur puttann fyrir munninn til að minna barn á að hafa hljóð. Aðdragandi er 

skráður sem óskýr vænting ef eitthvað í ofangreindri skilgreiningu á við.  

ATH. 1) Í sumum tilvikum er viðeigandi að nota spurningu. Spurningu skal 

alls ekki skrá sem óskýra væntingu ef barn hefur í raun val. Dæmi: „Viltu fara 

í kubbana eða bílana?“ Eða þegar starfsmaður spyr barn um staðreyndir. Til 

dæmis spyr það hvað það gerði daginn áður eða hvaða dagur er í dag. Það á 

hins vegar að skrá spurningu sem óskýra væntingu ef barn fær spurningu en 

hefur í raun ekki val eins og ,,hvernig er það? ætlar þú ekki að fara ganga frá 

úlpunni þinni?“ eða „jæja eigum við ekki að fara ganga frá?“ 2) Í sumum 

tilvikum gætu matsmenn ætlað að börnum hafi verið kenndar ákveðnar 

væntingar til hegðunar áður en þeir mættu á svæðið. Dæmi: Starfsmaður 

kallar „kisur“ og nokkur af börnunum fara í röð. Hér er hægt að álykta sem 

svo að „kisur“ sé skýr vænting því börnunum hafi verið kennt áður að þegar 

starfsmaður segir „kisur“ fari allir í röð. Þrátt fyrir að það sé líklegt þá mega 

matsmenn aldrei draga slíkar ályktanir. Mikilvægt er að þeir skrái fyrirmæli 

eða áminningu um væntingu eins og hún kemur fyrir sjónir á þeim tímapunkti 

sem er skráð. Í dæminu hérna á undan myndi því það að segja „kisur“ vera 

skráð sem óskýr vænting um hegðun. 3) Ef barn gefur öðru barni fyrirmæli og 

starfsmaður gerir það einnig strax á eftir eru fyrirmæli starfsmanns skráð sem 

skýr eða óskýr vænting allt eftir því hvað á við.  

• Val: Felst í að starfsmaður býður barni að velja á milli tveggja eða fleiri kosta 

með því að nota spurningu. Spurning er einungis skráð sem val ef barnið hefur í 

raun val. Þegar starfsmaður gefur val gerir hann ekki fyrirfram ráð fyrir hvað 

barn velur, báðir/allir möguleikar eru eðlilegir. Dæmi: Starfsmaður segir „ætlar 
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þú að flétta bókinni?“ þegar hann vill leyfa barni að ráð hvort barnið eða hann 

sjálfur fléttir bókinni. Starfsmaður segir „má bjóða þér að vera gestur í gula 

hópnum?“ þegar hann vill leyfa barni að ráða hvort það verði í sínum hóp eða 

komi í heimsókn í annan hóp eða starfsmaður segir „viltu fara út að leika eða 

vera inni að kubba?“ ATH. Ef starfsmaður gefur val yfir hóp er það skráð sem 

óskýr vænting þar sem ólíklegt er að öll börnin í hópnum hafi í raun val. Dæmi: 

Starfsmaður segir yfir hópinn „eigum við að syngja Siggi var úti?“ eða „hvaða 

lag viljið þið syngja?“ Ef starfsmaður spyr eitt barn í hópnum slíkra spurninga 

(horfir á það, bendir á það eða segir nafn þess og spyr það síðan) er það skráð 

sem val.  

• Staðreyndarspurning (Spurn.): Spurning þar sem barn er spurt um staðreyndir 

eins og veðrið, dagana, afmæli, hvað það er að gera, hvað það gerði daginn áður 

og svo framvegis. Dæmi: Starfsmaður spyr börnin í samverustund „hvaða dagur 

er í dag?“ eða „hvernig eigum við að klæða okkur í dag?“ eða „hvernig er veðrið 

úti?“ Starfsmaður spyr barn „hvað er þetta?“ á sama tíma og hann bendir á mynd 

í bók eða heyrir hljóð á segulbandi. Starfsmaður spyr börn í samverustund hvað 

þau haldi að Jói muni gera næst, þegar hann tekur stutta pásu frá því að lesa bók 

um Jóa. Starfsmaður spyr barn „hvað gerðir þú í gær?“ meðan það er að leira eða 

„á einhver fílaspil?“ þegar verið er að spila. Undir staðreyndaspurningu falla 

ekki spurningar sem fela í sér val eins og „eigum við að syngja?,“ „viltu fara í 

kubbana?“ eða óskýr fyrirmæli eins og „ætlar þú ekki að fara að ganga frá eftir 

þig?“  

• ATH. Frekari skýringar til aðgreiningar aðdraganda frá afleiðingu: 

§ Það hvort hegðun starfsmanns er skráð sem aðdragandi hegðunar eða 

afleiðing afmarkast af hegðun barnsins. Hegðun starfsmanns er einungis skráð 

sem aðdragandi ef hún er aðdragandi að hegðun barns, þ.e. upphaf samskipta 

við barn liggja hjá starfsmanni frekar en barninu. Starfsmaður kveikir hegðun 

hjá barninu, þ.e. hegðun barns hefði líklega ekki átt sér stað án hegðunar 

starfsmannsins. Hegðun starfmanns er aðdragandi þegar hegðun starfsmanns 

er ekki svörun/viðbrögð við hegðun barns. Auk þess er vænting (skýr eða 

óskýr) eða spurning (val eða staðreyndarspurning) skráð sem aðdragandi 

þegar væntingin eða spurningin hefur það hlutverk að fyrirbyggja óæskilega 

hegðun. Ef spurning (val eða staðreyndarspurning) eða vænting (skýr eða 

óskýr) er auðsjáanlega viðbrögð eða svörun starfsmanns við hegðun barns er 
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það skráð sem afleiðing hegðunar barnsins. Það á við sama hvort starfsmaður 

sýnir hegðun barns aðra athygli (t.d. segir eitthvað annað við barn, sýnir 

ákveðin svipbrigði eða veitir því snertingu) samtímis eða rétt áður en hann 

spyr spurningar eða gefur fyrirmæli (sjá reglu undir óheil athygli um hvernig 

skal skrá ef jákvæð og jákvæð athygli fer saman, jákvæð og neikvæð athygli 

og neikvæð og neikvæð athygli). 

Dæmi:  

§ 1) Samverustund er að hefjast. Öll börnin sitja með hendur og fætur hjá sér, 

hafa hljóð og hlusta. Starfsmaður segir „munið að í samverustund hlustum 

við, sitjum með hendur og fætur hjá okkur og höfum hljóð.“ Þessi hegðun 

starfsmanns væri skráð sem aðdragandi hegðun barns vegna þess að 

fyrirmælin eiga sér stað áður en barn sýnir þá hegðun sem brýtur í bága við 

fyrirmælin/almenna reglu. Þessum fyrirmælum er ætlað að minna á til hvers 

er ætlast og fyrirbyggja þannig óæskilega hegðun. Ef börnin hefðu verið öll á 

iði, talað mikið saman og ekki horft á starfsmanninn hefðu þessi fyrirmæli 

verið skráð sem afleiðing hegðunar barnanna sama þótt starfsmaður hefði sagt 

„jæja krakkar mínir“ áður en hann gaf þessi fyrirmæli því hegðun hans er í 

raun viðbragð við að börnin voru öll á iði, voru ekki að horfa á hann og voru 

að tala saman. 

§ 2) Börn eru að leika sér hljóðlega á afmörkuðu svæði og starfsmaður segir 

„munið svo að taka til eftir ykkur“ eða samverustund er að hefjast og 

starfsmaður segir „takið til.“ Þessi hegðun væri skráð sem aðdragandi 

hegðunar því börnin eru bara að leika sér, ekki að gera neitt sérstakt og 

fyrirmælin eru ekki svörun við hegðun barnanna. Ef starfsmaður hefði sagt 

þetta við barn sem væri enn að leika þrátt fyrir að hafa verið sagt áður að taka 

til hefði þessi hegðun starfsmannsins verið skráð sem afleiðing hegðunar 

barnsins. 

§ 3) Starfsmaður spyr barn sem er að púsla hvað það gerði daginn áður eða spyr 

börn í samverustund hvaða dagur er í dag. Þessar spurningar eru ekki svörun 

við hegðun barns heldur koma á undan henni og eru því skráðar sem 

aðdragandi hegðunar. Ef starfsmaður hefði spurt hvað barnið væri að púsla 

eða hvernig því gengi þá væri spurningin skráð sem afleiðing hegðunar 

barnsins. Ef hann hefði spurt barn hvað það gerði daginn áður þegar barnið 

sagði „veistu hvað ég gerði í gær?“ þá væri það skráð sem afleiðing hegðunar 
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barnsins vegna þess að þessi hegðun starfsmannsins er svörun við hegðun 

barnsins. Ef barn hefði spurt hvernig það ætti að klæða sig og starfsmaður 

hefði svarað „hvernig veður er úti?“ þá hefði þessi spurning verið skráð sem 

afleiðing hegðunar barnsins vegna þess að hún var svörun við hegðun þess.  

 

Hegðun (börn): 

• Æskileg hegðun: Æskileg hegðun felur í sér: 

a) Vinnuhegðun eins og að taka þátt í athöfnum t.d. syngja í samverustund, 

fylgjast með kennara þegar hann gefur fyrirmæli, tala við sessunaut, svara 

spurningu sem starfsmaður spyr, púsla, lita mynd, leira o.s.frv.  

b) Viðeigandi samskipti við annað barn eða starfsmann eins og að segja 

starfsmanni frá því sem það var að gera (ég gat rennt), spyrja starfsmann 

spurninga, ræða við annað barn um leikfang, skiptast á skoðunum með orðum, 

syngja með öðru barni eða hlæja. 

c) Að spyrja um leyfi. Dæmi: „Má ég byrja að borða?“ eða „má ég fara í 

perlurnar?“ 

d) Hlýðni, þ.e. að fylgja fyrirmælum. Dæmi: Barn tekur til þegar það er beðið 

um það (byrjar á því innan við 5 sek. frá því beiðni heyrist).  

e) Að fylgja reglu/væntingu sem minnt er á sjónrænt eða munnlega. Dæmi: Barn 

situr kyrrt þegar sagt er „allir eiga að sitja kyrrir núna“ eða barn horfir á reglu 

á vegg þar sem barn situr með hendur og fætur hjá sér og gerir eins.  

f) Að fylgja almennri/líklegri reglu/væntingu án þess að vera minntur á það. 

Dæmi: Sitja á stólnum sínum, skiptast á, hlusta (horfa á starfsmann eða barn 

og bíða eftir að röðin komi að því), tala lágt, taka til eftir sig, taka dót upp af 

gólfi, fara vel með dót (t.d. lemja því ekki í gólfið eða vegginn eða henda því 

ekki í gólfið), setja hendur undir borð fyrir matatíma, borða með hnífapörum, 

biðja um leyfi, sitja kyrr í vali, sitja með hendur og fætur hjá sér eða bíða eftir 

að röðin komi að því.  

g) Að fylgja reglu/væntingu til hegðunar þegar aðrir fá hvatningu/hrós fyrir að 

sýna hegðunina. Til dæmis ef barn situr kyrrt eftir að öðrum börnum hefur 

verið hrósað fyrir að sitja kyrrt.  

Ef barn gerir eitthvað af þessu er það skráð sem æskileg hegðun.  

• Óæskileg hegðun: Óæskileg hegðun felur í sér: 
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a) Að barn hættir þátttöku án leyfis eða fer af því svæði sem það valdi sér án 

þess að fá leyfi. Dæmi: Barn var búið að velja sér dúkkukrók en fer úr honum 

og að púsla án leyfis. Barn á að vera að perla en fer í kubbakrókinn til að tala 

við barn sem er þar. ATH. Til að matsmenn geti greint hvort um óæskilega 

hegðun er að ræða þegar barn fer af svæði, sem það valdi sér, án leyfis þurfa 

þeir að vera búnir að skilgreina áður en þeir hefja mælingar hversu langt frá 

svæðinu (t.d. borði) börnin mega fara áður en það telst óæskileg hegðun. Ef 

barn hættir þátttöku eða fer af svæðinu án leyfis er það skráð sem óæskileg 

hegðun. Ef það er enn fjarverandi í næsta bili (eða næstu bilum) er áfram 

skráð að um óæskilega hegðun sé að ræða, alveg þar til barnið kemur aftur til 

baka.  

b) Óhlýðni, þ.e. að fylgja ekki fyrirmælum. Dæmi: Barn byrjar ekki að taka til 

eftir sig innan við 5 sek. frá því að því er sagt að gera það. ATH. Ef barn 

hlýðir ekki á einu bili er það skráð sem óæskileg hegðun. Ef það hefur ekki 

enn hlýtt þegar næsta bil hefst er aftur skráð að um óæskilega hegðun hafi 

verið að ræða þó að sú hegðun sem sjáist á bilinu (t.d. leika með dót) sé ekki 

óæskileg í sjálfu sér.  

c) Að fylgja ekki reglu/væntingu sem minnt er á sjónrænt eða munnlega. Dæmi: 

Barn situr ekki kyrrt þegar það er minnt á það munnlega eða eftir að hafa 

horft á veggspjald þar sem stendur að það eigi að sitja kyrr og mynd er af 

barni sem situr kyrrt. 

d) Fylgja ekki almennri/líklegri reglu/væntingu til hegðunar án þess að vera 

minntur á það. Dæmi: Barn situr ekki kyrrt í samverustund (þ.e. situr ekki á 

rassinum og er ekki með hendur og fætur hjá sér), veitir þeim sem talar ekki 

athygli (t.d. horfir út um gluggann, er að fikta í skúffu eða gardínu, snýr sér 

frá þeim sem talar), grípur fram í fyrir þeim sem er að tala, bíður ekki eftir að 

röðin komi að sér, hlustar ekki (horfir ekki á þann sem er að tala eða er að 

gera eitthvað annað meðan starfsmaður talar), skiptist ekki á, stendur upp í 

samverustund, stendur upp á stól, leggst fram á borð, fer illa með dót (lemur 

því í veggi eða gólf eða hendir því í gólfið), tekur ekki til eftir sig eða tekur 

ekki upp dót sem það missir í gólfið.  

e) Truflandi hegðun. Dæmi: Barn öskrar (hár gleðihlátur ekki talinn með og ekki 

að segja „jess!“ ef manni gengur vel t.d. í spili), grætur (ekki skráð sem 

óæskileg hegðun ef barn hefur meitt sig og grætur þess vegna), vælir, æpir, 
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hrópar (t.d. segir „nei!!“ hátt þegar það er að leika sér eða hrópar „súperman“ 

þegar það leikur með legó sem er eins og súperman), kallar (t.d. kallar hátt á 

starfsmann sem er hinum megin á leikskóladeildinni eða kallar hátt á annað 

barn), framleiðir há hljóð í leik (t.d. þykist skjóta úr byssu og segir „pæng 

pæng“ háum rómi – ekki skráð ef barn segir þetta lágum rómi þannig að 

einungis þau börn sem eru nálægt því heyra), talar þegar það á að hafa hljóð, 

hoppar eða hleypur um leikskóladeildina eða hendir hlutum í gólfið eða 

truflar aðra ýmist með yrtum (segir niðrandi orð) eða óyrtum (grettir sig) 

skilaboðum. Ef barn framleiðir hávaða með leikföngum, til dæmis slær 

tveimur kubbum endurtekið saman eða lemur þeim í vegginn, er það skráð 

sem óæskileg hegðun nema starfsmaður hafi skilgreint upprunalegt hlutverk 

leikfangsins uppá nýtt á ákveðnum tímapunkti. Dæmi: Starfsmaður segir barni 

að í dag megi það nota kubbana, sem ætlaðir eru til að byggja eitthvað úr, sem 

hljóðfæri. Sama má segja um hegðun eins og að hoppa. Ef barn hoppar en 

truflar ekki aðra þá er það skilgreint sem truflandi hegðun ef það er vanalega 

ekki talið eðlilegt að hoppa í viðkomandi aðstæðum (t.d. í lagi í leikfimi en 

ekki í kubbunum). Ef starfsmaður skilgreinir hlutverk aðstæðnanna upp á nýtt 

og segir að það megi hoppa í þessum aðstæðum þá er það að hoppa ekki skráð 

sem truflandi hegðun.  

f) Ýgi gagnvart manneskju, þ.e. þegar barn hefur óviðeigandi samskipti við 

jafnaldra eða starfsfólk með því að berja, kíla, sparka, bíta, klóra, grípa í föt, 

húð eða hár annarrar manneskju, spýta, ýta, grípa í eða henda hlutum eða 

meiðir sjálft sig.  

g) Óviðeigandi tal, þ.e. notar orð eða setningar sem eru dónalegar eins og „þegi 

þú bara“ eða „haltu kjafti.“  

Ef barn gerir eitthvað af þessu er það skráð sem óæskileg hegðun.  

ATH. Það á ekki að skrá það að taka ekki þátt í leik eða starfi (vinna 

ekki/vanvirkni) eins og að syngja ekki í samverustund eða horfa á þegar aðrir 

spila sem óæskileg hegðun.  

 

Afleiðingar (hegðun starfsmanna): Það sem á sér stað í kjölfar hegðunar barns og 

hefur áhrif á hvort hún eigi sér stað aftur.  
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• Jákvæð athygli (J ath.): Jákvæð athygli felur í sér að starfsmaður veitir hegðun 

athygli til dæmis með augnaráði, brosi og léttri snertingu. Starfsmaður sýnir 

barni jákvæða athygli með því að 

a) aðstoða barn með verkefni eða athafnir eins og að klæða sig eða púsla, sama 

hvort það biður um aðstoð eða ekki eða að taka þátt í því sem barnið er að gera 

eins og að syngja með því í samverustund. Ef barn kærir sig ekki um aðstoð 

(sem má sjá t.d. á því að það snýr sér undan, berst um eða segist ekki vilja 

aðstoð eða geta gert þetta sjálft) þá er aðstoð ekki skráð sem jákvæð athygli 

(heldur sem neikvæð athygli). ATH. Ef starfsmaður er að aðstoða barn eða 

leika við það er það skráð sem jákvæð athygli þó að starfsmaður horfi undan 

eða segi ekki neitt við barnið á meðan það aðstoðar það eða leikur við það. 

Dæmi: Starfsmaður gramsar í perluboxi eða kubbakassa til að finna perlu eða 

kubb fyrir barnið. Ef starfsmaður er að taka til með þessu gramsi en er ekki að 

aðstoða barnið er þessi hegðun skráð sem hunsun. Annað dæmi: Starfsmaður 

aðstoðar barn við að borða í matartímanum.  

b) endurtaka það sem barn segir eða svara spurningum þess (já og nei svör þar 

með talin ef þeim fylgja jákvæð/hlutlaus svipbrigði og/eða jákvæður/hlutlaus 

tónn). Dæmi: Starfsmaður spyr hvaða dagur er í dag. Barn svarar mánudagur. 

Starfsmaður segir, „mánudagur rétt hjá þér!“ og er það skráð sem jákvæð 

athygli. Eða barn spyr „hvaða dagur er í dag?“ og starfsmaður horfir á barn og 

segir „mánudagur.“ Eða barn segir „hvernig á ég að klæða mig?“ og 

starfsmaður spyr á móti með jákvæðum tón, „hvernig er veðrið úti?“  

c) setjast/standa nálægt barninu. ATH. Það að setjast/sitja eða standa nálægt 

barni er einungis skráð sem jákvæð athygli ef það að starfsmaður sest eða 

stendur hjá barni er bein afleiðing hegðunar barnsins. Til dæmis ef starfmaður 

kemur til barns sem er að klára púsl og horfir yfir öxl þess eða sest hjá barni 

sem kallaði á hann. Ef starfsmaður situr hjá barni og er búin að gera það í smá 

stund en talar ekki við það eða veitir því ekki annars konar athygli er það skráð 

sem hunsun en ekki sem jákvæð athygli. Það þarf því að taka tillit til 

kringumstæðna hverju sinni þegar skráð er hvort það að sitja eða standa nálægt 

barni er skráð sem hunsun eða jákvæð athygli.  

d) veita hrós, hvatningu eða segja ástúðleg orð. Dæmi: „Mikið er þetta flott 

(hrós) hús hjá þér Siggi minn (ástúðleg orð).“ „Ég veit þú getur þetta 

(hvatning).“ „Mikið var fallega gert af þér að aðstoða hana Siggu (lýsandi 
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hrós), þú ert svo góður vinur (hrós).“ „Það var lagið (hrós) ég vissi að þér 

tækist þetta (hrós).” „Frábært hjá þér (hrós) elsku Jón minn (ástúðleg orð).”  

ATH. Ef þessar setningar væru afleiðing sömu hegðunarinnar á einum 

tímapunkti myndi það vera skráð sem 1x jákvæð athygli (eitt atvik). Ef hver 

setning fylgir hegðun á ólíkum tímapunkti (t.d. sú fyrsta eftir að barn byggir 

hús, næsta þegar Siggi er að púsla og þriðja þegar Siggi hjálpar Siggu að púsla) 

er hver og ein skráð sem jákvæð athygli (aðskilin atvik) ef þær fylgja hegðun á 

aðgreindum bilum. Ef allar setningar eiga sér stað innan sama bils þá er 

aðeins skráð einu sinni. Þegar hegðun fylgir hrós og lýsandi hrós er það skráð 1 

x jákvæð athygli og 1 x lýsandi hrós.  

e) veita líkamlega snertingu (t.d. setja hönd á öxlina), brosa (einungis skráð ef 

báðir matsmenn sjá framan í starfsmann meðan á mælingum stendur) eða nota 

merki eins og þumallinn upp, klapp eða five. Dæmi: Starfsmaður brosir til 

barnanna þegar þau eru að syngja í samverustund. ATH. Ef líkamleg snerting 

þjónar þeim tilgangi að leiðrétta óæskilega hegðun barns (t.d. setja hendur á 

lappir barns og færa þær þegar það er með lappirnar í næsta barni) er hún ekki 

skráð sem jákvæð athygli heldur neikvæð athygli eða hegðun leiðrétt allt eftir 

því hvað á við.  

f) tala með jákvæðum og ljúfum tón um hlustlaust málefni eins og um hvernig 

barninu líður, hvað það er að gera, hvað það sé að fara að gera, hvað 

starfsmaður er að gera (lýsing á eigin hegðun), hvað börnin munu gera í dag 

o.s.frv. Dæmi: Starfsmaður segir „heyrðu strákar mínir“ með jákvæðum tón 

þegar hann sér að þeir eru ekki að klæða sig eða spyr börn sem eru að púsla 

„hvað eru þið að gera?“ með jákvæðum tón. Starfsmaður fer yfir 

dagsskipulagið með börnunum. Starfsmaður lýsir fyrir yngstu börnunum að þau 

séu að skiptast á þegar þau láta hvort annað hafa bækur og dót sem þau eru 

með. 

g) hvetja til æskilegrar hegðunar með því að hrósa þeim börnum sem sýna 

æskilega hegðun en hunsa óæskilega hegðun. Dæmi: Starfsmaður segir við 

börn sem eru að leika sér hljóðlega „Gunna, Sigga og Jóna, mikið rosalega eru 

þið duglegar“ en virðir á sama tíma algerlega að vettugi hróp Kristínar (skráð 

sem hunsun). Í slíku tilviki er hvatningin skráð sem jákvæð athygli fyrir þau 

börn (Gunna, Sigga og Jóna) sem sýna æskilega hegðun en hunsun fyrir það 



  

 

 

45 

barn (Kristín) sem sýnir óæskilega hegðun. Þetta væri skráð 1 x  æskileg 

hegðun, 1 x jákvæð athygli, 1 x óæskileg hegðun og 1 x hunsun.  

ATH. Það á að skrá að barni hafi verið veitt jákvæð athygli ef starfsmaður 

sýnir slíka athygli sama hvort barnið tekur eftir því eða ekki. Dæmi: Barn er að 

perla, starfsmaður brosir til þess en barnið sér það ekki. Þetta er skráð sem 

jákvæð athygli þó barnið taki ekki eftir henni.  

 

• Lýsandi hrós (Lh): Felur í sér að starfsmaður hrósi fyrir hegðunina en ekki barninu 

sjálfu. Ef notað er lýsandi hrós er barnið aldrei í vafa til hvers er ætlast af því og 

fyrir hvaða hegðun hrósið er. Starfsmaður notar lýsandi hrós með því að  

a) nefna það æskilega sem barnið gerir og hrósa fyrir það.  

b) hvetja til æskilegrar hegðunar með því að hrósa þeim börnum sem sýna 

æskileg hegðun en hunsa óæskilega hegðun. Dæmi: Starfsmaður segir 

„Gunna, Sigga og Jóna, mikið rosalega eru þið duglegar að nota 

inniröddina“ en virðir á sama tíma algerlega að vettugi hróp Kristínar 

(skráð sem hunsun). Í slíku tilviki er hvatningin skráð sem lýsandi hrós 

fyrir þau börn (Gunna, Sigga og Jóna) sem sýna æskilega hegðun en 

hunsun fyrir það barn (Kristín) sem sýnir óæskilega hegðun. Þetta væri þá 

skráð sem 1 x æskileg hegðun, 1 x lýsandi hrós, 1 x óæskileg hegðun og 1 

x hunsun. Ef starfsmaður hefði sagt „Gunna, Sigga og Jóna, mikið 

rosalega eru þið duglegar að nota inniröddina (lýsandi hrós). Flott hjá 

ykkur (jákvæð athygli)“ væri skráð 1 x lýsandi hrós og 1 x jákvæð athygli 

fyrir æskilega hegðun.  

a) taka fram æskilegu hegðun eins og „gott hvernig þú heldur áfram að vinna 

og lætur ekkert trufla þig.” „Herbergið þitt lítur vel út og þú lagaðir vel til.” 

„Þú stendur þig vel í að sitja með hendur og fætur hjá þér.” „Flott hjá þér að 

nota inniröddina”. „Rosalega ertu duglegur að borða.” „” 

 

• Neikvæð athygli (N ath.): Neikvæð athygli felur í sér að starfsmaður bregst við 

hegðun barns (veitir hegðun athygli) með  

a) hótunum. Dæmi: Þrjú börn sem eiga að vera að púsla í rólegheitum eru með 

mikil læti. Það er vont veður úti. Starfsmaður labbar að þeim og segir „hvað á 

þetta að þýða?, ef þið hættið ekki þessum látum verðið þið að fara út að leika. 

Er það það sem þið viljið?“ 
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ATH. Ef þessar setningar væru afleiðing sömu hegðunarinnar á einum 

tímapunkti myndi það vera skráð sem 1x neikvæð athygli (eitt atvik). Ef hver 

setning fylgir hegðun á ólíkum tímapunkti er hver og ein skráð sem neikvæð 

athygli (aðskilin atvik) ef þær fylgja hegðun á aðgreindum bilum. Ef allar 

setningar eiga sér stað innan sama bils þá er aðeins skráð einu sinni. 

b) hléi. Dæmi: Starfsmaður lætur barn sem sló annað barn setjast á stól þar sem 

barnið á að vera í 3 mínútur og veitir því enga athygli á meðan. Þetta þarf að 

skrá endurtekið meðan á áhorfi stendur, þ.e. á hverju bili sem barnið er enn í 

hléi er skráð óæskileg hegðun og neikvæð athygli. 

c) því að hækka röddina og/eða nota neikvæðan tón (þar með talið að svara 

spurningu með neikvæðum tón). Dæmi: Starfsmaður öskrar á barn sem hellir 

niður og segir „þú getur aldrei gert neitt rétt“ eða „af hverju ertu að þessu 

aftur?“ eða „ég sagði þér að bíða!“ og notar mjög neikvæðan og hæðnislegan 

tón eða hækkar röddina þegar hann segir þetta. 

d) því að skamma viðkomandi barn. Dæmi: Barn lemur annað barn. Starfsmaður 

segir „það er ljótt að lemja.“ 

e) því að sýna barninu vanþóknun. Dæmi: „Ég er mjög svekktur yfir því að þú 

hengdir ekki upp úlpuna þína.“  

f) því að nota nafn þegar hegðun er óæskileg án þess að tilgreina hvað var rangt 

við hegðun viðkomandi. Dæmi: Gunna lemur Sigga. Starfsmaður tekur eftir því 

og öskrar „Gunna hvað er eiginlega að?“ 

g) svipbrigðum, fjandsamlegu/neikvæðu augnaráði (einungis skráð sem neikvæð 

athygli ef báðir matsmenn sjá framan í starfsmann), með því að hrista höfuðið 

eða með því að sveifla putta til að lýsa óánægju sinni eða gefa merki um 

eitthvað sem má ekki.  

h) því að fjarlægja eða færa barn eða þvinga það til að gera eitthvað sem það vill 

ekki gera (t.d. spila). Dæmi: Siggi er stöðugt að ýta í Gunna og Gunni í Sigga á 

móti. Eftir að hafa verið sagt tvisvar sinnum að hætta tekur starfsmaður Sigga 

og færir hann við hliðina á Kalla.  

i) því að minna á æskileg hegðun eða væntingu til hegðunar eða gefa fyrirmæli í 

kjölfar óæskilegrar hegðunar. Dæmi: Starfsmaður segir við barn sem talar 

þegar það á að hafa hljóð „manstu hér notum við inniröddina,“ „hlusta, hlusta“ 

eða segir uss (sussar á það). Starfsmaður bendir barni sem liggur á gólfinu á að 

það eigi að sitja á rassinum með því að nota handahreyfingar (bendir á hvernig 
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hann sjálfur situr). Starfsmaður setur hendur á axlir barns, sem er að hoppa, til 

að stoppa það.   

ATH. 1) Notkun á 1, 2, 3 kerfinu fellur undir neikvæða athygli. Ef 1,2,3 er sagt 

allt innan 10 sek. þá er það skráð 1x sem neikvæð athygli. Ef það er sagt með 

meira en 10 sek. millibili, þ.e. hver tölustafur sagður innan aðgreindra bila, þá 

er skráð óæskileg hegðun og neikvæð athygli á hverju bili sem tölustafur 

(1,2,3) er sagður. 2) Aðstoð eða athygli (óvelkomin aðstoð eða athygli) sem 

barn kærir sig ekki um (sem má sjá t.d. á því að það snýr sér undan, berst um 

eða segist ekki vilja aðstoð eða geta gert þetta sjálft) er skráð sem neikvæð 

athygli. Dæmi: Starfsmaður klappar barni á öxlina þegar það klárar púslið sitt. 

Barnið færir sig frá eða segir að sér finnist þetta óþægilegt eða gefur það til 

kynna með líkamshreyfingu (reynir að losna frá) og er líkamlega snertingin þá 

skráð sem neikvæð athygli. 3) Það á að skrá að barni hafi verið veitt neikvæð 

athygli ef starfsmaður sýnir slíka athygli sama hvort barnið tekur eftir því eða 

ekki. Dæmi: Barn er að lemja annað barn, starfsmaður horfir fjandsamlega á 

það en barnið sér það ekki. Þetta er skráð sem neikvæð athygli þó barnið taki 

ekki eftir henni.  

 

 

• Óheil athygli (Ó ath): Athygli sem er ekki öll á barninu, þ.e. er skipt eða þar sem 

líkamleg staða og svipbrigði fara ekki saman við það sem verið er að segja við 

barnið. Dæmi: Starfsmaður segir brosandi „viltu að ég flengi þig?“ (tilbúið dæmi). 

Starfsmaður segir við barn flatri röddu, með fýlusvip á andlitinu „mikið var þetta 

flott hjá þér.“ Starfsmaður svarar spurningu barns án þess að veita því sem barnið 

sagði athygli.  

ATH. 1) Það á að skrá að barni hafi verið veitt óheil athygli ef starfsmaður sýnir 

slíka athygli sama hvort barnið tekur eftir því eða ekki. 2) Ef tvennskonar viðbrögð 

fara saman þá gilda eftirfarandi reglur: Ef það eru annars vegar jákvæð athygli og 

hins vegnar neikvæð athygli sem fer saman t.d. neikvætt augnaráð og hrós þá er það 

skráð sem óheil athygli. Ef tvær tegundir af neikvæðri athygli fara saman, eins og 

skammir og neikvætt augnaráð, er það skráð 1x sem neikvæð athygli. Ef tvær 

tegundir af jákvæðri athygli fara saman t.d. bros og líkamleg snerting þá er það 

skráð sem 1x jákvæð athygli.  
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• Hunsun (Huns): Þegar barni er ekki veitt nein athygli eftir að hafa sýnt æskilega eða 

óæskilega hegðun (það er engin athygli er veitt þegar tækifæri gefst til þess). 

Hunsun er óviðeigandi þegar börn sýna æskilega hegðun og starfsmaður umbunar 

ekki fyrir eða þegar börn sýna óæskilega hegðun sem starfsmaður ætti að bregðast 

við en gerir ekki. Slík hunsun jafngildir engum afleiðingum. Hunsun er virk þegar 

barn sýnir óæskilega hegðun og er ekki umbunað á nokkurn hátt eða veitt nein 

athygli fyrir. Starfsmaður lætur sem hann sjái ekki óæskilega hegðun barns, snýr sér 

undan, talar ekki til þess og hefur ekki augnsamband við það, horfir helst ekkert á 

það. Hunsun jafngildir engri athygli. ATH. 1) Ef starfsmaður veitir ekki æskilegri 

eða óæskilegri hegðun barns athygli innan við 5 sek. frá því að barn sýnir þessa 

hegðun á að skrá að hegðun hafi verið hunsuð. 2) Það á að skrá að hegðun barns 

hafi verið hunsuð sama hvort barn tekur eftir því að starfsmaður hunsar hegðun þess 

eða ekki. Dæmi: Barn er að perla, starfsmaður er að gera eitthvað annað allan 

tímann en barnið sér það ekki. Þetta er skráð sem hunsun þó barnið taki ekki eftir 

henni. 3) Það á að skrá hunsun ef barn segir eitthvað og starfsmaður svarar því ekki 

eða bregst ekki við því. Það á einnig að skrá hunsun ef barn sem er ekki hluti af 

barnahópnum sem verið er að fylgjast með (þ.e. er ekki í umsjón starfsmanns) fer 

að fá athygli á kostnað hinna. 4) Ef starfsmaður er að lesa fyrir börn í samverustund 

á að skrá hunsun sama hvort börnin eru að sýna æskilega (hlusta) eða óæskilega 

(tala, horfa út um gluggann) hegðun. Ef hann talar við þau, bendir á myndir í 

bókinni, brosir til þeirra (jákvæð athygli), skammar barn sem er ekki að hlusta eða 

fylgjast með (neikvæð athygli) eða endurtekur fyrirmæli um að börnin eigi að hlusta 

(endurtekning á fyrirmælum) er ekki lengur um hunsun að ræða.  

 

 

• Hegðun leiðrétt (redirection-RE):  

o 1) Starfsmaður tekur barn afsíðis, rifjar upp hvað gerðist, barnið er látið segja 

hvaða hegðun var óviðeigandi, fær val um að leiðrétta hegðunina og er minnt á 

hvað gerist ef það brýtur af sér og afleiðingar eru útskýrðar.  

o 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,“ sýnir hvernig á að gera. Barn lemur annað barn sem er með dót sem 



  

 

 

49 

það vill fá, starfsmaður sýnir barninu að það getur fengið dótið með því að 

spyrja fallega. 

o 3) Þegar barni er stýrt í það sem það á að gera með því að hreyfa líkama þess 

(manual guidance, þ.e. handleiðsla). Á við 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. ATH. Starfsmaður 

þarf ekki að segja neitt þegar hann stýrir barni til að það sé skráð sem hegðun 

leiðrétt. Skilyrðin fyrir að skrá hegðun leiðrétt er að starfsmaður hafi gefið 

fyrirmæli sem barnið fylgdi ekki, hann hafi leiðrétt hegðun þess og veitt 

jákvæða athygli fyrir æskilegu hegðunina. Ef starfsmaður leiðréttir hegðun án 

þess að hafa gefið fyrirmæli eða ef hann veitir ekki jákvæða athygli þegar barn 

sýnir þá æskilegu hegðun sem til var ætlast er það að leiðrétta hegðun skráð 

sem neikvæð athygli.  

o Það að hegðun sé leiðrétt er frábrugðið jákvæðri athygli að því leiti að jákvæð 

athygli er vanalega afleiðing æskilegrar hegðunar 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 og síðan veitt jákvæð athygli ef það fer eftir þessari 

leiðbeiningu. Það að hegðun sé leiðrétt er frábrugðið refsingu (neikvæðri 

athygli) að því leiti að þegar hegðun er leiðrétt er barninu sagt eða því sýnt 

hvað það á að gera (en ekki bara hvað það gerði vitlaust eins og í refsingu).   

 

• Endurtekning á fyrirmælum eða væntingu um hegðun (End.): Þegar fyrirmæli 

eru endurtekin vegna þess að barn fylgir ekki fyrirmælum eða hegðar sér ekki í 

samræmi við reglu eða væntingu. Dæmi: Starfsmaður segir í upphafi 

samverustundar að allir eigi að hafa hljóð sem er skýr vænting. Eitt barn byrjar 

að söngla og starfsmaður segir því að hafa hljóð og er það skráð sem 

endurtekning á fyrirmælum. Starfsmaður segir börnum í samverustund að allir 

eigi að sitja á rassinum og hlusta sem eru skýr fyrirmæli. Eitt barn stendur upp 

og starfsmaður segir að það eigi að sitja á rassinum og væri það skráð sem 

endurtekning á fyrirmælum. ATH. 1) Það á að skrá að fyrirmæli hafi verið 

endurtekin sama hvort barn tekur eftir því að starfsmaður endurtók fyrirmæli eða 

ekki. 2) Það á einungis að skrá að um endurtekningu sé að ræða ef fyrirmælin 

eða væntingin var aðdragandi hegðunar barns og ef þau komu innan sama bils og 
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þau voru endurtekin. Ef þau koma ekki innan sama bils eða voru upphaflega 

afleiðing hegðunar er endurtekning skráð sem neikvæð athygli.  

 

ATH. Spurning sem er afleiðing hegðunar getur verið skráð sem jákvæð, 

neikvæð eða óheil athygli allt eftir því hvernig hún er sögð og hvort hún sé 

afleiðing æskilegrar eða óæskilegrar hegðunar. Hún er til dæmis skráð sem 

neikvæð athygli ef hún felur í sér hæðni eða neikvæðan tón, sem jákvæð athygli 

ef henni fylgir bros og jákvæður tónn eða sem óheil athygli ef í henni felst hæðni 

og bros eða neikvæður tónn og bros. Fyrirmæli sem eru gefin sem afleiðing 

hegðunar eru alltaf skráð sem neikvæð athygli, óheil athygli (ef starfsmaður 

brosir þegar hann gefur þau eða segir þau með jákvæðum og ljúfum tón) eða 

endurtekning á fyrirmælum (ef starfsmaður hefur sagt þau áður og barn bregst 

ekki við þeim) sama hvort þau fylgja æskilegri eða óæskilegri hegðun því ef 

fyrirmæli eru afleiðing hegðunar er um hegðun að ræða sem samræmist ekki 

væntingum starfsmanns. 

 

Rétt notkun á þriggja liða styrkingarskilmála:  

• Styrkingaskilmáli skilgreinir sambandið milli greinireitis (aðdraganda), hegðunar 

og afleiðinga. Rétt notkun á þriggja liða styrkingarskilmála felur í sér rétta 

notkun á fyrirmælum/áminningu um væntingu og rétta notkun á vali eða 

staðreyndarspurningu (greinireiti) og viðeigandi viðbrögðum, jákvæðri eða 

neikvæðri athygli, hunsun, endurtekningu á fyrirmælum eða því að leiðrétta 

hegðun, út frá hegðun nemanda. Rétt notkun: Ef starfsmaður gefur val, spyr 

spurningar eða gefur skýr fyrirmæli, barn sýnir æskilega hegðun og starfsmaður 

veitir jákvæða athygli. Ef starfsmaður gefur val, spyr spurningar eða gefur skýr 

fyrirmæli, barn sýnir óæskilega hegðun og starfsmaður veitir neikvæða athygli, 

hunsar hegðun barnsins, leiðréttir hana eða endurtekur fyrirmæli. Ef bæði 

æskileg og óæskileg hegðun á sér stað innan bils og viðeigandi aðdragandi og 

afleiðing eiga sér stað á að skrá að þriggja liða skilmála hafi verið lokið 2x á 

réttan hátt. Dæmi um rétta notkun á þriggja liða styrkingarskilmála: Starfsmaður 

segir barni að sitja kyrrt, barn hlýðir og starfsmaður hrósar barni fyrir að sitja 

kyrrt. Dæmi um ranga notkun: Starfsmaður hunsar barnið þegar það situr kyrrt 

eftir að hafa verið sagt að gera það.  
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ATH. Matsmaður á ekki að skrá hvort og hversu oft þriggja liða 

styrkingarskilmála hafi verið lokið á réttan hátt innan þeirra 5 sek. sem skráning 

fer fram eftir að 10 sek. áhorfsbili lýkur. Matsmaður skal þó alltaf fylgja reglu 

um skráningu sem sjá má í lið 14 (aðferðir við gagnasöfnun) til að hægt sé að 

skrá hvort skilmála hafi verið lokið rétt, eftir að mælingu lýkur. Þegar 

matsmaður hefur lokið mælingum skal hann skrá hvort og hversu oft þriggja liða 

skilmála var lokið á réttan hátt og hvort og hversu oft honum var ekki lokið á 

réttan hátt.   

 

Rétt notkun á tveggja liða styrkingarskilmála: 

• Rétt notkun á tveggja liða styrkingarskilmála felur í sér rétta notkun á viðeigandi 

viðbrögðum, jákvæðri eða neikvæðri athygli, hunsun, endurtekningu á 

fyrirmælum eða því að leiðrétta hegðun, út frá hegðun nemanda. Rétt notkun: Ef 

barn sýnir æskilega hegðun og starfsmaður veitir jákvæða athygli. Ef barn sýnir 

óæskilega hegðun og starfsmaður veitir neikvæða athygli, hunsar hegðun 

barnsins, leiðréttir hana eða endurtekur fyrirmæli. Ef bæði æskileg og óæskileg 

hegðun á sér stað innan bils og viðeigandi afleiðing á sér stað á að skrá að 

tveggja liða skilmála hafi verið lokið 2x á réttan hátt. Dæmi um rétta notkun á 

tveggja liða styrkingarskilmála: Barn situr kyrrt í samverustund og starfsmaður 

hrósar því fyrir að sitja kyrrt. Dæmi um ranga notkun: Starfsmaður hunsar barnið 

þegar það situr kyrrt í samverustund.  

ATH. Matsmaður á ekki að skrá hvort og hversu oft tveggja liða 

styrkingarskilmála hafi verið lokið á réttan hátt innan þeirra 5 sek. sem skráning 

fer fram eftir að 10 sek. áhorfsbili lýkur. Matsmaður skal þó alltaf fylgja reglu 

um skráningu sem sjá má í lið 14 (aðferðir við gagnasöfnun) til að hægt sé að 

skrá hvort skilmála hafi verið lokið rétt, eftir að mælingu lýkur. Þegar 

matsmaður hefur lokið mælingum skal hann skrá hvort og hversu oft tveggja liða 

skilmála var lokið á réttan hátt og hvort og hversu oft honum var ekki lokið á 

réttan hátt.   

 

Aðstæður:  

• Samverustund: Eru aðstæður þar sem börn og starfsmenn koma saman, syngja, 

hlusta á sögu, ræða um og svara spurningum um dagana, mánuðina, árið, veðrið 

og annað sem lítur að dagsskipulagi eða sérstökum viðburðum.  
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o Dæmi um reglur/væntingar til hegðunar í samverustund:  

§ Halda höndum og fótum fyrir sig (ekki atast í næsta barni 

þ.e. pota og pikka o.fl.) 

§ Hlusta og tjá sig 

§ Sitja kyrr (sitji á rassinum með hendur á lærum) 

§ Vera kurteis 

§ Bíða eftir að röðin komi að sér 

§ Nota inniröddina 

§ Halda fyrir munn ef hóstar eða hnerrar 

 

• Hádegisverður: Eru aðstæður þar sem börn og starfsmenn sitja saman við borð 

og borða hádegismatinn.  

o Dæmi um reglur/væntingar til hegðunar í hádegismat:  

§ Sitja kyrr við matarborðið 

§ Snúa að matarborðinu 

§ Sitja rétt á stólnum 

§ Nota hnífapör í stað fingra (þegar það á við) 

§ Vera kurteis (t.d. með því að segja „viltu rétta mér 

mjólkina” eða „má ég fá meira brauð”) 

§ Tala ekki með fullan munninn 

§ Bíða eftir að röðin komi að sér 

§ Fá sér hæfilega á diskinn 

§ Smakka matinn 

§ Hafa hendur og fætur hjá sér 

§ Nota inniröddina (eiga rólega stund við matarborðið) 

§ Tala saman eitt í einu (ekki grípa fram í) 

§ Halda fyrir munn þegar maður hóstar eða hnerrar 

§ Ganga snyrtilega um 

§ Biðja um aðstoð 

 

 

Reglur/vænting til hegðunar er sýnileg? Í lok mælingar skal mælingarmaður 

merkja við hvort reglur/vænting til hegðunar sé sýnileg í þeim aðstæðum sem verið 

er að mæla í. Reglur/vænting til hegðunar er sýnileg þegar það eru sjónræn vísbendi 
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sem minna á hvaða væntingar/reglur eru gerðar til hegðunar í samverustund eða 

hádegisverð. Sjónræn vísbendi geta bæði verið myndir sem eru lýsandi fyrir 

væntinguna/regluna og orð. Ef það eru notuð orð þarf að taka fram hvað á að gera 

(orðuð jákvætt). Sjónræn vísbendi þurfa að vera á áberandi stað þannig að öll 

börnin sem verið er að fylgjast með geti séð þær. Dæmi um sýnilega reglu/væntingu 

til hegðunar: Veggspjald hangir upp á vegg í hæð flestra barna á deildinni þar sem 

reglan er í gildi stendur „Við notum inniröddina” og fyrir neðan setninguna er mynd 

af barni með putta fyrir munni. Annað dæmi: Veggspjald hangir á vegg í hæð flestra 

barna þar sem reglan er gildi stendur „Við sitjum með hendur og fætur hjá okkur” 

og fyrir neðan setninguna er mynd af barni sem situr með hendur og fætur hjá sér í 

samverustund.  

 

Minnti starfsmaður á reglur/væntingar um hegðun? Áður en samverustund og 

hádegisverður byrjar á starfsmaður að minna börnin á hvaða reglur/væntingar til 

hegðunar eru í gildi í þessum aðstæðum. Þetta er gert til að fyrirbyggja óæskilega 

hegðun.  

 

Útskýrði starfsmaður fyrir börnunum af hverju reglur/væntingar til hegðunar 

séu mikilvægar? Þegar starfsmaður minnir á reglu þá þarf hann að útskýra fyrir 

börnunum af hverju reglan er mikilvæg. Til dæmis reglan í samverustund um að 

halda höndum og fótum fyrir sig er hægt að útskýra með því að segja að „reglan sé 

mikilvæg svo við truflum ekki aðra og þá verður samverustundin líka 

skemmtilegri.” Hægt er að útskýra fyrir börnunum að mikilvægt sé að hlusta til að 

„við truflum ekki hin börnin sem eru að hlusta”. Regluna um að snúa að borðinu í 

hádegismatnum er hægt að útskýra með því að segja að „reglan er mikilvæg vegna 

þess að við snúum að borðinu til þess að geta borðað. Maturinn er fyrir framan 

okkur og við truflum hina ef við snúum okkur við. ” Regluna um innirödd er hægt 

að úskýra með því að segja að „reglan er mikilvæg svo að við heyrum í hvort öðru 

og svo við fáum ekki illt í eyrum okkar.” Reglan um að sitja rétt á stólnum er hægt 

að útskýra með því að segja „reglan er mikilvæg svo að við dettum ekki af stólnum 

og meiðum okkur.” 

 

Meðferðarheldni? Í lok mælinga þarf mælingarmaður að meta hvort að 

starfsmaður hafi verið að nota aðferðir atferlisgreiningar kerfisbundið og markvisst. 
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Var starfsmaður almennt að sýna æskilegri hegðun jákvæða athygli og hunsa, 

leiðrétta og veita vægar neikvæðar afleiðingar við óæskilegri hegðun. Var hann að 

„grípa börnin góð.”  

 

Stjórnar starfsmaður samverustund? Í lok mælinga í samverustund skal 

mælingarmaður merkja við hvort starfsmaður sem var fylgst með hafi stjórnað 

samverustund eða ekki.  

 

Þessar skilgreiningar voru að mestu frumsamdar af Elísu Guðnadóttur árið 2008 og 

nú endurbættar af Ingunni Brynju Einarsdóttir árið 2011. Hugmyndir að þeim voru 

þó fengnar úr ýmsum áttum, meðal annars úr glærum sem var dreift á kynningu á 

fyrsta hluta heildstæðs stuðnings við jákvæða hegðun (Anna-Lind Pétursdóttir, 

2007), erlendum kennsluleiðbeiningum fyrir innleiðingu heildstæðs stuðnings við 

jákvæða hegðun í leikskólum (Hemmeter, Ostrosky, Santos og Joseph, 2006), úr 

matslista á vinnubrögðum til að ýta undir tilfinninga- og félagsþroska ungra barna 

(Anna-Lind Pétursdóttir, e.d.), óútgefnu áhorfskerfi Ben Smith (2006) og úr ýmsum 

greinum (Blair o.fl., 1999; Blair o.fl., 2000; Carr o.fl., 1999; Clarke o.fl., 2002). 

Auk þess voru hugmyndir fengnar með því að heimsækja leikskóla og fylgjast með 

leikskólastarfinu og út frá myndbrotum sem tekin voru í leikskólum. 

 

 

 

Aðferð við gagnasöfnun: 
1. Þegar matsmenn mæta í leikskólann eiga þeir að heilsa með nafni, segja að þeir 

séu að fylgjast með leikskólastarfinu fyrir verkefni og að meðan þeir séu að 

fylgjast með sé æskilegt að þeim sé leyft að vera óáreittir.  

2. Mælingar skulu ekki hefjast fyrr en matsmenn hafa verið að minnsta kosti 5 

mínútur inni á viðkomandi deild (þ.e. annað hvort 5 mín. áður en samverustund 

hefst eða 5 mín. í heildina, þ.e. áður en hún hefst og í upphafi hennar) og komið 

sér vel fyrir þar sem ætlunin er að mæla. 

3. Matsmenn eiga að vera í eins mikilli fjarlægð frá börnum og starfsfólki og þeir 

geta, en fjarlægðin verður að vera þannig að matsmaður geti heyrt samtal milli 

barna og starfsmanna og séð svipbrigði og líkamstjáningu starfsmanna. Ef 
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matsmenn heyra ekki hvað fer á milli barna og starfsmanna þegar 

áreiðanleikamælingar fara fram eiga þeir að skrá HE við það bil sem þeir heyrðu 

ekki hvað var sagt.  

4. Mikilvægt er að matsmaður og áreiðanleikamatsmaður séu hlið við hlið við 

mælingar svo þeir sjái hegðun og samskipti frá sama sjónarhorni. Fjarlægð á 

milli þeirra þarf þó að vera það mikil að hvor um sig sér ekki hvað hinn skráir á 

skráningarblaðið sitt.  

5. Matsmenn eiga að forðast augnsamband við börnin og starfsfólkið og öll önnur 

munnleg og líkamleg samskipti eins og hægt er. Ef barn biður matsmann um að 

hjálpa sér þá reynir hann fyrst að hunsa þessa hegðun barnsins (lítur út fyrir að 

vera mjög upptekin af öðru, snýr sér undan, horfir annað). Ef það dugar ekki, 

segist matsmaður vera upptekinn, og aðeins ef nauðsynlegt er segir hann barninu 

að biðja nálægan starfsmann um aðstoð.  

6. Þátttakendur gætu viljað fá að vita hvað matsmenn eru að gera. Matsmenn mega 

aldrei sýna neinum gögn eða önnur eyðublöð. Matsmenn eiga að vera 

vingjarnlegir og einfaldlega segja starfsmönnum að þeir séu þarna til að fylgjast 

með (vegna rannsóknar á hegðun og samskiptum leikskólabarna) og að 

upplýsingum sem safnað verður verði deilt með leikskólunum þegar 

gagnasöfnun er lokið ef leikskólastjóri óskar eftir því. Þegar/ef börnin spyrja eiga 

matsmenn fyrst að hunsa, en ef það tekst ekki þá aðeins að segja að þeir séu að 

fylgjast með (séu nemar við Háskóla Íslands og séu að fylgjast með 

leikskólastarfi fyrir verkefni sem þeir eru að gera).  

7. Matsmenn eiga að hafa ávallt að leiðarljósi að ekki sé augljóst hverjum þeir eru 

að fylgjast með. Að skima yfir deildina og snúa líkamanum öðru hvoru getur 

hjálpað til við það.  

8. Matsmenn mega aldrei skipta sér af því sem er að gerast í kringum þá. Ef börn 

sýna óæskilega hegðun þá er það hlutverk matsmanns að skrá það niður. 

Hinsvegar getur í undantekningartilvikum verið þörf á að grípa inn í og hætta 

skráningu, en aðeins ef um alvarlega líkamsmeiðingar er að ræða, en þá ber að 

sækja hjálp frá starfsfólki eftir þörfum. Alls ekki skal blanda sér í það sem fram 

fer.  

9. Mikilvægt er að svæðið sem á að mæla á hverju sinni sé vel skilgreint og 

afmarkað. Aðeins á að skrá samskipti og hegðun sem eiga sér stað innan 

fyrirfram skilgreinds svæðis. Á meðan áreiðanleikamælingar eru teknar er 
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mikilvægt að báðir matsmenn séu sammála um stærð svæðis með því að ræða 

um það áður en mælingar hefjast. Stærð svæðis er háð því yfir hversu stórt 

svæði, börnin sem starfsmaður hefur umsjón með hverju sinni, dreifast. Dæmi: 

Starfsmaður sem á að fylgjast með í mælingum stjórnar samverustund. Í 

samverustundinni eru 20 börn. Mæling nær því til starfsmannsins og þeirra 20 

barna sem eru í samverustund og þess svæðis sem þau eru á. Sú regla gildir þó 

að ef t.d. tveir starfsmenn hafa umsjón með samverustund/eru í samverustund 

með 20 börnum þá afmarkast svæðið af þeim starfsmanni sem fylgst er með og 

þeim 10 börnum sem eru næst starfsmanninum. Ef barn sem er ekki hluti af 

barnahópnum sem skilgreindur var í upphafi mælingar kemur inn á fyrirfram 

skilgreint svæði er hegðun þess ekki skráð. 

10. Ef starfsmaður skreppur frá, til dæmis á klósettið, í símann eða í kaffi meðan á 

mælingum stendur á að klára að skrá út það bil sem matsmenn voru á þegar 

starfsmaður skrapp frá en stoppa i-Pod um leið og matsmaður heyrir „horfa á“ 

sem gefur til kynna að næst bil sé hafið. Matsmenn eiga síðan að klára mælingar 

þegar starfsmaður kemur aftur ef þeir hafa möguleika á að bíða en annars næst 

þegar tækifæri gefst. Þegar starfsmaður kemur aftur eiga matsmenn að kveikja 

samtímis á i-Podunum og byrja aftur að skrá þaðan sem frá var horfið. Ef 

starfsmaður fer af því svæði sem hann á að vera á til að tala við annan 

starfsmann eiga matsmenn að halda áfram að skrá hegðun barnanna og hunsun 

sem afleiðingu hennar þar til starfsmaðurinn kemur aftur. Ef starfsmaður sem 

matsmenn eru að fylgjast með fer af fyrirfram skilgreindu svæði til að sinna 

öðrum börnum og annar starfsmaður fer að sinna þeim börnum sem 

starfsmaðurinn sem matsmenn fylgdust með hafði áður umsjón með á að stoppa 

mælingu þegar bilið sem matsmaður er á lýkur.  

• Þegar ljóst er á hvaða svæði starfsmaðurinn er og mun vera og hvaða börnum 

hann hefur umsjón með er fjöldi barna skráður og byrjað aftur á mælingum og 

skráð þaðan sem frá var horfið. Þessi regla á einnig við ef starfsmaður fer í 

kaffi og fer að sinna öðrum hóp þegar hann kemur til baka eða ef leikur leysist 

upp og sum börn sem starfsmaður var að sinna fara og önnur koma í staðinn. 

Mælingar verða því að miðast við þau börn sem starfsmaður sinnir hverju sinni 

um leið og það er ljóst hvaða börnum hann er að sinna. Meðan á umbreytingum 

stendur á að stoppa mælingar en hefja þær aftur um leið og ljóst er hvar 

starfsmaðurinn verður og hvaða börn eru í umsjón hans. Ef starfsmaður sem 
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matsmenn fylgjast með hefur umsjón með börnum á þremur svæðum þurfa 

matsmenn að ákveða hvaða svæði þeir ætla að fylgjast með og halda sig við 

það. 

• Ef starfsmaður fer að sinna öðrum hóp á meðan skráningu stendur þá heldur 

matsmaður áfram að skrá þar til bilinu lýkur og stöðvar þá mælinguna og byrjar 

aftur að skrá þegar starfsmaðurinn kemur til baka. Það sama gildir ef einhver 

börn fara úr aðstæðum og starfsmaður eltir þau (eða starfsmaður fer með eitt 

barn t.d. á klósettið), þá er skráð út bilið en mælingar svo stöðvaðar þar til 

starfsmaðurinn kemur aftur til baka. Þegar starfsmaður kemur til baka er ekki 

byrjað að skrá frá grunni heldur byrjað á því bili sem matsmaður var komin á í 

skráningu þegar starfsmaðurinn fór af svæðinu.  

11. Matsmenn eiga ekki að skrá hegðun allra starfsmanna. Þeir eiga einungis að 

skrá hegðun þess starfsmanns sem fylgst er með hverju sinni og er í úrtakinu. 

Auk þess á einungis að skrá hegðun barna sem er svörun við hegðun þess 

starfsmanns sem fylgst er með, auk hegðunar sem hefur engan aðdraganda en á 

sér stað hjá þeim börnum sem sá starfsmaður sem fylgst er með hefur umsjón 

með eins og að sitja kyrr í samverustund eða hlusta eða vera allt á iði, pota í 

annað barn eða grípa fram í fyrir. Dæmi: 1) Starfsmaður sem fylgst er með er 

ekki að stjórna samverustund. Öll börnin nema eitt sitja kyrr og starfsmaður 

horfir á öll börnin en segir ekkert við þau (skráð sem hunsun fyrir æskilega og 

óæskilega hegðun). Annar starfsmaður sem matsmaður er ekki að fylgjast með 

skammar barnið sem situr ekki en það er ekki skráð því það er ekki svörun þess 

starfsmanns sem matsmaður er að fylgjast með. Sá starfsmaður sem matsmaður 

er ekki að fylgjast með byrjar svo að syngja, öll börnin gera eins. Starfsmaðurinn 

sem matsmaður er að fylgjast með syngur líka með börnunum en segir ekkert við 

barn sem er að stimpast við annað barn (skráð sem jákvæð athygli fyrir æskilega 

hegðun og hunsun fyrir óæskilega hegðun). 2) Tveir starfsmenn stjórna 

samverustund. Starfsmaður sem matsmaður er að fylgjast með segir „eigum við 

að syngja lagið Snæfinnur snjókarl?“ Tvö börn byrja að syngja og þá segir annar 

starfsmaður sem matsmaður er ekki að fylgjast með „nei ekki syngja þetta lag, 

þetta er jólalag.“ Börnin hætta að syngja. Hér er einungis skráð óskýr vænting 

(spurning þess starfsmanns sem fylgst er með), söngur barnanna sem æskileg 

hegðun og hunsun (starfsmaður sem fylgst er með hunsar þessa hegðun). 
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Matsmaður skráir ekki óheila athygli þess starfsmanns sem hann er ekki að 

fylgjast með.  

12. Skráning miðað við fjölda barna: Það á að skrá hóphegðun. Það þýðir að það er 

ekki verið að fylgjast með einu barni og skrá hegðun þess heldur allra barnanna 

sem eru á fyrirfram skilgreindu svæði, taka á eftir hegðun, hvaða hegðun á sér 

stað, æskileg, óæskileg, ýgi, o.s.frv., ekki hvaða barn hegðaði sér heldur hversu 

margar tegundir hegðunar sjást eiga sér stað. Það á því alltaf að skrá t.d. 1x í 

hvern reit þó að 4 börn sem fylgst er með sýna æskilega hegðun. Ef 1 barn af 4 

sýnir óæskilega hegðun þá er það skráð, það er eitt strik í óæskileg hegðun og 

eitt strik í æskileg hegðun. Ef hópfyrirmæli eru gefin eða hrósað/skammað er yfir 

hóp er það skráð 1x.  

13. Skráningarblaðinu er skipt í 10 sekúndna bil sem afmarka hvenær matsmaður á 

að fara í næstu línu á skráningablaðinu. Það hvenær matsmaður á að fara í næstu 

línu er gefið til kynna á i-Pod. Í hverja línu er skráð sú hegðun sem á sér stað á 

þessu 10 sekúndna bili. Um leið og matsmaður heyrir „skrá“ í i-Podinum á hann 

að skrá það sem gerðist á bilinu og hefur hann 5 sekúndur til þess. Um leið og 

hann heyrir „horfa á“ í i-Podinum á hann að hætta að skrá og fylgjast aftur með 

hegðun barna og starfsmanna þar til hann heyrir aftur „skrá.“ Matsmaður verður 

að fylgjast með hegðun og samskiptum allar 10 sekúndurnar, hann má ekki byrja 

að skrá fyrr en þær hafa liðið. Þegar hann skráir þá skráir hann fyrsta atvikið sem 

átti sér stað á bilinu, þ.e. fyrsta atvikið af aðdraganda, fyrsta atvikið af æskilegri 

og óæskilegri hegðun og fyrsta atvikið af afleiðingu fyrir æskilega og óæskilega 

hegðun. Það á að skrá fyrstu afleiðingu hegðunar sama hvort hún fylgdi fyrsta 

atvikinu af æskilegri eða óæskilegri hegðun eða atviki númer tvö. Það þýðir að ef 

eitt barn sýnir óæskilega hegðun og starfsmaður tekur ekki eftir því en annað 

barn sýnir óæskilega hegðun 2 sek. seinna og starfsmaður skammar barnið þá er 

skráð neikvæð athygli fyrir óæskilega hegðun þrátt fyrir að neikvæð athygli hafi 

fylgt atviki tvö af óæskilegi hegðun en hunsun hafi fylgt fyrsta atvikinu af 

óæskilegri hegðun sem átti sér stað á bilinu. Það má skrá skýra og óskýra 

væntingu, staðreyndarspurningu og val allt á sama bilinu ef fleiri en einn 

aðdragandi á sér stað innan bilsins. Það má einungis skrá æskilega hegðun og 

afleiðingu hennar einu sinni á bilinu og óæskilega hegðun og afleiðingu hennar 

einu sinni á bilinu. Ef hegðun á sér stað tvisvar sinnum eða oftar á sama bilinu á 

aðeins að skrá fyrsta atvikið. Það á einungis að skrá aðdraganda hegðunar ef 
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hann á sér stað að öllu leiti innan áhorfsbilsins. Það þýðir að það á ekki að skrá 

að fyrirmæli hafi verið gefin ef matsmaður heyrir til dæmis „farðu í...“ á 

áhorfisbilinu og „...fötin“ á skráningarbilinu eða heyrir „hvaða dagur...“ á 

skráningarbilinu og „...er í dag?“ á áhorfsbilinu. Það sama á við um afleiðingu 

hegðunar og æskilega og óæskilega hegðun.  

14. Ef aðdragandi sem er skráður á sér stað á undan æskilegri eða óæskilegri 

hegðun á að skrá vinstra megin í viðkomandi reit. Ef aðdragandi á sér stað á eftir 

þeirri æskilegu eða óæskilegu hegðun sem er skráð á skráningarblaðið er skráð 

hægra megin í viðkomandi reit. Það sama á við um skráningu á afleiðingu 

hegðunar. Þannig er hægt að sjá hvort skilmála hafi verið lokið á réttan hátt eða 

ekki á viðkomandi bili og telja það eftir að mælingu lýkur.  

15. Ef börn eru að sýna æskilega/óæskilega hegðun í langan tíma og engin 

aðdragandi eða afleiðing (hunsun) er af hegðun þeirra í 5 sekúndur eða lengur er 

skráð hunsun þegar 10 sekúndum er lokið og það heyrist „skrá“ i-Podinum. Ef 

þeim er veitt jákvæð (t.d. starfsmaður talar við barn), neikvæð (t.d. starfsmaður 

skammar barn) eða óheil athygli (t.d. starfsmaður hæðist að barni) innan 5 

sekúndna frá því að áhorf hófst þá er skráð að æskileg/óæskileg hegðun hafi átt 

sér stað innan bilsins og jákvæð, neikvæð eða óheil athygli þegar 10 sekúndum 

er lokið og það heyrist „skrá“ í i-Podinum. Þegar æskileg/óæskileg hegðun er 

sýnd í langan tíma og sú hegðun er hunsuð eða veitt stöðug jákvæð, neikvæð eða 

óheil athygli eiga allir matsmenn að byrja að telja upp á 5 þegar heyrist „horfa á“ 

í i-Podinum. Þeir eiga að telja með því að segja 01, 02, 03, 04, 05 við sjálfa sig í 

hljóði. Ef stöðug æskileg/óæskileg hegðun á sér stað og á sér enn stað þegar nýtt 

bil hefst á matsmaður að skrá óæskilega/æskilega hegðun þegar að skráningu 

kemur þó að um sömu hegðun sé að ræða frá því á bilinu á undan. Dæmi: Barn 

stendur upp í samverustund án leyfis. Það er skráð sem óæskileg hegðun. Í i-

Podinum heyrist aftur „horfa á.“ Barnið sem stóð upp stendur enn og er það því 

fyrsta atvik óæskilegrar hegðunar á bilinu og er því skráð sem slíkt þegar 

matsmaður heyrir „skrá“ í i-Podinum, þá hefur hegðunin sést í tveimur 

samliggjandi bilum (og kannski fleirum). Starfsmaður heyrir aftur „horfa á“ og 

barnið stendur enn. Hann skráir það sem fyrsta atvik óæskilegar hegðunar 

o.s.frv. Sama má segja ef barn fer úr aðstæðum sem það á að vera í. Þá er skráð 

óæskileg hegðun á öllum bilunum sem eiga sér stað meðan barnið er í burtu þó 

að engin óæskileg hegðun eigi sér stað hjá þeim börnum sem eru enn á svæðinu.   
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Dæmi sem sýna hvernig skráning fer fram: 

• Barn segir við starfsmann „sjáðu myndina mina“, (skráð í æskileg hegðun) og 

starfsmaður segir „flott hjá þér“ (skráð í jákvæð athygli fyrir æskileg hegðun) 

og svo „er þetta tungl?“ (skráð í staðreyndarspurning), barnið segir „já og þetta 

er sól og þetta er gíraffi og þetta er ég.......ég og mamma fórum í bíó í gær,“ 

„já“ segir starfsmaður (ekkert skráð), á sama tíma eru tveir strákar að slást 

(skráð í óæskileg hegðun), starfsmaður hunsar hegðun þeirra (skráð í hunsun 

fyrir óæskilega hegðun). 

• Barn fylgir ekki skýrum fyrirmælum (skráð í skýr vænting og í óæskileg 

hegðun). Fyrirmælin eru endurtekin (skráð í endurtekning fyrir óæskilega 

hegðun). Barnið fylgir þá fyrirmælum (skráð í æskileg hegðun) og starfsmaður 

hrósar barninu (skráð í jákvæð athygli). Barnið fer þá að söngla og starfsmaður 

skammar barnið (ekkert skráð). 

• Börn eru að spila. Starfsmaður segir „þú átt að gera“ (skráð í skýr vænting), 

barn gerir og hin börnin fylgjast með (skráð í æskileg hegðun), starfsmaður 

segir „flott hjá þér“ (skráð í jákvæð athygli fyrir æskilega hegðun). Starfsmaður 

segir aftur „nú átt þú að gera“. Barn gerir og öll nema eitt horfa á (ekkert 

skráð). Eitt barn fer frá borðinu án leyfis (skráð í óæskilega hegðun) og 

starfsmaður segir með neikvæðum tón „komdu, þú átt að vera að spila“ (skráð í 

neikvæð athygli fyrir óæskilega hegðun). 

16. Þegar mælingar hefjast er mikilvægt að matsmaður og áreiðanleikamatsmaður 

kveiki á i-Podinum samtímis. Til að tryggja það ætti sami aðilinn að kveikja á 

báðum tækjunum í einu. Ein mínúta líður svo frá því að kveikt er á i-Podinum 

og hegðun er skráð.  

17. Við skráningu í samverustund eiga matsmenn að leitast við að fylgjast með 

þeim starfsmanni sem er að stjórna samverustundinni. Ef matsmaður fylgist 

með starfsmanni sem er ekki að stjórna samverustund er mikilvægt að hann 

skrái það í reitinn staðsetning efst á skráningarblaðinu.  

18. Á skráningarblaðinu þarf að taka fram í hvaða leikskóla mælingin fer fram, 

hvaða starfsmanni er verið að fylgjast með, hvaða deild hann er á, í hvaða 

aðstæðum verið er að mæla (staðsetning) og á sama stað hvort starfsmaður sem 

fylgst var með stjórnaði samverustund eða ekki, hvaða dag, hver skráir og hvort 
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hann sé matsmaður 1 eða 2 (áreiðanleikamatsmaður). Auk þess þarf að taka 

fram hve mörg börn eru í umsjón þess starfsmanns sem fylgst er með og 

heildarfjölda barnanna á deildinni þegar mæling fer fram (spyrja deildarstjóra í 

hvert skipti). Það þarf einnig að taka fram hvort viðkomandi deild sé 

fullmönnuð eða ekki á þeim tíma sem mæling fer fram (spyrja deildarstjóra 

áður en mæling hefst).  

 

Skráningablað: 

• Sjá excel skjal. 
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Viðauki 2 

Skráningarblað 
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Viðauki 3 

Spurningar um samskipti við börnin og um hegðun þeirra 
 

 

Reykjavík, 4. nóvember 2011 

Kæri leikskólastarfsmaður 
 
Við viljum byrja á að þakka þér kærlega fyrir þátttöku þína í 
rannsókninni og vonum að nærvera okkar hafi ekki raskað um of starfinu 
hjá þér. Þar sem verið er að rannsaka hegðun og samskipti leikskólabarna 
þá er nauðsynlegt að vita hvernig starfsfólkið telur samskiptum sínum 
við börnin vera háttað. Við viljum þess vegna að lokum vinsamlegast biðja 
þig um að svara nokkrum spurningum sem lúta að samskiptum þínum við 
leikskólabörnin og mati þínu á hegðun barnanna. Þú ert beðin um að svara 
því hversu mikið þú telur tiltekið atriði einkenna samskipti þín við börnin 
í samverustund annars vegar og hádegismatnum hins vegar. Athugaðu að 
spurningarnar eiga aðeins við um samverustund og hádegismat.  
 
Það ætti ekki að taka meira en 10-15 mínútur að svara þessum spurningum. 
Mikilvægt er að þú svarir öllum spurningunum. 
 
Með fyrirfram þökk! 
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Leikskóli:______________________   Deild:______________________ 

 

Vinsamlegast merktu við þann valmöguleika sem lýsir best hversu lítið/mikið eftirfarandi atriði 

einkenna samskipti þín við börnin í samverustund og hádegismat. Hægt er að sjá fyrir neðan 

hvern valmöguleika nánar hvað átt er við valmöguleikunum mjög lítið, lítið, miðlungs, mikið og 

mjög mikið. Þetta er hlutfall af tímanum sem þú telur að eftirfarandi atriði einkenna samskipti 

þín við börnin í samverustund og hádegismat.  

 

1. Skýr vænting um hegðun  

Þú segir börnunum á skýran hátt, t.d. í upphafi samverustundar, hvers þú væntir af þeim, til 

dæmis „nú eiga allir að setjast og hafa hljótt“ eða „1,2 og syngja“ þegar ætlast er til þess að 

börnin byrji að syngja. 

 

Hversu lítið/mikið gerir þú af því að setja væntingar þínar skýrt fram í samverustund?  

Mjög lítið                       Lítið                     Miðlungs                      Mikið                 Mjög mikið 

 (0-19%)                      (20-39%)                (40-59%)                    (60-79%)               (80-100%) 

 

Þú segir börnunum á skýran hátt, t.d. í upphafi hádegisverðar, hvers þú væntir af þeim, til 

dæmis „nú eiga allir að setjast“ eða „hendur og fætur eiga að vera hjá ykkur“ eða „borðaðu 

matinn þinn“ þegar ætlast er til þess að barn borði matinn sinn.  

 

Hversu lítið/mikið gerir þú af því að setja væntingar þínar skýrt fram í hádegismatnum? 

Mjög lítið                       Lítið                     Miðlungs                      Mikið                 Mjög mikið 

 (0-19%)                      (20-39%)                (40-59%)                    (60-79%)               (80-100%) 

 

 

2. Óskýr vænting um hegðun  

Þú segir börnunum á óskýran hátt, t.d. í upphafi samverustundar, hvers þú væntir af þeim, 

til dæmis „ekki vera með læti“ eða „ætla ekki allir að hlusta?“ þegar ætlast er til að börnin 

hafi hljóð.  

 

Hversu lítið/mikið gerir þú af því að setja væntingar þínar óskýrt fram í samverustund? 

Mjög lítið                       Lítið                     Miðlungs                      Mikið                 Mjög mikið 

 (0-19%)                      (20-39%)                (40-59%)                    (60-79%)               (80-100%) 
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Þú segir börnunum á óskýran hátt, t.d. í upphafi hádegisverðar, hvers þú væntir af þeim, til 

dæmis „ekki vera með læti“ eða „ætla ekki allir að borða?“ þegar ætlast er til að börnin hafi 

hljóð og borði matinn sinn. 

 

Hversu lítið/mikið gerir þú af því að setja væntingar þínar óskýrt fram í hádegismatnum? 

Mjög lítið                       Lítið                     Miðlungs                      Mikið                 Mjög mikið 

 (0-19%)                      (20-39%)                (40-59%)                    (60-79%)               (80-100%) 

 

 

3. Val 

Þú	  býður	  barni,	  t.d.	  í	  upphafi	  samverustundar,	  að	  velja	  á	  milli	  tveggja	  eða	  fleiri	  valkosta,	  
til	  dæmis	  „ætlar	  þú	  að	  flétta	  bókinni?“	  þegar	  barnið	  fær	  að	  velja	  hvort	  ykkar	  fléttir	  eða	  
„vilt	  þú	  koma	  í	  okkar	  hóp“	  þegar	  barnið	  fær	  að	  velja	  sér	  hóp.	  	  

 

Hversu lítið/mikið gerir þú af því að leyfa börnunum að velja í samverustund? 

Mjög lítið                       Lítið                     Miðlungs                      Mikið                 Mjög mikið 

 (0-19%)                      (20-39%)                (40-59%)                    (60-79%)               (80-100%) 

 

Þú	  býður	  barni,	  t.d.	  í	  upphafi	  hádegisverðar,	  að	  velja	  á	  milli	  tveggja	  eða	  fleiri	  valkosta,	  
til	  dæmis	  „viltu	  vatn	  eða	  mjólk?“	  þegar	  barnið	  fær	  að	  velja	  hvað	  það	  fái	  sér	  að	  drekka	  
eða	  „má	  bjóða	  þér	  baunir“	  þegar	  barnið	  fær	  að	  velja	  sér	  mat	  á	  diskinn.	  

 

Hversu lítið/mikið gerir þú af því að leyfa börnunum að velja í hádegismatnum? 

Mjög lítið                       Lítið                     Miðlungs                      Mikið                 Mjög mikið 

 (0-19%)                      (20-39%)                (40-59%)                    (60-79%)               (80-100%) 
 

 

4. Staðreyndaspurning 

Þú	  spyrð	  börnin,	  t.d.	  í	  upphafi	  samverustundar,	  um	  staðreyndir,	  til	  dæmis	  „hvað	  er	  
þetta?“	  á	  sama	  tíma	  og	  bent	  er	  á	  mynd	  eða,	  „hvaða	  dagur/mánuður	  er	  í	  dag?“.	  	  

 

Hversu lítið/mikið gerir þú af því að spyrja börnin staðreyndaspurninga í samverustund? 

Mjög lítið                       Lítið                     Miðlungs                      Mikið                 Mjög mikið 

 (0-19%)                      (20-39%)                (40-59%)                    (60-79%)               (80-100%) 
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Þú	  spyrð	  börnin,	  t.d.	  í	  upphafi	  hádegisverðar,	  um	  staðreyndir,	  til	  dæmis	  „hvernig	  er	  
veðrið	  úti?“	  eða,	  „hvað	  finnst	  ykkur	  skemmtilegt	  að	  gera	  í	  útiverunni?“	  	  

 

Hversu lítið/mikið gerir þú af því að spyrja börnin staðreyndaspurninga í hádegismatnum? 

Mjög lítið                       Lítið                     Miðlungs                      Mikið                 Mjög mikið 

 (0-19%)                      (20-39%)                (40-59%)                    (60-79%)               (80-100%) 
 

5. Æskileg hegðun (barnsins) í samverustund og hádegismat 

Barnið hegðar sér vel, fylgir reglum eða tekur þátt, t.d. með því að syngja með í 

samverustund eða hlusta þegar verið er að lesa.  

	  

Hversu lítið/mikið gera börnin af því að sýna æskilega hegðun í samverustund? 

Mjög lítið                       Lítið                     Miðlungs                      Mikið                 Mjög mikið 

 (0-19%)                      (20-39%)                (40-59%)                    (60-79%)               (80-100%) 

 

Barnið hegðar sér vel eða fylgir reglum, t.d. með því að sitja með fætur hjá sér eða borða 

með hnífapörum. Barnið borðar vel í hádegismatnum.  

	  

Hversu lítið/mikið gera börnin af því að sýna æskilega hegðun í hádegismatnum? 

Mjög lítið                       Lítið                     Miðlungs                      Mikið                 Mjög mikið 

 (0-19%)                      (20-39%)                (40-59%)                    (60-79%)               (80-100%) 
 

6. Óæskileg hegðun (barnsins) í samverustund og hádegismat 

Barnið hegðar sér illa, fylgir ekki reglum eða truflar, t.d. með því að sitja ekki kyrrt í 

samverustund eða grípa fram í þegar á að hlusta.  

 

Hversu lítið/mikið gera börnin af því að sýna óæskilega hegðun í samverustund? 

Mjög lítið                       Lítið                     Miðlungs                      Mikið                 Mjög mikið 

 (0-19%)                      (20-39%)                (40-59%)                    (60-79%)               (80-100%) 

 

Barnið hegðar sér illa, fylgir ekki reglum eða truflar, t.d. með því að sitja ekki kyrrt við 

matarborðið, borða með puttunum eða er með læti við matarborðið.  

 

Hversu lítið/mikið gera börnin af því að sýna óæskilega hegðun í hádegismatnum? 

Mjög lítið                       Lítið                     Miðlungs                      Mikið                 Mjög mikið 

 (0-19%)                      (20-39%)                (40-59%)                    (60-79%)               (80-100%) 
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7. Jákvæð athygli 

Þú	  veitir	  barni	  athygli	  með	  því	  tala	  við	  það	  með	  jákvæðum	  tón,	  til	  dæmis	  með	  því	  að	  
svara	  spurningum	  barnsins	  eða	  setja	  hönd	  á	  öxlina	  eða	  nota	  merki	  eins	  og	  þumalinn	  
upp	  eða	  tákn	  eins	  og	  “gimme	  five”	  (slá	  í	  lófa	  á	  móti	  lófa	  barns).	  	  

 

Hversu lítið/mikið gerir þú af því að veita æskilegri hegðun barnanna í samverustund jákvæða 

athygli? 

Mjög lítið                       Lítið                     Miðlungs                      Mikið                 Mjög mikið 

 (0-19%)                      (20-39%)                (40-59%)                    (60-79%)               (80-100%) 

 

Hversu lítið/mikið gerir þú af því að veita óæskilegri hegðun barnanna í samverustund jákvæða 

athygli? 

Mjög lítið                       Lítið                     Miðlungs                      Mikið                 Mjög mikið 

 (0-19%)                      (20-39%)                (40-59%)                    (60-79%)               (80-100%) 

 

Hversu lítið/mikið gerir þú af því að veita æskilegri hegðun barnanna í hádegismatnum jákvæða 

athygli? 

Mjög lítið                       Lítið                     Miðlungs                      Mikið                 Mjög mikið 

 (0-19%)                      (20-39%)                (40-59%)                    (60-79%)               (80-100%) 

 

Hversu lítið/mikið gerir þú af því að veita óæskilegri hegðun barnanna í hádegismatnum 

jákvæða athygli? 

Mjög lítið                       Lítið                     Miðlungs                      Mikið                 Mjög mikið 

 (0-19%)                      (20-39%)                (40-59%)                    (60-79%)               (80-100%) 

 

8. Hrós 

Þú	  hrósar	  barni	  með	  því	  að	  hvetja	  það	  áfram	  t.d.	  með	  því	  að	  segja	  „duglegur	  ertu“	  ;	  
„flott	  hjá	  þér“	  ;	  „glæsilegt“	  ;	  	  „snillingur“	  eða	  „flottur“	  

 

Hversu lítið/mikið hrósar þú fyrir æskilega hegðun barnanna í samverustund?  

Mjög lítið                       Lítið                     Miðlungs                      Mikið                 Mjög mikið 

 (0-19%)                      (20-39%)                (40-59%)                    (60-79%)               (80-100%) 

 

Hversu lítið/mikið hrósar þú fyrir óæskilega hegðun barnanna í samverustund?  

Mjög lítið                       Lítið                     Miðlungs                      Mikið                 Mjög mikið 

 (0-19%)                      (20-39%)                (40-59%)                    (60-79%)               (80-100%) 
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Hversu lítið/mikið hrósar þú fyrir æskilega hegðun barnanna í hádegismatnum?  

Mjög lítið                       Lítið                     Miðlungs                      Mikið                 Mjög mikið 

 (0-19%)                      (20-39%)                (40-59%)                    (60-79%)               (80-100%) 

 

Hversu lítið/mikið hrósar þú fyrir óæskilega hegðun barnanna í hádegismatnum?  

Mjög lítið                       Lítið                     Miðlungs                      Mikið                 Mjög mikið 

 (0-19%)                      (20-39%)                (40-59%)                    (60-79%)               (80-100%) 

 

9. Lýsandi hrós 

Lýsandi	  hrós	  er	  þegar	  þú	  hrósar	  barni	  og	  tekur	  fram	  hegðunina	  sem	  þú	  ert	  ánægð/ur	  
með,	  t.d.	  segir	  „rosalega	  ertu	  duglegur	  að	  borða“;	  „mikið	  sitjið	  þið	  flott	  í	  sætunum	  
ykkar“	  ;	  „flott	  hjá	  þér	  að	  sitja	  kyrr	  á	  rassinum	  þínum“	  eða	  „þú	  ert	  svo	  duglegur	  að	  
hlusta“.	  	  

 
Hversu lítið/mikið notar þú lýsandi hrós fyrir æskilega hegðun barnanna í samverustund?  

Mjög lítið                       Lítið                     Miðlungs                      Mikið                 Mjög mikið 

 (0-19%)                      (20-39%)                (40-59%)                    (60-79%)               (80-100%) 

 

Hversu lítið/mikið notar þú lýsandi hrós fyrir óæskilega hegðun barnanna í samverustund?  

Mjög lítið                       Lítið                     Miðlungs                      Mikið                 Mjög mikið 

 (0-19%)                      (20-39%)                (40-59%)                    (60-79%)               (80-100%) 

 

Hversu lítið/mikið notar þú lýsandi hrós fyrir æskilega hegðun barnanna í hádegismatnum?  

Mjög lítið                       Lítið                     Miðlungs                      Mikið                 Mjög mikið 

 (0-19%)                      (20-39%)                (40-59%)                    (60-79%)               (80-100%) 

 

Hversu lítið/mikið notar þú lýsandi hrós fyrir óæskilega hegðun barnanna í hádegismatnum?  

Mjög lítið                       Lítið                     Miðlungs                      Mikið                 Mjög mikið 

 (0-19%)                      (20-39%)                (40-59%)                    (60-79%)               (80-100%) 

 

10. Neikvæð athygli 

Þú veitir barni neikvæða athygli með því að hækka röddina, með fjandsamlegu/neikvæðu 
augnaráði, með vanþóknun eða skömmum, segir til dæmis „það er ljótt að slá“ eða með því 
að færa barn sem er allt á iði í samverustund. Segir til dæmis „borðaðu með hnífapörunum“ 
við barn sem er að borða með puttunum eða „sestu á rassinn“ við barn sem er með fæturnar 
upp á stólnum sínum í hádegismatnum.  
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Hversu lítið/mikið gerir þú af því að veita æskilegri hegðun barnanna í samverustund neikvæða 

athygli? 

Mjög lítið                       Lítið                     Miðlungs                      Mikið                 Mjög mikið 

 (0-19%)                      (20-39%)                (40-59%)                    (60-79%)               (80-100%) 

 

Hversu lítið/mikið gerir þú af því að veita óæskilegri hegðun barnanna í samverustund 

neikvæða athygli? 

Mjög lítið                       Lítið                     Miðlungs                      Mikið                 Mjög mikið 

 (0-19%)                      (20-39%)                (40-59%)                    (60-79%)               (80-100%) 

 

Hversu lítið/mikið gerir þú af því að veita æskilegri hegðun barnanna í hádegismatnum 

neikvæða athygli? 

Mjög lítið                       Lítið                     Miðlungs                      Mikið                 Mjög mikið 

 (0-19%)                      (20-39%)                (40-59%)                    (60-79%)               (80-100%) 

 

Hversu lítið/mikið gerir þú af því að veita óæskilegri hegðun barnanna í hádegismatnum 

neikvæða athygli? 

Mjög lítið                       Lítið                     Miðlungs                      Mikið                 Mjög mikið 

 (0-19%)                      (20-39%)                (40-59%)                    (60-79%)               (80-100%) 

 

11. Óheil athygli 

Þú	  veitir	  barni	  ekki	  fulla	  athygli	  eða	  sendir	  því	  misvísandi	  skilaboð,	  t.d.	  hrósar	  barni	  
með	  flatri	  eða	  neikvæðri	  röddu,	  eða	  svarar	  spurningu	  barns	  án	  þess	  að	  veita	  því	  sem	  
barnið	  sagði	  athygli.	  	  

 

Hversu lítið/mikið gerir þú af því að sýna æskilegri hegðun barnanna í samverustund óheila 

athygli?  

Mjög lítið                       Lítið                     Miðlungs                      Mikið                 Mjög mikið 

 (0-19%)                      (20-39%)                (40-59%)                    (60-79%)               (80-100%) 

 

Hversu lítið/mikið gerir þú af því að sýna óæskilegri hegðun barnanna í samverustund óheila 

athygli? 

Mjög lítið                       Lítið                     Miðlungs                      Mikið                 Mjög mikið 

 (0-19%)                      (20-39%)                (40-59%)                    (60-79%)               (80-100%) 
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Hversu lítið/mikið gerir þú af því að sýna æskilegri hegðun barnanna í hádegismatnum óheila 

athygli?  

Mjög lítið                       Lítið                     Miðlungs                      Mikið                 Mjög mikið 

 (0-19%)                      (20-39%)                (40-59%)                    (60-79%)               (80-100%) 

 

Hversu lítið/mikið gerir þú af því að sýna óæskilegri hegðun barnanna í hádegismatnum óheila 

athygli? 

Mjög lítið                       Lítið                     Miðlungs                      Mikið                 Mjög mikið 

 (0-19%)                      (20-39%)                (40-59%)                    (60-79%)               (80-100%) 
 

12. Hunsun 

Þú veitir barni enga athygli, t.d. talar ekki við það, lætur sem þú sjáir það ekki eða snýrð þér 

undan barni sem lætur illa, eða svarar hvorki né bregst á nokkurn hátt við einhverju sem 

barn segir.  

Hversu lítið/mikið gerir þú af því að hunsa æskilega hegðun barnanna í samverustund? 

Mjög lítið                       Lítið                     Miðlungs                      Mikið                 Mjög mikið 

 (0-19%)                      (20-39%)                (40-59%)                    (60-79%)               (80-100%) 

 

Hversu lítið/mikið gerir þú af því að hunsa óæskilega hegðun barnanna í samverustund? 

Mjög lítið                       Lítið                     Miðlungs                      Mikið                 Mjög mikið 

 (0-19%)                      (20-39%)                (40-59%)                    (60-79%)               (80-100%) 

 

Hversu lítið/mikið gerir þú af því að hunsa æskilega hegðun barnanna í hádegismatnum? 

Mjög lítið                       Lítið                     Miðlungs                      Mikið                 Mjög mikið 

 (0-19%)                      (20-39%)                (40-59%)                    (60-79%)               (80-100%) 
 

Hversu lítið/mikið gerir þú af því að hunsa óæskilega hegðun barnanna í hádegismatnum? 

Mjög lítið                       Lítið                     Miðlungs                      Mikið                 Mjög mikið 

 (0-19%)                      (20-39%)                (40-59%)                    (60-79%)               (80-100%) 
 
13. Hegðun leiðrétt 

Þú sýnir barni sem sýnir óæskilega hegðun hvernig það á að hegða sér, t.d. „maður á ekki 

að sitja svona í sætinu sínu heldur svona“ ef barn er allt á iði í samverustund eða í 

hádegismatnum.  

Hversu lítið/mikið gerir þú af því að leiðrétta óæskilega hegðun í samverustund á þennan hátt? 

Mjög lítið                       Lítið                     Miðlungs                      Mikið                 Mjög mikið 

 (0-19%)                      (20-39%)                (40-59%)                    (60-79%)               (80-100%) 
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Hversu lítið/mikið gerir þú af því að leiðrétta óæskilega hegðun í hádegismatnum á þennan 

hátt? 

Mjög lítið                       Lítið                     Miðlungs                      Mikið                 Mjög mikið 

 (0-19%)                      (20-39%)                (40-59%)                    (60-79%)               (80-100%) 

 

14. Endurtekning fyrirmæla	  

Þú gefur skýr fyrirmæli sem barnið fylgir ekki og þú endurtekur fyrirmælin, segir t.d. í 

upphafi samverustundar „nú eiga allir að hafa hljóð“ en eitt barn byrjar að söngla og þú 

endurtekur fyrirmælin. Eða þú gefur skýr fyrirmæli í upphafi hádegisverðar „nú eiga allir 

að hafa hendur undir borði“ en eitt barn fer að leika sér með glasið sitt og þú endurtekur 

fyrirmælin.  

Hversu lítið/mikið gerir þú af því að endurtaka fyrirmæli í samverustund sem barn hefur 

óhlýðnast? 

Mjög lítið                       Lítið                     Miðlungs                      Mikið                 Mjög mikið 

 (0-19%)                      (20-39%)                (40-59%)                    (60-79%)               (80-100%) 

 

Hversu lítið/mikið gerir þú af því að endurtaka fyrirmæli í hádegismatnum sem barn hefur 

óhlýðnast? 

Mjög lítið                       Lítið                     Miðlungs                      Mikið                 Mjög mikið 

 (0-19%)                      (20-39%)                (40-59%)                    (60-79%)               (80-100%) 

 
 
15. Undanfari, hegðun og afleiðing 

Ef	  þú	  veitir	  barni	  jákvæða	  athygli	  þegar	  barn	  hegðar	  sér	  á	  viðeigandi	  hátt	  eftir	  að	  þú	  
hefur	  sett	  væntingar	  þínar	  fram	  á	  skýran	  hátt,	  til	  dæmis	  ef	  þú	  biður	  börnin	  að	  sitja	  kyrr	  
í	  upphafi	  samverustundar/hádegisverðar	  og	  þau	  hlýða	  og	  þú	  hrósar	  þeim,	  þá	  er	  um	  
viðeigandi	  notkun	  á	  undanfara	  og	  afleiðingu	  að	  ræða.	  Röng	  notkun	  væri	  til	  dæmis	  að	  
hunsa	  barn	  sem	  situr	  kyrrt	  eftir	  að	  þú	  baðst	  það	  að	  sitja	  kyrrt.	  	  

 
Hversu lítið/mikið gerir þú af því að nota undanfara og afleiðingu hegðunar á viðeigandi hátt í 

samverustund? 

Mjög lítið                       Lítið                     Miðlungs                      Mikið                 Mjög mikið 

 (0-19%)                      (20-39%)                (40-59%)                    (60-79%)               (80-100%) 
 

Hversu lítið/mikið gerir þú af því að nota undanfara og afleiðingu hegðunar á viðeigandi hátt í 

hádegismatnum? 

Mjög lítið                       Lítið                     Miðlungs                      Mikið                 Mjög mikið 

 (0-19%)                      (20-39%)                (40-59%)                    (60-79%)               (80-100%) 
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16. Hegðun og afleiðing 

Það er viðeigandi að umbuna fyrir æskilega hegðun og skamma eða hunsa fyrir óæskilega 
hegðun, það væri t.d. viðeigandi notkun á afleiðingu hegðunar að hrósa börnunum sem eru 
að fylgjast með í samverustund og um leið hunsa þau sem eru á iði og fylgjast ekki með. 
Einnig er viðeigandi notkun að hrósa börnunum fyrir að sitja kyrr í sætinu sínu í 
hádegismatnum og hunsa um leið þau sem eru öll á iði eða skamma þau sem eru að leika sér 
með matinn.  

 

Hversu lítið/mikið gerir þú af því að beita markvisst ákveðnum afleiðingum við hegðun á 

viðeigandi hátt í samverustund? 

Mjög lítið                       Lítið                     Miðlungs                      Mikið                 Mjög mikið 

 (0-19%)                      (20-39%)                (40-59%)                    (60-79%)               (80-100%) 

 

Hversu lítið/mikið gerir þú af því að beita markvisst ákveðnum afleiðingum við hegðun á 

viðeigandi hátt í hádegismatnum? 

Mjög lítið                       Lítið                     Miðlungs                      Mikið                 Mjög mikið 

 (0-19%)                      (20-39%)                (40-59%)                    (60-79%)               (80-100%) 

 

Nú er könnuninni lokið!!! Við þökkum þér enn og aftur kærlega fyrir öll 

liðlegheitin og fyrirhöfnina. Þín þátttaka er forsenda þessarar rannsóknar. 

Bestu kveðjur J 	  

	  
 

 

 


