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Leiðbeiningar  og skilgreiningar fyrir skráningarblað í beinu áhorfi 

 

Aðdragandi (hegðun starfsfólks) 

 

Kemur á undan hegðun nemanda og hefur áhrif á að hún eigi sér stað. Aðdragandi er 

flokkaður hér í fyrirmæli, bendingar og spurningu. Ekki er gerður greinamunur við skráningu 

hvort aðdragandinn hafi verið fyrirmæli, spurning eða bending, hinsvegar er gerður 

greinamunur á því hvort aðdragandinn hafi verið skýr eða óskýr og jákvæður eða neikvæður.  

 

Fyrirmæli, bendingar, spurningar  

Beiðni um að hefja eða stöðva ákveðna hegðun. Þetta á t.d. við þegar að starfsfólk 

kemur með athugasemd til einstaklings eða hóp af nemendum áður en þeir sýna ákveðna 

hegðun. Starfsmaður bregst við áður en hegðun á sér stað. Hegðun starfsmanns hefur áhrif á 

það hvort hegðun nemanda eigi sér stað.  ,,Pétur ert þú til í að ganga frá pennaveskinu þínu 

ofan í tösku?“ er dæmi um skýra spurningu. Það hvort hún hafi verið jákvæð eða neikvæð fer 

eftir því hvernig spurningin var sögð. Ef hún var sögð með hvössum tón, eða leiðinda svip á 

er hún neikvæð en ef starfsmaður spyr blíðlega eða ákveðið en með virðingu þá er spurningin 

skráð jákvæð. 

 

Skýr fyrirmæli / spurning eða bending  

Innihalda fáar skipanir í röð (2 eða færri)  eru stutt (innan við 10 -15 orð) og 

hnitmiðuð og í þeim felst hvað nemandi á að gera.  Dæmi um skýr fyrirmæli er ,,Hengdu upp 

úlpuna þína“ eða ,,Stefán minn settu pennaveskið ofan í skólatöskuna þína“. Fyrirmæli eru 

ekki skýr ef starfsmaður spyr hvort nemandi vilji gera x en er í raun að segja honum að gera x. 

Fyrirmæli eru ekki skýr ef þau fela í sé skýr fyrirmæli og síðan spurningu strax á eftir, áður en 

barn hefur getað brugðist við fyrirmælum. Spurningin er skýr á þann hátt að spurt er ,,Vilt þú 

ná í penna fyrir mig?“  En væri óskýr ef spurt væri t.d. spurningin hefði verið orðuð ,,sérðu 

ekki að mig vantar eitthvað til að skrifa með, getur ekki náð í eitthvað?“ 
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Óskýr fyrirmæli /spurning eða bending  

Innihalda yfirleitt margar skipanir í röð (3 eða fleiri), eru flókin, óbein. Óskýrt er hvað 

verið sé að biðja um og eru fyrirmæli gjarnan sett fram sem fyrirspurn. Dæmi um óskýr 

fyrirmæli er ,,Hvernig er það ætlar þú ekki að fara ganga frá úlpunni?“, ,,Getur þú aldrei 

gengið frá eftir þig?“ ,,Ég er margoft búin að segja þér þetta. Stefán viltu ekki fara setja 

pennaveskið niður í tösku? Af hverju gerir þú ekki eins og ég segi strax?“ 

Jákvætt orðuð fyrirmæli/ spurningar/ bendingar, eru merkt með ( + ). Þau eru þannig 

að sá sem kemur með fyrirmælin er ýmist hlutlaus á svip eða glaður og hlýr, fyrirmælin eru 

sögð með virðingu fyrir þeim sem þau eru ætluð og með hlutlausum eða jákvæðum tón.  

Neikvætt orðuð fyrirmæli/spurningar / bendingar, eru merkt með ( - ). Þau eru sögð á 

niðrandi, hvassan eða kaldan hátt. Svipbrigði þeirra sem koma með fyrirmælin eru þá einnig 

köld og fela ekki í sér virðingu fyrir þeim sem þau eru ætluð og sögð með neikvæðum tón, 

hreytingar eða jafnvel öskur.  

Skýr og óskýr fyrirmæli geta verið jákvætt (+) eða neikvætt (-) orðaðar. Skráð er hvort 

fyrirmæli voru skýr eða óskýr og hvort þau hafi verið jákvæð eða neikvæð. Í sumum tilvikum 

er viðeigandi að nota óskýr skilaboð, eins og til dæmis þegar verið er að hvetja til æskilegrar 

hegðunar með því að segja jæja eigum við ekki að fara ganga frá. Það er ekki nauðsynlegt í 

öllum tilvikum að nota bein fyrirmæli, það getur verið þvingað þegar nemendur fá alltaf 

skipanir um það hvernig þeir eigi að hegða sér. Stundum er nóg að til komi aðdragandi sem 

hvetji til æskilegrar hegðunar.  

 

Hegðun nemenda 

 

Fylgir fyrirmælum  

Nemandi fylgir fyrirmælum starfsfólks innan um það bil 10 sekúndna frá því að þau 

voru gefin. Það er skráð sem æskileg hegðun þegar nemandi fylgir fyrirmælum starfsmanns 

innan þessa tímaramma. 

Fylgir ekki fyrirmælum  

Nemandi fylgir ekki fyrirmælum starfsfólks innan um það bil 10 sekúndna. Það er þá 

skráð sem óæskileg hegðun nemanda.  

Æskileg hegðun                

kkkkkkkNemandi sýnir æskilega hegðun þegar hann fylgir  fyrirmælum  og settum 

skólareglum. Þegar nemandi er ekki að trufla aðra á neinn hátt. Dæmi þegar vænting kennara 
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til nemenda er að þeir séu í sætinu sínu að lesa þá er skráð æskileg hegðun á þá nemendur sem 

eru í sætinu sínu að lesa en óæskileg hegðun er skráð ef einhver nemandi er ekki í sætinu eða 

situr í sætinu og er ekki að lesa svo dæmi sé tekið þá er um að ræða óæskilega hegðun. 

Kennari sýnir væntingu um hegðun t.d. með fyrirmælum.  

Óæskileg hegðun 

Nemandi fer ekki að fyrirmælum, truflar aðra ýmist sjáanlega/líkamlega  eða með 

yrtum (segir niðrandi orð) og óyrtum skilaboðum (grettir sig). Ef nemandi er að brjóta 

skólareglu, þá er um óæskilega hegðun að ræða. Stundum er hinsvegar ekki ljóst hvort verið 

sé að brjóta skólareglu, þá þarf að miða við fyrirmæli starfsmanna, það er hvort nemandi hafi 

fengið fyrirmæli um að sýna ekki ákveðna hegðun.  Það að henda skóm er óæskilegt, það að 

hlaupa á göngum er brot á skólareglum. Sem viðmið ef skráningamenn eru ekki vissum um 

hvort hegðun sé óæskileg þá á að miða við hvort viðeigandi væri að allir nemendur sýndu 

slíka hegðun. Ef viðeigandi væri að allir nemendur sýndu slíka hegðun þá telst hegðun ekki 

vera óæskileg.  

Hegðun er skráð eftir því hvort hegðun telst vera fyrsta, annars eða þriðja stigs 

hegðunarfrávik samkvæmt skráningu í mentor.  

Dæmi um fyrsta stigs hegðunarfrávik     

1. Þras, ögrun, rifrildi 

2. Truflar aðra    

3. Óhlýðni, neitar að fylgja fyrirmælum 

4. gengur illa um  

5. snertir, potar, togar, ýtir   

6. hlaup,ráp 

7. húfa innandyra 

Dæmi um annars stigs hegðunarfrávik 

1. særindi,niðrandi orðbragð, hæðni  

2. ósannsögli, svik, svindl   

3. Áreiti, hrekkir, stríðni 

4. Ókurteis 

Dæmi um þriðja stigs hegðunarfrávik 

1. Ofbeldi, slagsmál, ógnandi hegðun  

2. skemmdarverk   
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3. Þjófnaður  

Einkenni á fyrst stigs hegðunarfrávik. um er að ræða minniháttar hegðunarfrávik sem 

er ekki talinn vera ásetningur um að trufla eða meiða aðra.  

Einkenni á annars stigs hegðunarfráviki. um er að ræða munnlega hegðun og hegðun 

sem beinist greinilega að öðrum með ásetningi.  

Einkenni á þriðja stigs hegðunarfráviki. um er að ræða meiriháttar hegðunarfrávik þar 

sem um er að ræða skemmdarverk á eignum, þjófnað eða meiðsl á öðrum. Hér er um ásetning 

að ræða  

 

 

Afleiðing (viðbrögð starfsmanna við hegðun nemenda) 

 

 

kkkkkkkÞað sem á sér stað í kjölfar hegðunar barns og hefur áhrif á hvort hún eigi sér stað 

aftur. Viðbrögð starfsmanna eru ýmist viðeigandi eða óviðeigandi. Rétt viðbrögð starfsmanna 

skiptist í  jákvæða athygli, ReDirect (RED), viðeigandi hegningu og virka hunsun  

Jákvæð athygli   

Þá veitir starfsmaður nemanda athygli, brosir, lítur glaðlega á hann, lætur nemandann 

vita að hann taki eftir því sem hann er að gera með því að kinka kolli, gefa merki eða önnur 

jákvæð líkamstjáning sem gefur nemanda staðfestingu á því að starfsmaður hafi tekið eftir 

hegðun hans.  

Ekki er nauðsynlegt að nemandi sjái að starfsmaður hafi veitt honum jákvæða athygli, 

til að það skráist sem jákvæð athygli á skráningarblað. Dæmi ef starfsmaður hefur sagt 

nemendum sínum að lesa og hann síðan lítur upp öðru hvoru til að athuga hvort nemendur séu 

að gera það sem þau eiga að vera að gera, með því er kennarinn að veita jákvæða athygli 

(einungis ef það er gert á Jákvæðan hátt, það er ekki með vanvirðingu eða leiðinlegum svip, 

þá getur það flokkast sem óviðeigandi hegning) Starfsmaður er þá að veita hegðun nemenda 

athygli þó nemandi taki ekki endilega eftir því. Við skráningu þá er merkt við óviðeigandi 

hunsun ef starfsmaður lítur ekki upp og veitir jákvæða athygli á því 10 sek. Bili sem verið er 

að mæla. Ef hins vegar hann veitir jákvæða athygli á þessu bili er það merkt.  

Með jákvæðri athygli er starfsmaður með hegðun sinni að styrkja jákvæða hegðun 

nemenda og auka þannig líkur á að jákvæð hegðun nemanda komi fram aftur, þetta á við ef 

nemandi veit af þessari athygli. Starfsmaður getur líka verið að veita jákvæða athygli án þess 
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að nemandi taki eftir því og þá er hann ekki að styrkja hegðun nemanda en samt sem áður í 

virku eftirliti. Þetta er samt sem áður bæði merkt á sama hátt á skráningarblað sem jákvæð 

athygli. Jákvæð athygli er aðeins skráð ef greinilegt er að starfsmaður er að veita hegðun 

jákvæða athygli, hann er þá að skima eftir hegðun og fylgjast með á jákvæðan hátt. Ekki er 

nóg að líta upp.         

 Skráning í kennslustofu. Kennsla 1 er almenn kennsla, í slíkum aðstæðum er gert ráð 

fyrir að virk samskipti séu til staðar milli nemenda og kennara. Þá er ætlast til að kennari sé að 

veita jákvæða athygli allan tímann ef hann er ekki af því þá er hann með óviðeigandi hunsun. 

Ekki er nóg að kennari horfi á nemendur til að það skráist jákvæð athygli.  

kkkkkkKennsla 2 eru aðstæður þar sem ekki er um að ræða virk samskipti milli kennara og 

nemenda. Þessar aðstæður eru t.d. þegar  horft er á video, kennari er með upplestur, 

hljóðlestur eða próf. Í þessum aðstæðum er nóg að kennari sé að fylgjast með nemendum það 

er horfa á þau lesa eða horfa á þau horfa á video. Kennar þarf að veita hegðun nemenda 

athygli ekki er nóg að hann horfi bara út í loftið eða út í glugga eða í tölvunni, ef kennari er 

ekki að veita hegðun nemenda athygli, það er er ekki með virkt eftirlit þá er merkt við 

óviðeigandi hunsun.  

kkkkkkEf að starfsmaður gefur fyrirmæli og nemandi er að fara fylgja fyrirmælum en bilið 

endar þá er viðeigandi að skrá æskilega hegðun og engin viðbrögð hjá starfsmanni því hann 

bregst ekki við fyrr en í næsta bili. Ef hinsvegar kennari gefur fyrirmæli og nemandi fylgir 

þeim strax eftir innan bilsins og kennari hafði strax innan bilsins tækifæri á að veita jákvæða 

athygli eins og að segja Takk en hann labbar í burtu þá er hann með óviðeigandi hunsun. En 

þegar hann er að bíða eftir að nemandi fer að fyrirmælum þá er viðeigandi að hann bíði með 

að bregðast við, og þá er ekkert skráð nema æskileg eða óæskileg hegðun.  

Þegar engin stjórn er í bekk, það er mikil læti eða engin að gera það sem til var ætlast og 

kennari er að labba á milli og sinna einstaka nemanda sem er jákvæð athygli á þann nemanda. 

kennari er þá á sama tíma og hann er að veita einum nemanda jákvæða athygli að hunsa 

óæskilega hegðun í bekknum. Kennari hefði átt að leggja forgang að koma stjórn á 

aðstæður/bekkinn.                   

kkkkkkJákvæð athygli getur einnig verið umbun. Umbun er eitthvað sem nemanda þykir 

eftirsóknarvert og fylgir á eftir æskilegri hegðun (tilraun til styrkingar hegðunar). Rétt umbun 

Umbun sem gefin er þegar nemandi  sýnir æskilega/góða hegðun. Sem dæmi ef nemandi gerir 

það sem til er ætlast af honum og fær hrós af einhverju tagi í kjölfarið. Umbun getur ýmist 

verið félagsleg, fríðindi eða efnisleg.  Félagsleg, til dæmis bros, faðmlög, klapp, athygli, hrós 

og hvatning. Dæmi ,,Þakka þér fyrir að setja pennaveskið í skólatöskuna um leið og ég bað 
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þig, flott hjá þér, vel gert“ og klappa saman lófunum. Bros og snerting eins og að klappa á öxl 

eða faðma. Fríðindi, til dæmis að skoða bók, fara í boltaleik eða  hjálpa starfsmanni við 

eitthvað eftirsóknarvert. Fá að fara fyrr út úr tíma eða fá val í síðasta tíma. Efnisleg, umbun er 

til dæmis límmiði, stjarna, broskarl eða einhverskonar miði eða tákn.  

Virk hunsun 

  Starfsmaður ákveður, tekur meðvitaða ákvörðun um að veit óæskilegri hegðun 

nemanda ekki athygli á nokkurn hátt, starfsmaður velur að nota virka hunsun á hegðun 

nemanda.  Þegar nemendur sýna óæskilega hegðun þá er þeim ekki umbunað á nokkurn hátt 

eða veitt nein athygli fyrir. Starfsmaður lætur sem hann sjái ekki óæskilega hegðun nemenda, 

snýr sér undan, talar ekki til hans og hefur ekki augnsamband. Starfsmaður tekur meðvitaða 

ákvörðun um að hunsa, þykjast ekki taka eftir óæskilegri hegðun nemanda. Ekki má hunsa 

hættulega hegðun.  

 

Hegðun leiðrétt (ReDirect; RED) 

Starfsmaður reynir að sýna nemanda hvernig hann getur hætt að sýna óæskilega 

hegðun með því að benda honum á æskilega hegðun, reyna að styrkja jákvæða hegðun 

nemanda og/ eða benda á  þær afleiðingar sem áframhaldandi óæskileg hegðun mun hafa í för 

með sér.  

1) Starfsmaður tekur barn afsíðis, rifjar upp hvað gerðist, barnið er látið segja hvaða 

hegðun var óviðeigandi, fær val um að leiðrétta hegðunina og er minnt á hvað gerist ef það 

brýtur af sér og afleiðingar eru útskýrðar.  

2) Starfsmaður reynir að sýna barni hvernig það getur hætt að sýna óæskilega hegðun 

með því að sýna því æskilega hegðun. Dæmi barn er allt á iði í sætinu sínu, starfsmaður segir 

maður á ekki að sitja svona í sætinu sínu heldur svona, sýnir hvernig á að gera. Barn lemur 

annað barn til að fá dót sem það er með, starfsmaður sýnir barninu að það getur fengið dótið 

með því að spyrja fallega. 

3) Þegar barni er stýrt í það sem það á að gera með því að hreyfa líkama þess, 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. 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 
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þessari leiðbeiningu. Það að hegðun sé leiðrétt er frábrugðið refsingu  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).   

Viðeigandi hegning  

Er viðeigandi viðbrögð starfsmanna við óæskilegri hegðun nemenda. Viðeigandi 

hegning  er þá viðeigandi, það er í réttu hlutfalli miðað við hegðun nemanda, ekki of lítil eða 

of mikil.  Ef nemandi sýnir óæskilega hegðun eins og að fara ekki að fyrirmælum þá væri 

viðeigandi afleiðing að nota viðeigandi hegningu eða ReD. Dæmi um viðeigandi hegningu er 

 

1. Skammir og vanþóknun. Starfsmaður lítur á nemenda alvarlegur á svip og lýsir 

óánægju sinni með hegðun hans. Segir til dæmis mér líkar ekki þegar þú ferð ekki að 

fyrirmælum eða ég er mjög svekktur yfir því að þú kressir á borðið. 

 

2. Eðlilegar afleiðingar eru ekki settar fram af t.d. starfsfólki(ekkert inngrip) heldur 

eitthvað náttúrulegt til dæmis þegar nemandi stríðir ketti og er klórað, eða nemanda  

verður  kalt á höndunum vegna þess að hann er ekki með vettlinga. 

 

3. Rökréttar afleiðingar. eru notaðar þegar eðlilegar afleiðingar eru of hættulegar eða 

eðlileg afleiðing hefur enga refsingu í för með sér. Hér er því beitt inngripi. Dæmi um 

inngrip er ef nemandi hellir yddi á gólfið þá er hann látinn þrífa það upp eftir sig. 

Nemandi gleymir skólabókum heima og er látinn fara heim að ná í þær.  

 

4. Viðurlög eru notuð þegar rökrétt afleiðing liggur ekki fyrir og felast í því að missa 

einhver foréttindi, fá sekt eða þurfa að taka að sér einhver aukaverk sem nemanda 

finnst leiðinlegt. Dæmi ef nemandi hefur hagað sér ílla og  fær þá ekki frjálsan tíma, 

fara í tölvu, fara fyrr út úr tíma, gsm sími tekinn af nemanda fyrir að vera með hann í 

tíma Nemandi missir einhver forrréttindi  

 

5. Hlé. Þegar nemandi er tekinn úr þeim aðstæðum sem það sýnir óæskilega hegðun og 

sent afsíðis á hlutlausan stað þar sem það fær enga athygli. Nemandi á  helst að vera 

farinn í hlé innan við 10 sekúndna frá því að óæskileg hegðun birtist. Æskilegt er að 

nemandi sé ekki lengur en eina múnútu fyrir hvert aldursár í hléi. Leyfilegt er að 
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lengja hléið láti nemandi illa eða neiti að fara í hlé. Sé hlé ekki beitt rétt skal merkja 

það með því að setja stik í óviðeigandi hegningu 

 

6. Annað.  Til dæmis þegar nemandi er sendur til skólastjóra/aðstoðarskólastjóra.  

 

Röng  viðbrögð starfsmanna skiptast í óviðeigandi hunsun, óviðeigandi hegningu og 

röng umbun. 

Óviðeigandi hunsun  

Starfsmaður veitir hegðun nemanda ekki athygli en ætti að gera það. Starfsmaður er þá 

til dæmis að missa af tækifæri til að sýna jákvæðri hegðun athygli og þannig auka líkur á að 

hún eigi sér stað aftur, eða hann bregst ekki við óæskilegri hegðun. Dæmi nemendur eru að 

klæða sig í útföt fyrir frímínútur og starfsmaður labbar fram hjá þeim án þess að veita 

æskilegri hegðun þeirra athygli. Starfsmaður er þarna að missa af tækifæri til að grípa börnin 

góð, það er hann missir af tækifæri til að veita æskilegri hegðun athygli.  

Starfsmaður gefur fyrirmæli og nemendur bregðast við þeim á viðeigandi hátt en starfsmaður 

umbunar ekki fyrir er dæmi um óviðeigandi hunsun.  

Einnig getur starfsmaður með óviðeigandi hunsun látið vera að bregðast við óæskilegri 

hegðun. Dæmi, ef nemendur eru að hlaupa á göngunum eða ýta í hvorn annan á þann hátt að 

það gæti skaðað þá eða ef nemendur eru á einhvern hátt að brjóta skólareglur þá gæti 

starfsmaður sýnt óviðeigandi hunsun með því að bregðast ekki við hegðun nemenda, 

starfsmaður hefur þá tekið eftir hegðun þeirra en nennir ekki eða kýs að einhverjum ástæðum 

ekki að bregðast við henni, en æskilegt hefði verið að bregðast við. Þessi viðbrögð 

starfsmannsins auka líkur á því að nemendur sýni slíka hegðun aftur.   

Óviðeigandi hegning  

Þá er hegningin/viðbrögð starfsmanna ekki í samræmi við hegðun nemanda. Refsing 

er óhóflega mikil, eða óhóflega lítil, eða niðurlægjandi. Starfsmaður skammar nemanda fyrir 

framan aðra, talar leiðinlega til nemanda  þegar viðeigandi hefði verið að taka nemanda úr 

aðstæðum.Starfsmaður ætti að benda nemanda  á hvaða hegðun hann vill sjá og gefa 

nemandanum með því tækifæri til að leiðrétta hegðun sína. Dæmi, ef barn spyr kennara 

spurningu og kennari svarar, þú átt að vita þetta, þá er kennari að hegna barninu fyrir að 

spyrja spurningu með því að svara ekki. Kennari hefði átt að svara spurningunni og ef hann 

hefði verið búin að svara nemanda  áður þá er greinilegt að nemandi hefur þurft skýrari 

leiðbeiningar og því eru viðbrögð kennara ekki viðeigandi.  
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  Þegar starfsmenn svara nemendum á óviðeigandi hátt þá er um að ræða óviðeigandi 

hegningu. Gera þarf greinarmun á því og jákvæðri athygli. Jákvæð athygli felur ekki í sér að 

einungis sé nóg að bregðast við hegðun nemenda eða að svara nemanda. Ef brugðist er við 

hegðun hvort sem um ræðir æskilegri eða óæskilegri hegðun nemenda á óviðeigandi hátt þá er 

skráð óviðeigandi hegning á skráningarblað.  

Röng umbun  

Þegar nemenda  er umbunað eða fær athygli fyrir óæskilega hegðun t.d. með 

einhverjum af þeim umbunum sem nefndar hafa verið. Dæmi um það er ef nemandi sýnir 

óæskilega hegðun og fær athygli kennara í staðin.  

 

Starfsmaður ekki á staðnum vs. starfsmaður ætti að vera á staðnum 

Starfsmaður ekki á staðnum. Þegar starfsmaður er ekki sjáanlegur á staðnum eða á því svæði 

sem verið er að mæla þá er merkt á skráningarblað að starfsmaður sé ekki á staðnum. Þetta á 

einnig við þegar starfsmaður fer úr kennslustund. Ef nemendur eru fleiri en 5 (6 og fleiri) þá 

er merkt í reit þar sem stendur  ,,Starfsmaður ætti að vera á staðnum“. 

Við skráningu er merkt við að starfsmaður ætti að vera á staðnum ef nemendur eru 

fleiri en 5 á sama svæði og starfsmaður hvergi sjáanlegur, starfsmaður þarf ekki að vera innan 

u.þ.b. þess 10x10 svæði sem mælingamenn eru að fylgjast með. Starfsmaður telst vera á 

staðunm ef hann er í sjónfæri.  Ef mælingamenn eru að mæla ákveðið svæði og starfsmaður er 

ekki innan þess litla u.þ.b 10x10 ramma, en starfsmaður er hins vegar á sama svæði það er á 

ganginum sem verið er að mæla og hann er í sjónfæri, þá talst hann vera í sjónfæri og ætti því 

að sjá hegðun nemenda og hafa þannig tækifæri á að veita heðgun athygli. Ef starfsmaður 

hefur tækifæri á að veita hegðun nemenda athygli en gerir það ekki þá er merkt við 

óviðeigandi hunsun á skráningarblaðið, ef mælingamenn telja að starfsmaður hafi ekki haft 

tækifæri á að veita hegðun nemenda athygli, hann hafi verið of langt í burtu en samt í sjónfæri 

þá skal skrá æskilega hegðun nemenda og ekkert sem afleiðinug. Einnig getur þetta komið 

upp t.d. á gangi, ef við sjáum ekki framan í starfsmann sem labbar eftir ganginum, hann er 

ekki að tala við nemendur en gæti verið að brosa eða sýna nemendum leiðinda svip. Þá skal 

aðeins merkja við hegðun nemenda og ekkert sem viðbrögð starfsmanns.  Ef starfsmaður er 

hvergi sjáanlegur á gangi ef verið er að mæla gang þá er merkt við ýmist starfsmaður ekki á 

staðnum eða starfsmaður ætti að vera á staðnum, fer eftir fjölda barna.  

 

 



76 

 

Undantekningar og atriði sem ber að hafa í huga við skráningu 

Í kennslustofu. Ef stuðningsfulltrúi situr með einum nemanda skal ekki merkja við 

hann í samskiptum við þann nemanda. Dæmi ef kennari er að gefa fyrirmæli til hóps af 

nemendum þá á að merkja við öll samskipti sem eiga sér stað. Ef stuðningsfulltrúi situr hjá 

einum nemanda á sama tíma og er að hlýða honum yfir í t.d. lestri  þá skráist það ekki. Hins 

vegar ef hann fer að eiga samskipti við aðra nemendur þá skráir maður þau samskipti. Ekki 

eru skráð maður á mann samskipti ef kennari eða starfsmaður situr niðri með einstaklingnum. 

Ef hinsvegar starfsmenn stoppa við nemanda þegar hann er að labba um bekkinn og veitir 

athygli, skoðar efnið þá skráist það.  Starfsmaður dettur út þegar hann sest niður með einum 

nemanda. Ef hann situr með hóp af nemendum t.d. að spila þá skráist það með.  

Í skráningu er mögulegt að skrá bæði hunsum og jákvæða athygli á sama starfsmann í sama 

bili. Dæmi, kennari stendur í inngangi og brosir eða heilsar aðeins sínum nemendum en lítur 

ekki á hina nemendurnar þá er kennarinn að hunsa þá og veita hinum nemendum  jákvæða 

athygli   

Munur að aðdraganda og afleiðingu. Gera þarf greinarmun á spurningu, fyrirmælum 

eða bendingu sem aðdraganda hegðunar og hins vegar sem afleiðingu hegðunar.  

Ef starfsmaður gefur fyrirmæli strax í kjölfar hegðunar nemenda eru fyrirmælin skráð sem 

afleiðing hegðunar. Þá er starfsmaður að bregðast við hegðun nemenda. Dæmi ef nemandi er 

spurður spurningar strax í kjölfar hegðunar þá er spurningin skráð sem afleiðing hegðunar. 

Hegðun starfsmanns getur aldrei verið bæði skráð sem aðdragandi og afleiðing. 

Ef starfsmaður horfir fyrst á nemanda, brosir til hans eða snertir  (þegar hegðun 

nemenda á sér stað eða strax í kjölfar hennar (innan 2 sek. frá því að hegðun á sér stað)) og 

spyr síðan spurningar eða gefur fyrirmæli (3 eða fleiri sek. eftir að barn hegðar sér) er það 

fyrra (bros, snerting eða horfa á) skráð sem afleiðing hegðunar og það seinna (spurning eða 

fyrirmæli) sem aðdragandi hegðunar. Dæmi barn situr og er að læra (æskileg hegðun), kennari 

kemur til þess og sýnir nemanda athygli með því að brosa til hans (afleiðing hegðunar/jákvæð 

athygli) síðan ef starfsmaður segir eftir 3 sek. Náðu í skriftarbókina þína, þá er það skráð sem 

fyrirmæli. Ef hins vegar starfsmaður brosir (afleiðing hegðunar og segir strax innan 3 sek, 

flott náðu síðan í skriftarbókina þá er það einnig skráð sem afleiðing). Þá er brosið , hrósið 

(flott) og fyrirmælin að sækja bókina allt sama afleiðingin.  

Ef starfsmaður segir eitthvað áður en hann spyr spurningar eða gefur fyrirmæli er það 

sem hann segir áður skráð sem afleiðing hegðunar og spurningin eða fyrirmælin sem 

aðdragandi hegðunar. Dæmi Nemandi er að leika sér í frímínútum og starfsmaður spyr hvað 

hann sé að gera. Í þessu tilviki er spurningin skráð sem afleiðing hegðunar barnsins því hún er 
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viðbrögð við hegðun nemanda og það eina sem fylgir hegðuninni.  Nemandi er að leika sér og 

starfsmaður hrósar því fyrir að leika sér og spyr það svo hvað það sé að gera. Í þessu tilviki er 

spurningin skráð sem aðdragandi hegðunar (bein spurning) vegna þess að hrósið var viðbragð 

við hegðuninni og er því skráð sem afleiðing hennar. (Miðað er við eins og kom fram að ofan 

að það líði 3 sekúndur milli afleiðingar og aðdraganda). 

  Hegðun starfsmanna getur aldrei verið  skráð bæði sem aðdragandi og afleiðing á 

sama tíma. Markmiðið er alltaf að fylgjast með viðbrögðum starfsfólks við hegðun nemenda 

og miðast við tækifæri starfsfólks til að bregðast við hegðun nemenda.  

Rétt notkun á þriggja liða styrkingarskilmála. 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 (greinireiti) og viðeigandi viðbrögðum, jákvæðri eða neikvæðri athygli, hunsun 

eða því að leiðrétta hegðun, út frá hegðun nemanda. Dæmi um rétta notkun á þriggja liða 

styrkingarskilmála,  starfsmaður segir barni að sitja kyrrt, barn hlýðir og starfsmaður hrósar 

barni fyrir að sitja kyrrt. Dæmi um ranga notkun starfsmaður hunsar barnið þegar það situr 

kyrrt eftir að hafa verið sagt að gera það.      

 Skilgreining svæða. Skilgreining svæða þar sem beinar áhorfsmælingar verða teknar í 

grunnskólum. Hvert svæði fær númer frá 1-6 og eiga svæðin að vera sambærileg milli skóla 

og innan skóla (svæðaskipting milli aldursstiga). 

Svæði númer 1 = kennslustofa, 1 0 mínútna mæling  

Svæði númer 2 = stigar, gangar, salerni, 5 mín. 

Svæði númer 3 = skósvæði/fatasvæði, 5 mín 

Svæði númer 4 = útisvæði, 5 mín 

Svæði númer 5 = inngangur 5 mín 

Svæði númer 6 = matsalur 10 mín 

Svæði númer 7 = frístundaskóli, 30 mínútur á dag í hverjum frístundaskóla  

 

Skólunum er skipt í þrennt eftir aldursstigum. Ekki er um að ræða alveg sambærilega 

skiptingu en taka varð mið af svæðaskiptingu kennslustofa sem var svipuð milli skóla en ekki 

eins.  

Þegar mæling á sér stað hefur hver mælingamaður sitt svæði. Mælingamaður eitt 

mælir alltaf í öllum skólum á svæði 1 það er hjá yngsta stigi.(ýmist 1-4 eða 1-3 bekkur)  

Mælingamaður tvö mælir þá alltaf í öllum skólum á svæði 2 sem er kallað miðstig (5-7 eða 4-

7 bekkur). Mælingamaður þrjú mælir alltaf á svæði 3 sem er elsta stig (8-10 bekkur).  
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Mælingar verða teknar á  þremur tímum  í hverjum skóla, á morgnana kl 9.00, í hádeginu 

kl:10.50 og eftir hádegi kl: 12.50. Hver mælingamaður fer á sinn stað og mælir þau svæði frá 

1-6. Svæðin verða ekki alltaf mæld í sömu röð, þar sem svæðin innan og milli skóla eru 

misjöfn (sumstaðar er gangur beint út úr kennslustofu og síðan skósvæði en á öðrum svæðum 

er skósvæði beint fyrir framan kennslustofu. Þannig þarf að taka mið af uppbyggingu svæða 

og hvernig tíminn er hverju sinni). Það er ekki er sama röð á morgnana klukkan 9.00 og í 

hádeginu, þar sem börnin fara á ólíkum tíma í mat.  

Stærð svæða er fyrirfram skilgreind og hafa mælingamenn fengið þjálfun í því með 

sýnikennslu hversu stórt hvert svæði er. Einnig var þeim sagt að þeir mættu labba um svæðið 

en stoppa síðan þegar þeir voru að skrá og þá eigi þeir einungis að skrá hegðun sem kemur 

fram í um það bil heyrnarfjarlægð eða 10 skref frá sjálfum sér (10x10). Ákveðið var að 

mælingamenn hefðu frjálsar hendur með að labba innan áður skilgreinds svæðis meðan að á 

skráningu stóð þar sem það virtist tilviljunarkenndara og óljósara  hverju og hverjum þeir 

væru að fylgjast með. Einnig var það gert með það að leiðarljósi að eftir reynslu rannsakanda í 

þjálfun kom í ljós að starfsmenn reyndu að forðast mælingamenn en það var auðveldara að 

skrá og vera í heyrnarfjarlægð með þessum hætti. Einnig með því að hafa tækifæri á að labba 

eða færa sig innan áður skilgreinds svæðis eins og til dæmis á gangi þá getur mælingamaður 

fært sig þangað sem hegðun er, þar sem misjafnt er hvar nemendur og starfsmenn eru 

staðsettir á hverju svæði hverju sinni. Allar mælingar, það er á morgnanna, hádegi og eftir 

hádegi byrja inni í kennslustofu.       

 Tilviljunarkennt val á kennslustofum. Matsmenn er með umslag fyrir hvert aldursstig 

og hvern skóla með númeri á öllum bekkjum á hverju aldursstigi. Dreginn er  einn miði í 

hverri mælingu sem segir til um í hvað bekk mælingamaður skuli mæla. Miðinn er settur í 

annað umslag þar til allir bekki hafa verið valdir. Miðarnir eru síðan settir aftur í valumslagið 

og þá er aftur dregið á hverjum degi og því tilviljunarkennt í hvað bekk mælt er,  þannig að 

hver bekkur á jafnar líkur á að verða valinn. Kennarar vita þá ekki fyrirfram hvort eða hvenær 

mæling muni eiga sér stað hjá þeim.        

 

Aðferðir við gagnasöfnun  

1. Við skráningu er notast við 10 sekúndna bilaskráningu. Skráningin fer þannig fram að 

mælingamenn eru með Ipod, þegar kveikt er líða 5 sek síðan heyrist horfa, þá eiga 

mælingamenn að horfa á samskipti á því svæði sem þeir eru að mæla í 10 sek. Eftir að 

10 sek. Hafa liðið heyrist skrá, þá eiga mælingamenn að skrá niður þá hegðun sem 

þeir sáu síðustu 10 sekúndur.Mælingamenn fá 5 sek til að skrá. Þegar 5 sek hafa liðið 
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heyrist aftur horfa og þá eiga mælingamenn aftur að horfa á hegðun starfsmanna og 

nemenda og síðan að skrá eftir 10 sek þá markhegðun sem samkvæmt skilgreiningum  

á að mæla. 

 

2. Mælingarnar eru í 5 mínútur á öllum svæðum það er tuttugu, tíu sekúndna bil,  nema í 

kennslustofu og í matsal, þar eru mælingarnar í 10 mínútur eða fjörtíu, tíu sekúndna 

bil.  

 

3. Mælingamenn eiga að vera í eins mikilli fjarlægð frá nemendum og starfsfólki og þeir 

geta, en fjarlægðin verður að vera þannig að mælingamaður geti heyrt samtal milli 

þátttakenda. Miðað er við að mælingamenn séu ekki lengra frá þeim sem þeir eru að 

mæla en 10x10 (u.þ.b.10 skref frá sér)  

 

4. Þátttakendur gætu viljað fá að vita hvað mælingamenn eru að gera. Mælingamenn 

meiga aldrei að sýna neinum gögn eða önnur eyðublöð. Mælingamenn eiga að vera 

vingjarnlegir og einfaldlega segja starfsmönnum að þeir séu þarna vegna PBS 

kerfisins og að öllum upplýsingum sem safnað verður verði deilt með skólunum þegar 

gagnasöfnun er lokið. Þegar/ef  nemendur spyrja á aðeins að segja að þeir sé nemar í 

Háskóla Íslanda og eru að fylgjsast með skólastarfi fyrir verkefni sem þeir eru að 

gera.  

 

5. Mælingamenn eiga að reyna að hafa það ávallt að leiðarljósi að ekki sé augljóst 

hverjum þeir eru að fylgjast með. Að snúa líkamanum öðru hvoru getur hjálpað til, 

þannig er ekki augljóst með hverjum sé verið að fylgjast.  

 

6. Mikilvægt er að stærð þeirra svæða sem mæla á hverju sinni sé vel skilgreint. Aðeins 

á að skrá niður samskipti  sem eiga sér stað innan áður skilgreinds svæðis. Á meðan 

að áreiðanleikamælingar eru teknar er mikilvægt að báðir mælingamenn séu sammála 

um stærð svæðis.  

 

7. Mælingamenn mega á engum tímapunkti þegar þeir eru að mæla skipta sér að því sem 

er að gerast í kringum þá.  Ef að nemendur sýna óæsakilega hegðun þá er það 

hlutverk mælingamanns að sikrá það niður. Hinsvegar verður getur stundum verið 

þörf á að grípa inn í og hætta skráningu, eins og til dæmis ef um skemmdir á eigum 
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skóla eða um alvarlega líkamsmeiðingar er að ræða, en þá ber að sækja hjálp frá 

starfsfólki eftir þörfum. Forðast ber að blanda sér í það sem fram fer.  

 

8. Mælingamenn eiga að vera í eins mikilli fjarlægð frá nemendum og starfsfólki og þeir 

geta, en fjarlægðin verður að vera þannig að mælingamaður geti heyrt samtal milli 

þátttakenda.  

 

9. Þátttakendur gætu viljað fá að vita hvað mælingamenn eru að gera. Mælingamenn 

meiga aldrei að sýna neinum gögn eða önnur eyðublöð. Mælingamenn eiga að vera 

vingjarnlegir og einfaldlega segja starfsmönnum að þeir séu þarna vegna PBS 

kerfisins og að öllum upplýsingum sem safnað verður verði deilt með skólunum þegar 

gagnasöfnun er lokið. Þegar/ef  nemendur spyrja á aðeins að segja að þeir sé nemar í 

Háskóla Íslanda og eru að fylgjsast með skólastarfi fyrir verkefni sem þeir eru að 

gera.  

 

10. Mælingamenn eiga að reyna að hafa það ávallt að leiðarljósi að ekki sé augljóst 

hverjum þeir eru að fylgjast með. Að snúa líkamanum öðru hvoru getur hjálpað til, 

þannig er ekki augljóst með hverjum sé verið að fylgjast.  

 

11. Mikilvægt er að stærð þeirra svæða sem mæla á hverju sinni sé vel skilgreint. Aðeins 

á að skrá niður samskipti  sem eiga sér stað innan áður skilgreinds svæðis. Á meðan 

að áreiðanleikamælingar eru teknar er mikilvægt að báðir mælingamenn séu sammála 

um stærð svæðis.  

 

12. Mælingamenn meiga á engum tímapunkti þegar þeir eru að mæla skipta sér að því 

sem er að gerast í kringum þá.  Ef að nemendur sýna óæsakilega hegðun þá er það 

hlutverk mælingamanns að skrá það niður. Hinsvegar verður getur stundum verið þörf 

á að grípa inn í og hætta skráningu, eins og til dæmis ef um skemmdir á eigum skóla 

eða um alvarlega líkamsmeiðingar er að ræða, en þá ber að sækja hjálp frá starfsfólki 

eftir þörfum. Forðast ber að blanda sér í það sem fram fer.  

 

13. Mælingamenn eiga ekki að hreyfa sig nema engin sjáanleg hegðun sé til staðar. 

Mælingamaður 1 færir sig og áreiðanleika maður fylgir honum.  
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Áreiðanleikamælingar 

Samræmis mælingar milli matsmanna (Inter-observer Agreement (IOA) ) voru teknar í 30 % 

tilvika hjá hverjum mælingamanni. Til þess að áreiðanleiki sé milli matsmanna, er mikilvægt 

að góð þjálfun á mælingamönnum eigi sér stað. Það skiptir máli að áreiðanleiki milli 

matsmanna sé til staðar sem þýðir að þá eru þeir allir að mæla eins. Þá skiptir ekki máli hver 

er að mæla hverju sinni því sameiginlegur skilningur á því sem verið er að mæla er til staðar.  

 

Þjálfun á mælingarmönnum 

1. Skilgreiningar. Áður en æfingar í skólaaðstæðum eiga sér stað þurfa allir 

mælingamenn að  vera sammála um sameiginlegan skilning á hugtökum og hvernig 

nota eigi skráningarblað.  

2.  Þegar mælingamenn eru orðnir öryggir á skilgreiningum á þjálfarinn að koma með 

dæmi og mælingamenn eiga að prufa að skrá niður.  

3. Þjálfun á skráningu fer bæði fram með munnlegum dæmum sem og með 

myndbandsspólum með dæmum úr raunverulegum aðstæðum 

4. Æfing í skólaaðstæðum 1. Mælingamenn eiga að fara í skóla og æfa skráningu. Byrjað 

er á því að horfa á samaksipti og ekki skrá neitt niður en ræða sín á milli hvernig væri 

viðeigandi að skrá samskipti. 

5. Æfing í skólaaðstæðum 2.  Þegar mælingamenn eru orðnir öryggir um að þeir séu að 

skrá hegðun á sama hátt þá er byrjað á því að taka áreiðanleikamælingar. 

Mælingamenn þurfa að tryggja að kveit sé á i-pod á sama tíma m.a. hægt með því að 

mælingamaður  1 kveiki á ipod fyrir bæði hann og áreiðanleikamann til þess að 

tryggja að báðir byrji á sama tíma, eða að matsmenn notist við sama i-podinn. Engar 

samræður milli matsmanna eru leyfilegar 

6.  Þegar að mælingalotu líkur tekur mælingamaður 1 bæði skráningarblöðin. 

Mælingamaður 1, (ekki áreiðanleikamælingamaður) heldur utan um skráningarblöð 

beggja mælingamanna eftir að áreiðanleikamælingar hafa verið teknar.  

7. Ef þörf er fyrir hendi eftir mælingu, þá mega mælingamenn tala saman um það 

hvernig ákveðið atvik hafi verið skráð. Þetta er aðeins í lagi einstaka sinnum og aðeins 

eftir mælingu. Ekki má gera neinar breytingar á skráningarblöðum.  

8. Engar umræður eru leyfilegar meðan að skráningu stendur varðandi gögnin sem 

safnað er.  

  

 


