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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um samskipti barna og starfsfólks í leikskólum sem 

innleitt hafa Stuðning við jákvæða hegðun (Positive behavior support, PBS) og 

mælingar með beinu áhorfi bornar saman við svör starfsfólks við sjálfsmatslista um 

samskiptin og hegðun barnanna. PBS er kerfi sem miðar að því að auka æskilega 

hegðun með því að veita henni aukna jákvæða athygli. Rannsóknir hafa sýnt að PBS 

minnkar neikvæða hegðun, eykur samræmi í eftirfylgd reglna og aðgerða og eykur 

jákvæð samskipti og virkni í skólastarfi (Sprague o.fl., 2001). Mælingar með beinu 

áhorfi fóru fram í tveimur leikskólum í samverustund og hádegismat og eftir að 

þeim var lokið var sjálfsmatslisti lagður fyrir starfsfólk. Niðurstöður sýndu 

marktækan mun á sjálfsmati og mælingum með beinu áhorfi þar sem sjálfsmat var á 

lang flestum breytum hærra en mælingar með beinu áhorfi. Starfsfólk ofmat notkun 

sína á skýrri væntingu til hegðunar sem og viðbrögðum við hegðun en vanmat aftur 

á móti æskilega og óæskilega hegðun barnanna. Ef miðað er við þessar niðurstöður 

má segja að aðferðir PBS séu ekki nægilega mikið notaðar innan skólanna þó 

sjálfsmat sýni að starfsfólki finnist að það sé að beita og vinna að aðferðum og 

markmiðum PBS. 
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Inngangur 

Við leikskóla starfa menntaðir leikskólakennarar, leiðbeinendur og annað starfsfólk 

með ólíkan bakgrunn menntunnar og menningar. Í desember 2010 störfuðu um 

5500 starfsmenn á leikskólum á Íslandi, körlum fjölgar en konum fækkar og fjöldi 

barna á hvern starfsmann eykst. Börn hafa aldrei verið fleiri á leikskólum á Íslandi 

en börnum sem njóta sérstaks stuðnings í leikskólum fækkaði frá 2009 til 2010 en 

nú sem fyrr eru fleiri drengir en stúlkur sem njóta sérstaks stuðnings. Einnig hefur 

börnum með erlend tungumál að móðurmáli fjölgað svo og börnum með erlent 

ríkisfang (Hagstofa Íslands, 2011). Eftir því sem fjölbreytni eykst á leikskólum því 

flóknara verður starfið innan þeirra og það reynir meira á samskipti fólks. 

Leikskólar vinna eftir aðalnámskrá sem sett er af ráðherra en einnig er gerð 

ákveðin skólanámskrá og starfsáætlun innan veggja hvers leikskóla af 

leikskólastjóra og starfsfólki. Í lögum um leikskóla segir meðal annars að markmið 

kennslu í leikskólum er að efla þroska barnanna, veita þeim málörvun og hlúa að 

þeim líkamlega, andlega og vitsmunalega og eiga umburðarlyndi, kærleikur, 

jafnrétti, lýðræði, samstarf, ábyrgð, umhyggja og virðing að vera lykilatriði í 

starfinu. Velferð og hagur barnanna á alltaf að vera í fyrirrúmi og börnunum skal 

búið gott og öruggt uppeldisumhverfi með góðum náms- og leikskilyrðum. Allt 

þetta er unnið í samstarfi við foreldra barnanna (Lög um leikskóla nr.90/2008). 

Það mikilvægasta sem börn læra í leikskólum eru félagsleg samskipti, bæði við 

önnur börn og við starfsfólk, og viðeigandi hegðun í mismunandi aðstæðum. Margt 

hefur áhrif á hvað og hvernig þau læra. Starfsmenn skólans skipta þar mjög miklu 

máli og eru innan skólans helstu fyrirmyndir barnanna í leik og starfi. 

Flestar fyrri erlendar rannsóknir á samskiptum starfsfólks og barna í leikskólum 

hafa sýnt að börn fá mun meira af neikvæðum viðbrögðum frá starfsfólki en 

jákvæðum (t.d. Thomas, Presland, Grant og Glynn, 1978; White, 1975). Tíðni 

jákvæðra viðbragða fer lækkandi eftir því sem börn verða eldri en tíðnin lækkar 

mest eftir annan bekk í grunnskóla en eftir það er tíðni neikvæðra viðbragða meiri 

en jákvæðra (White, 1975). Jákvæð viðbrögð kennara virka sem jákvæður styrkir 

sem eykur og viðheldur viðeigandi hegðun innan nemendahópsins en athygli sem 

ætlað er að minnka óæskilega hegðun getur stundum orðið til þess að styrkja hana 

frekar. Þegar jákvæð athygli er ekki til staðar heldur aðeins neikvæð þá veldur það 

oft aukningu á óæskilegri hegðun (Thomas, Becker og Armstrong, 1968). Athygli á 
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þátt í að auka og viðhalda óæskilegri hegðun og starfsfólk getur brugðist þannig við 

hegðun að hún aukist frekar en minnki eins og ætlunin er.  

Hegðunarvandamál eru til staðar í leikskólum eins og annarsstaðar en þau börn 

sem eiga við hegðunarvanda að stríða eru þó alltaf lítill hluti nemendahópsins. Þrátt 

fyrir það þá eiga þau þátt í allt að helmingi atvika sem krefjast einhverskonar 

inngripa og krefjast mikils tíma og athygli starfsfólks (Sugai o.fl., 2000).  Börn gera 

sér ekki alltaf grein fyrir því hvaða hegðun er æskileg og hver óæskileg. Þess vegna 

er mikilvægt að leiðbeina og kenna börnum hvaða hegðun er viðeigandi við 

mismunandi aðstæður og getur starfsfólk leikskóla haft áhrif á umhverfi, líðan og 

hegðun barnanna í leikskólanum og kennt börnum aðferðir og færni sem börn þurfa 

til að standa sig vel í skóla.  

Stuðningur við jákvæða hegðun 

Nokkrar leiðir eru til til að kljást við vandamál í hegðun barna, hvort sem það er á 

einstaklingsgrundvelli eða í hópum. Ein þessara leiða er stuðningur við jákvæða 

hegðun (Positive behavior support, PBS) sem er ákveðið kerfi eða aðferð sem hefur 

verið innleidd og notuð með góðum árangri bæði í leik- og grunnskólum á Íslandi 

sem og erlendis. PBS er notað til að auka lífsgæði og halda hegðun sem veldur 

vandkvæðum í lágmarki (Carr o.fl., 2002).   

Kerfið varð fyrst til í vinnu með börnum með þroskahömlun og aðrar fatlanir og 

byggist á því að styrkja jákvæða hegðun sem barn sýnir og hunsa neikvæða eða 

óæskilega hegðun og hjálpa þannig einstaklingnum að aðlagast umhverfinu. PBS á 

uppruna sinn í hagnýtri atferlisgreiningu þaðan sem aðferðirnar og umgjörðin 

kemur, hugmyndafræði um normaliseringu sem miðar að því að allir eigi sama rétt á 

að lifa undir sömu kringumstæðum með jafnan aðgang að menntun, vinnu, félagslífi 

og öðru og hugmyndafræði um einstaklingsmiðuð úrræði og einstaklingsbundna 

þjónustu (Carr o.fl., 2002).   

Aðal inngripið í PBS er að endurskipuleggja umhverfi einstaklings til betri 

lífstíls og aukinna lífsgæða frekar en að vinna beint með óæskilega hegðun. Talið er 

best að veita inngrip þegar vandamálahegðun er fjarrverandi til að koma í veg fyrir 

að hún komi aftur fram (Sugai o.fl., 2000). PBS er ekki aðeins inngrip fyrir börn 

sem sýna hegðun sem veldur vanda heldur heildstætt kerfi sem er innleitt fyrir alla 

nemendur og allt starfsfólks skólans til að þjálfa og hjálpa starfsfólki að auka aga í 

skólum og draga úr óæskilegri hegðun. 
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PBS kerfið snýst um breytingar á lífstíl og lífsgæðum og að þær breytingar séu 

gerðar fyrir lífstíð. Umhverfisleg og félagsleg gildi skipta miklu máli og virk 

þátttaka leiðbeinanda sem sér um innleiðingu og handleiðslu. Aðlaga þarf kerfið og 

inngrip að hverjum og einum skóla, lögð er áhersla á fyrirbyggjandi aðgerðir og 

sveigjanleika og mörg kenningarleg sjónarmið vinna saman í heilstæðu kerfi (Carr 

o.fl., 2002). 

PBS er eitt af fáum kerfum sem býður uppá stuðning fyrir alla nemendur 

skólans, nemendur með meiri þarfir og þá fáu nemendur sem þurfa mestan stuðning. 

Þriggja þrepa forvarnarlíkan heilstæðs (schoolwide) stuðnings við jákvæða hegðun 

(sjá mynd 1) lýsir því hvernig skólar geta boðið upp á stuðning fyrir alla nemendur 

skólans. Fyrsta stigs forvarnir miða að því að fækka nýjum tilfellum 

vandamálahegðunar, annars stigs forvarnir miða að því að fækka tilfellum 

vandamálahegðunar sem er nú þegar til staðar og þriðja stigs forvarnir miða að því 

að draga úr birtingu núverandi vandamálahegðunar (Sugai o.fl., 2000). Fyrsta stigs 

forvörnum tilheyra almenn inngrip fyrir allann skólann, annars stigs forvörnum 

tilheyra sértæk inngrip fyrir ákveðinn áhættuhóp (5-15% nemenda) og þriðja stigs 

forvörnum tilheyra öflug einstaklings inngrip fyrir einstaka nemendur (1-7% 

nemenda) (Anna-Lind Pétursdóttir, 2008; Sugai, Sprague, Horner og Walker, 2000).  
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Mynd 1. Þriggjaþrepa forvarnarlíkan PBS kerfisins. (http://pmt.akureyri.is/smt.htm, e.d.) 

 

Stuðningur við jákvæða hegðun er ekki gamalt kerfi en starf með PBS hófst á á 

Íslandi árið 2003 í grunnskólum og í dag starfa þrír leikskólar og á annan tug 

grunnskóla með PBS í Reykjavík ásamt mun fleirum í nærliggjandi sveitarfélögum 

og annarsstaðar á landinu. Innleiðing PBS tekur um þrjú til fimm ár og þar af er eitt 

undirbúningsár. Á undirbúningsári er stofnað tíu til tólf manna teymi sem ber 

ábyrgð á innleiðingunni. Teymið er þversnið starfsstétta skólans og það vinnur 

undir handleiðslu starfsmanns þjónustumiðstöðvar hverfisins sem skólinn tilheyrir. 

Allt starfsfólk skólans fær svo reglulega fræðslu og þjálfun og vinna teymisins er 

kynnt fyrir þeim. Eftir undirbúningsár fylgja framkvæmdarár og viðhald. Jafnt og 

þétt yfir öll árin er gert mat á framgangi innleiðingarinnar með þarfagreiningu, 

stöðumati á heilstæðum árangri PBS og stöðugu mati á frávikshegðun 

(Reykjavíkurborg, 2008). 

Rannsóknir á árangri PBS hafa sýnt að tilvísunum vegna agavandamála fækkar, 

skemmdarverkum innan skólans fækkar, samræmi í reglum, aðgerðum og 

væntingum til nemenda eykst, starfsmenn skólans eru almennt ánægðari með vinnu 

sína og aukning kemur fram í jákvæðum þáttum og virkni í starfi skólans (Sprague 

o.fl, 2001 
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Stuðningur við jákvæða hegðun innan leikskóla 

Í leikskólum skiptir miklu máli að kenna og styrkja viðeigandi hegðun og nota 

fyrirbyggjandi aðgerðir til að koma í veg fyrir óæskilega hegðun. Þar miðar 

stigskipt nálgun PBS að því að stuðla að traustum tengslum, styrkja félags- og 

tilfinningafærni, skapa umhverfi sem ýtir undir jákvæða hegðun og að skipuleggja 

einstaklingsmiðuð úrræði fyrir nemendur (Þjónustumiðstöð Breiðholts, e.d.). Börnin 

fá aðstoð við að tjá sig tilfinningalega og í samskiptum við aðra og ýtt er undir 

samkennd og virðingu. Unnið er að samræmingu viðbragða starfsfólks við hegðun 

barna og lögð er áhersla á jákvæðar væntingar til hegðunar, styrkingu æskilegrar 

hegðunar og að fyrirbyggja óæskilega hegðun, kennslu hegðunar og hátt hlutfall 

jákvæðra samskipta milli barnanna innbyrðis og barnanna og starfsfólks. 

Einstaklingsmiðuð áætlun er gerð fyrir börn sem þurfa á því að halda og lögð er 

áhersla á samstarf foreldra og leikskóla (Þjónustumiðstöð Breiðholts, e.d.).  

Reynsla af PBS í leikskólum er minni en í grunnskólum en aðeins þrír 

leikskólar starfa með PBS innan Reykjavíkur. Kerfið er þó svipað hvort sem um 

leik- eða grunnskóla er að ræða. Í leikskólum eru vinnubrögð PBS innleidd skref 

fyrir skref með stigskipta nálgun til hliðsjónar. Innleiðing PBS tekur frá þremur og 

uppí fimm ár eins og í grunnskólum og er innleiðingin í þremur hlutum. PBS 

teymið sem stofnað er á undirbúningsári innleiðingar situr kjarnanámskeið PBS og 

hittir handleiðara reglulega (Þjónustumiðstöð Breiðholts, e.d.) 

Árangur af vinnu með PBS í leikskólum hefur verið lítið skoðaður bæði hér á 

landi og erlendis og aðeins fáar rannsóknir hafa fjallað beint um notkun jákvæðrar 

styrkingar í leikskólum. Rannsókn Benedict, Horner og Squires (2007) er ein 

þessara fáu rannsókna þar sem fjallað er um þetta og hún sýnir hversu mikilvæg er 

að byrja snemma að kljást við erfiða hegðun barna. Þar kom í ljós að það að veita 

starfsfólki ráðgjöf og sýnikennslu í réttri notkun á væntingum eykur notkun aðferða 

PBS og starfsfólk veitti æskilegri hegðun meiri eftirtekt sem hafði góð áhrif á 

hegðun barnanna.  

Rannsóknir á árangri og áhrifum PBS í leikskólum hafa aðallega verið gerðar 

með sjálfsmatslistum sem starfsfólk skóla svarar.  

 Mælingar í sálfræði 

Í rannsóknum í sálfræði er sjálfsmat algeng leið til mælinga og upplýsingaöflunar. 

Fólk metur frammistöðu sína, starf, hegðun eða líðan með sjálfsmati og fer það 
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oftast fram með sjálfsmatslistum eða í viðtölum sem eru notuð til greiningar eða 

upplýsingaöflunar. 

Mikil aukning hefur orðið í notkun á sjálfsmatslistum og fjölda þeirra og eru 

þeir notaðir oftar en flestar aðrar mæliaðferðir. Ástæður fyrir vinsældum 

sjálfsmatslista eru líklega hversu ódýrir og auðveldir þeir eru í fyrirlögn og hversu 

sterkt sýndarréttmæti þeirra er (Groth-Marnat, 2003). 

Þó sjálfsmat sé öflug leið til upplýsingaöflunar er varhugavert að byggja 

rannsóknir á árangri inngripa eins og PBS einungis á slíku mati. Góð viðbót er að 

nota beinar áhorfsmælingar samhliða sjálfsmati. Þegar samskipti og hegðun eru 

skoðuð er notast við áhorf sem annaðhvort fer fram með þeim hætti að matsmenn 

fara inní aðstæður og skrá þar hegðun og samskipti eða með því að taka upp 

samskiptin eða hegðunina og skrá eftir á (Bailey og Burch, 2002). 

Þegar þjálfaðir matsmenn fara inn í aðstæður þar sem hegðun eða samskipti 

eiga sér stað og skrá þau er um beint áhorf að ræða. Með beinu áhorfi er hægt að 

skoða fleiri en eina hegðun í einu og aðferðin er tiltölulega ódýr og einföld í 

framkvæmd. Til að beint áhorf skili góðum og réttmætum niðurstöðum þurfa 

matsmenn að fara eftir nákvæmum, fyrirframgerðum skilgreiningum á hegðun við 

mælingar svo allir viti hver markhegðunin er og viti hvaða skilyrði hegðun þarf að 

uppfylla svo hægt sé að segja að hún hafi átt sér stað. Í mælingum með beinu áhorfi 

er hægt að skrá tíðni hegðunar eða hversu lengi hegðun á sér stað. Stundum er fylgst 

með einstakling/um samfleytt í ákveðin tíma og skráð jafnóðum þegar ákveðin 

hegðun á sér stað (continuous observation) en stundum er notast við bilskráningu 

sem er algengasta formið. Í bilskráningu er áhorfstíma skipt uppí áhorfsbil sem geta 

verið til dæmis 10 til 30 sekúndur. Horft er á eitt bil í einu og skráð á skráningarbili 

sem á sér stað milli áhorfsbila (time sampling). Hægt er að skrá tíðni hegðunar, það 

er hversu oft hún kemur fram á bilinu, skrá aðeins hegðun ef hún á sér stað allt 

áhorfsbilið eða skrá ef hegðun á sér stað einhvern tíma á bilinu, annaðhvort þá að 

skrá fyrsta atvik hegðunar eða skrá ef hegðun á sér stað einhvern ákveðin hluta 

bilsins. Þegar aðeins eitt tilvik er skráð getur skráning verið ónákvæm ef hegðun á 

sér stað reglulega yfir áhorfsbilið en þá er betra að hafa áhorfsbil frekar styttra en 

lengra (Bailey og Burch, 2002). 

Skortur hefur verið á rannsóknum þar sem beint áhorf er notað til mælinga á 

árangri PBS. Árið 2008 athugaði Elísa Guðnadóttir áhrif innleiðingar fyrsta hluta 

PBS á vinnubrögð starfsfólks og hegðun barnanna með beinum áhorfsmælingum. 
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Tveir leikskólar tóku þá þátt og hafði annar leikskólinn innleitt fyrsta hluta PBS. 

Niðurstöður sýndu að innleiðing hafði ekki áhrif á vinnubrögð starfsfólks né hegðun 

leikskólabarna og aðferðir PBS voru í raun ekki notaðar meira í þeim skóla þar sem 

innleiðing var hafin. Starfsfólk notaði ekki aðferðir PBS að fullu og aðeins sumir 

tileinkuðu sér þær sem dugir ekki til. Einnig varð ljóst að áhrif PBS komu ekki strax 

fram. 

Raunnotkun á hegðunarstjórnun 

Flestar rannsóknir sýna að ekki er samræmi milli sjálfsmats og  mælinga með beinu 

áhorfi sem segir okkur að oft er auðveldara að segjast gera eitthvað heldur en að 

gera það í raun (Jack o.fl., 1996; Patrick Þór Kristinsson, 2008; Robbin og Gutkin, 

1994; Rosén, Taylor, O„Leary og Sanderson, 1990; Sóley Jökulrós Einarsdóttir, 

2002; , Strain, Lambert, Kerr, Stagg og Lenker, 1983; Wickstrom, Jones, LaFleur 

og Witt, 1998). Í mörgum rannsóknum hafa niðurstöður sjálfsmats verið bornar 

saman við raunmælingar með beinu áhorfi sem gerðar eru af rannsakendum og oftar 

en ekki komið fram misræmi milli sjálfsmats og beinna áhorfsmælinga . 

Notkun hegðunarstjórnunaraðferða hefur verið skoðuð með sjálfsmati ásamt því 

að skoða upplifun kennara á sambandi sínu og samskiptum við nemendur. Jack o.fl. 

(1996) skoðuðu þetta með því að taka viðtal við 20 kennara og spyrja hversu mikið 

þeir nota aðferðir hegðunarstjórnunar í skólastarfi. Niðurstöðurnar sýndu að 

kennarar sem meta sjálfa sig hátt í notkun á hegðunarstjórnunaraðferðum eiga oftar 

jákvæð samskipti við nemendur og meiri samskipti við þá en þeir sem meta sig lágt. 

Þeir sem meta sig hátt eiga þó jafnmikil neikvæð samskipti við börnin og þeir sem 

meta sig lágt. Jákvæð samskipti áttu sér aðeins stað í 5% tilvika beinna 

áhorfsmælinga og var algengast að samskipti kennarana við börnin væru hlutlaus 

eða neikvæð. Þessar niðurstöður gefa til kynna að ekki sé mikil fylgni milli 

áætlaðrar notkunar á aðferðum hegðunarstjórnunar og raunnotkunar. 

Í rannsókn Strain, Lambert, Kerr, Stagg og Lenker (1983) voru fyrirmæli 

kennara, hegðun nemenda og jákvæð og neikvæð viðbrögð kennara við hegðun 

skoðuð hjá 19 kennurum. Þar var notuð bilskráning við skráningu fyrirmæla, 

hegðunar og viðbragða. Rannsóknin náði frá börnum á leikskóla upp í þriðja bekk 

grunnskóla. Fyrir rannsókn hafði börnunum verið skipt í tvo hópa, þá sem aðlagast 

vel félagslega og þá sem eiga erfitt með að aðlagast félagslega. Í ljós kom að 

einstaklingsmunur var milli kennaranna á hvernig þeir settu fyrirmæli fram en það 
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skipti ekki máli við hvoran hóp barna þeir voru að tala. Börn sem voru í hópnum 

sem aðlagaðist vel félagslega voru líklegri til að hlýða fyrirmælum og voru líklegri 

til að fá jákvæð viðbrögð við hlýðni. Þeir sem voru í hinum hópnum, sem aðlagaðist 

illa, fengu marktækt meiri jákvæð viðbrögð við óhlýðni en neikvæð viðbrögð við 

óhlýðni komu svipað oft fram hjá báðum hópum. Í heildina voru viðbrögð kennara 

oftar neikvæð heldur en jákvæð. Stór hluti kennaranna sagðist nota umbun eða 

jákvæðar afleiðingar fyrir æskilega hegðun, en beinar áhorfsmælingar sýndu að 

almennt voru samskipti kennara við nemendur hlutlaus.  

Rosén, Taylor, O„Leary og Sanderson (1990) báru einnig saman sjálfsmat 

kennara og mælingar í aðstæðum og sýndu niðurstöður að fleiri kennarar sögðust 

nota aðferðir hegðunarstjórnunar til þess að stjórna óæskilegri félagslegri hegðun 

heldur en óæskilegri námshegðun, en 99% kennara sögðust oftast nota jákvæðar 

afleiðingar fyrir æskilega hegðun og neikvæðar fyrir óæskilega hegðun.  Kennarar 

sögðust einnig nota munnlegar aðferðir meira heldur en aðferðir sem innihéldu 

áþreifanlegar afleiðingar. Í heildina sýndu niðurstöður að kennarar notuðu frekar 

munnlegar aðferðir heldur en aðrar aðferðir og kennararnir notuðu í fleiri tilvikum 

jákvæðar aðferðir heldur en neikvæðar. Beinar áhorfsmælingar sýndu að 90% 

samskipta kennaranna við nemendurnar voru hlutlaus samskipti sem ekki voru 

ætluð til að stjórna eða hafa áhrif á hegðun nemendanna sem er svipað og kom í ljós 

í rannsókn Strain, Lambert, Kerr, Stagg og Lenker (1983) 

Til að athuga áhrif hegðunarstjórnunarnámskeiða í starfi í skólum er gott að 

nota bæði mælingar á raunnotkun aðferða og sjálfsmat kennara. Sóley Jökulrós 

Einarsdóttir (2002) bar saman í rannsókn sinni sjálfsmat á notkun kennara á reglum 

og aðferðum hegðunarstjórnunarnámskeiðsins SOS! Hjálp fyrir foreldra og 

raunnotkun sem mæld var með beinu áhorfi í grunnskólum. Námskeiðið fjallar um 

hegðunarstjórnun og hjálpar til við að bæta hegðun barna og stuðla að 

tilfinningalegri og félagslegri aðlögun (Anna-Lind Pétursdóttir, 2008). Helstu 

áherslur SOS tækninnar eru virðing fyrir barninu, skýr skilaboð, virk hlustun, leiðir 

til að styrkja æskilega hegðun og leiðir til að draga úr óæskilegri hegðun (Anna-

Lind Pétursdóttir, 2008). Þrír kennarar sem sótt höfðu námskeiðið tóku þátt í 

rannsókninni. Niðurstöður sýndu að mest samræmi var milli sjálfsmats og 

raunnotkunar í framsetningu fyrirmæla. Kennarar töldu tíðni viðeigandi fyrirmæla 

vera lægri en mælingar sýndu og sögðust gefa viðeigandi fyrirmæli í að meðaltali 

80% tilvika en mælingar sýndu að raunnotkun á réttum fyrirmælum var 89,9%. 
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Allir þrír kennararnir sögðust veita umbun eða jákvæða athygli fyrir æskilega 

hegðun oftar en áhorfsmælingar sýndu eða í 76,7% tilvika samkvæmt sjálfsmati á 

móti 44,5% tilvika í mælingum með beinu áhorfi. Raunnotkun á vægum hegningum 

eða neikvæðum afleiðingum fyrir óæskilega hegðun var hins vegar meiri í beinum 

áhorfsmælingum en samkvæmt sjálfsmati eða 67% á móti 60% í sjálfsmati. Það 

sem var athyglisvert var að kennarar brugðust rétt við hegðun nemenda í innan við 

helmingi tilfella að meðaltali. Niðurstöður Sóleyjar sýndu að yfirfærsla af 

námskeiði í daglegt starf er ekki nægilega mikil og að sjálfsmat kennara var ekki í 

samræmi við það sem beinar áhorfsmælingar sýndu.  

Patrick Þór Kristinsson (2008) bar saman sjálfsmat starfsfólks í leikskólum á 

samskiptum við börnin við mælingar með beinu áhorfi. Þátttakendur voru starfsfólk 

leikskólanna sem höfðu litla þekkingu á hegðunarstjórnun. Niðurstöður sýndu að 

lítið samræmi er milli sjálfsmats og mælinga með beinu áhorfi. Skor á 

sjálfsmatslista var á flestum breytum mun hærra en það sem mælingar með beinu 

áhorfi sýndu. Mesta samræmi var milli sjálfsmats starfsmanna og beinna 

áhorfsmælinga í tíðni jákvæðrar athygli í kjölfar æskilegrar hegðunar en starfsfólk 

mat aftur á móti tíðni neikvæðrar athygli í kjölfar óæskilegrar hegðunar mun hærra 

en raunin var í beinum áhorfsmælingum. Tíðni æskilegrar hegðunar var metin minni 

en hún var í raun og tíðni óæskilegrar hegðunar var metin meiri en hún 

raunverulega var samkvæmt beinum áhorfsmælingum. Einnig var mat á tíðni skýrra 

og óskýrra væntinga meira en hún var í raun sem og mat á vali og 

staðreyndaspurningum (sjá skilgreiningar í Viðauka 1). 

Leiðsögn í nýjum kennsluaðferðum virðist ekki alltaf skila sér inn í 

starfsumhverfi þó mat kennara sé oft annað. Í rannsókn Robbin og Gutkin (1994) 

var fylgst með þremur kennurum og þremur börnum sem glímdu við 

hegðunarvanda. Markmið kennaranna var að veita þessum nemendum meiri 

jákvæða viðgjöf fyrir æskilega hegðun. Tilgangur rannsóknarinnar var falinn og 

athugaður var mismunur milli tíðni viðgjafar samkvæmt sjálfsmati og mælingum á 

raunnotkun með beinu áhorfi. Gerðar voru grunnlínumælingar og mælingar þegar 

kennarar voru á tímabili þar sem ráðgjöf var veitt. Niðurstöður í mælingum á 

raunnotkun sýndu að í heildina var lítið um jákvæða viðgjöf fyrir æskilega hegðun 

en mismunur var mikill á tíðni mili grunnlínumælinga og þegar kennarar voru á 

tímabili þar sem ráðgjöf var veitt. Jákvæð viðgjöf hafði ekki verið mikil fyrir svo 

ekki þurfti mikið til að hækka tíðnina margfalt. Hegðun barnanna batnaði einnig 
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verulega milli tímabila hjá kennurunum en aukning í jákvæðri viðgjöf kennaranna 

náði ekki til þeirra barna sem ekki var fylgst með. Hjá einum kennaranna minnkaði 

tíðni jákvæðrar viðgjafar, hjá öðrum stóð hún í stað en hjá þeim þriðja jókst hún um 

helming. Athyglisvert var að í stöðluðum viðtölum eftir rannsóknina sögðust 

kennararnir hins vegar allir hafa aukið tíðni jákvæðrar viðgjafar við hegðun 

barnanna þriggja sem rannsóknin náði til eins og markmiðið var. 

Þegar þessar rannsóknir þar sem beint áhorf er notað samhliða sjálfsmati eru 

skoðaðar má sjá að ekki er samræmi milli sjálfsmats og mælinga með beinu áhorfi. 

Mikilvægt er að mæla á báða vegu, sérstaklega í mati á árangri inngrips. 

Tilgangur og tilgátur rannsóknar 

Rannsóknin sem hér er fjallað um er sjálfstæður hluti af rannsókn Ingunnar Brynju 

Einarsdóttur til mastersgráðu í sálfræði árið 2012. Markmið rannsóknar hennar er að 

mæla áhrif PBS á samskipti starfsfólks og leikskólabarna. Rannsóknin er 

endurtekning á rannsókn Elísu Guðnadóttur (2008) en fyrir þessa rannsókn var 

fjöldi leikskóla aukinn og náðu mælingar yfir fleiri aðstæður í leikskólastarfinu. 

Hegðun leikskólabarna og viðbrögð og fyrirmæli starfsfólks voru mæld með beinu 

áhorfi með hlutabilaskráningu. Í þessari rannsókn sem sagt er frá hér voru auk 

beinna áhorfsmælinga sjálfsmatslistar lagðir fyrir í lok mælinga með beinu áhorfi 

þar sem spurt var um mat starfsfólks á hegðun og samskiptum sínum við 

leikskólabörnin líkt og gert var í rannsókn Patricks Þórs Kristinssonar (2008). Hér 

verða skoðaðar niðurstöður fyrir þá tvo leikskóla rannsóknarinnar sem hafa innleitt 

PBS hegðunarstjórnunarkerfið í starfi sínu. Niðurstöður verða bornar saman við 

niðurstöður fyrri rannsóknar í leikskóla sem innleiddi PBS en hún sýndi ofmat 

starfsfólks á rétt framsettum væntingum, hegðun og viðbrögðum miðað við 

mælingar með beinu áhorfi (Patrick Þór Kristinsson, 2008).  

Í rannsókninni er leitast við að svara þeirri spurningu hvort munur sé á 

sjálfsmati og beinum áhorfsmælingum á samskiptum starfsfólks og leikskólabarna 

og hversu réttmætt sjálfsmat er í mælingum á hegðun og samskiptum miðað við að 

beint áhorf er talið réttmætasta aðferðin. Rannsóknartilgátan var sú að niðurstöður 

sjálfsmatslista myndu sýna ofmat á væntingum og viðbrögðum starfsfólks og 

hegðun barnanna miðað við mælingar með beinu áhorfi. Búist var við mestum mun 

á fimm breytum í rannsókninni. Ofmati á jákvæðri athygli fyrir æskilega hegðun, 

neikvæðri athygli fyrir óæskilega hegðun, hrósi fyrir æskilega hegðun og skýrri 

væntingu um hegðun og vanmati á óæskilegri hegðun barna miðað við mælingar 

með beinu áhorfi. 
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Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru 25 leikskólastarfsmenn í tveimur leikskólum í Reykjavík þar sem 

unnið er að innleiðingu PBS. Þátttakendur voru valdir af hentugleika úr úrtaki 

starfsmanna sem gefið höfðu leyfi fyrir þátttöku sinni. Í leikskóla eitt voru 

þátttakendur 14 og í leikskóla tvö voru þeir 11. 

Rannsóknaraðstæður 

Beinar áhorfsmælingar í öllum leikskólunum fóru fram í skipulögðum 

samverustundum og hádegismat. Samverustund eru aðstæður þar sem starfsfólk og 

börn koma saman og lesa, syngja, hlusta á sögu og spjalla um ýmislegt sem 

viðkemur leikskólastarfinu, dögunum, veðrinu og fleiru. Aðstæður þar sem 

samverustund fór fram voru mismunandi eftir leikskólum en yfirleitt voru þær í 

minni herbergjum eða opnum rýmum á deildinni. Oftast sá aðeins einn starfsmaður 

um samverustund en stundum voru einn eða fleiri í viðbót sem tóku þátt. Yfirleitt 

voru öll börnin á deildinni saman í samverustund en stundum var þeim skipt í minni 

hópa, tvo eða fleiri. Flest voru börnin 22 á deildinni í samverustund og fæst 6 og 

flest voru þau 19 í umsjón starfsmanns og fæst 5. Hádegismatur fór alltaf fram í 

opnum rýmum innan deildar þar sem börnunum var skipt á borð og sátu mismörg 

saman á borði með einum starfsmanni. Flest voru átta börn í umsjá starfsmanns í 

hádegismat en fæst þrjú. 

Mælitæki 

Beint áhorf.  

Meðan á mælingum stóð fóru matsmenn inní aðstæður sem rannsóknin tók til og 

skráðu niður væntingar, hegðun og afleiðingar hegðunar hjá börnum og starfsfólki. 

Til að ákvarða samskipti milli nemenda voru notaðar skilgreiningar (sjá Viðauka 1) 

sem matsmenn höfðu allir lesið og lært utanbókar og náð að skrá með minnst 80% 

áreiðanleika á hverri breytu. Mælingar fóru fram með bilskráningu (partial interval 

recording) sem felur í sér að matsmaður skráir hvort markhegðun á sér stað á 

ákveðnu tímabili en ekki skiptir máli hversu oft hegðun á sér stað á tímabilinu. 

Matsmaður hlustaði á hljóðskrá í iPod sem gaf til kynna upphaf og endalok áhorfs 

og hvenær ætti að skrá. Hvert áhorfsbil stóð yfir í tíu sekúndur og á milli þeirra var 
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fimm sekúndna skráningarbil. Allt í allt var horft á í 40 tíu sekúndna bil og tók hver 

mæling tíu mínútur. Væntingar, hegðun og afleiðingar voru skráðar á fyrirfram 

útbúið skráningarblað (sjá Viðauka 2). Ekki var skráð hversu oft hegðun átti sér stað 

á tímabilinu heldur aðeins fyrsta atvik hegðunar sem átti sér stað á áhorfsbilinu. 

Einnig voru skráðir fjöldi tví- og þríliða skilmála sem lokið var rétt eða rangt á 

skráningarblaðið að mælingu lokinni.  

Sjálfsmat. Þátttakendur voru beðnir um að svara spurningalista (sjá Viðauka 3) 

þar sem spurt var um mat þeirra sjálfra á viðbrögðum sínum, hegðun barnanna og 

væntingum um hegðun barnanna í samverustund og hádegismat. Eftir nokkra daga 

voru svo spurningarlistarnir sóttir á deildir leikskólanna. Spurningalistinn var í 

upphafi búin til fyrir rannsókn Patricks Þórs Kristinssonar árið 2008 en yfirfarin og 

endurorðaður fyrir þessa rannsókn af Ingunni Brynju Einarsdóttur.   

 Rannsóknarsnið 

Frumbreytan í rannsókninni er PBS hegðunarstjórnunarkerfi og fylgibreytur eru 

markhegðun hjá starfsfólki og börnum sem skráð var á skráningarblað eða spurt var 

um. 

 Starfsfólk var ekki upplýst um nákvæman tilgang rannsóknarinnar sem var að 

bera saman sjálfsmat þeirra um hegðun barnanna og samskipti sín við börnin við 

beinar áhorfsmælingar á sömu hegðun. Þeim var aðeins sagt að verið væri að 

fylgjast með samskiptum og hegðun barnanna. Aldrei var gefið til kynna að verið 

væri að fylgjast með einstaka starfsmönnum og samskiptum þeirra við börnin. 

Samanburður var gerður á niðurstöðum úr sjálfsmatslistum þar sem starfsfólk mat 

hegðun barnanna og samskipti sín við börnin og niðurstöðum úr beinum 

áhorfsmælingum á hverri fylgibreytu fyrir sig.  

Markhegðun og aðrar fylgibreytur 

Skráð var hóphegðun en ekki hegðun einstaklinga. Hegðun sem átti sér stað fyrst á 

áhorfsbili var skráð en ekki tíðni hegðunar. 

Samskipti. 

Aðeins voru skráð samskipti starfsfólks við börnin en ekki samskipti barnanna á 

milli. Skráð var hvort vænting til hegðunar var skýr eða óskýr, þ.e. óskýr eða skýr 

fyrirmæli, val eða staðreyndarspurning, hvort hegðun barna væri æskileg eða 

óæskileg og hvort viðbrögð starfsfólk væru hunsun, jákvæð eða neikvæð athygli, 



16 

endurtekning á fyrirmælum, leiðrétting á hegðun, hrós eða lýsandi hrós. 

Skilgreiningar á væntingum, hegðun og viðbrögðum má sjá í Viðauka 1. 

Hegðun barna.  

Skráð var hvort hegðun barna í umsjón viðkomandi starfsmanns var æskileg eða 

óæskileg (sjá Viðauka 1).  

Viðbrögð starfsmanna.  

Viðbrögð starfsmanna gátu verið jákvæð athygli, neikvæð athygli eða hunsun fyrir 

æskilega eða óæskilega hegðun, hrós og lýsandi hrós fyrir æskilega hegðun, 

endurtekning á fyrirmælum eða leiðrétting á hegðun fyrir óæskilega hegðun.  

Þegar rétt notkun á aðdraganda hegðunar, hegðun og viðeigandi afleiðingar fóru 

saman var merkt við að þríliða styrkingarskilmála hafi verið lokið rétt. Þegar 

hegðun og viðeigandi afleiðingar fóru saman var merkt við að tvíliða 

styrkingarskilmála hafi verið lokið rétt.  

Í lok mælingar merkti matsmaður við hvort sjónræn vísbendi um reglur og 

væntingar til hegðunar væru sýnileg, hvað hafði verið gert í samverustundinni þegar 

það átti við og hvort starfsmaður hefði minnt á reglur og væntingar til hegðunar og 

útskýrt af hverju þær væru mikilvægar. 

Fylgibreyturnar sem tengjast starfsfólki eru tólf og fylgibreyturnar sem tengjast 

börnunum eru tvær. Fylgibreyturnar sem tengjast starfsfólki eru skýr og óskýr 

fyrirmæli, staðreyndarspurning, val, jákvæð athygli, hrós, lýsandi hrós, neikvæð 

athygli, óheil athygli, hunsun, endurtekning á fyrirmælum og leiðrétting á hegðun. 

Fylgibreyturnar sem tengjast börnunum eru æskileg og óæskileg hegðun. 

 

Framkvæmd 

Leyfi var fengið hjá leikskólastjórum fyrir framkvæmd rannsóknar og starfsfólki 

leikskólanna fyrir þátttöku í rannsókninni. Beinar áhorfsmælingar stóðu yfir haustið 

2011 frá 27. september til 3. nóvember. Áður en mælingar hófust fóru matsmenn í 

gegnum tveggja vikna þjálfun þar sem mælt var í aðstæðum og samræmi reiknað 

milli skráninga og niðurstöður ræddar. Eftir að matsmenn höfðu náð minnst 80% 

samræmi sín á milli á öllum breytum hófust mælingar. Í mælingum var deildum 

fimm leikskóla og starfsfólki sem var í úrtaki og hafði gefið leyfi fyrir þátttöku sinni 

skipt niður á þrjá matsmenn. Í hverri mælingu var fylgst með einum ákveðnum 
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starfsmanni og samskiptum hans við börn í hans umsjón. Matsmenn fóru inní 

aðstæður þar sem mælingar áttu að fara fram og fylgdust með samskiptum 

starfsfólks og barna. Aðstæður voru samverustund sem átti sér yfirleitt stað að 

morgni dags á bilinu frá klukkan 9:00 til 10:00 eða fyrir hádegimat og hádegismatur 

sem hófst á bilinu frá klukkan 11:30-12:00. Mælt var jafn oft í hádegismat og 

samverustund og gerðar voru tvær mælingar, ein í hverjum aðstæðum, fyrir hvern 

starfsmann í úrtaki. 

Matsmaður mætti að minnsta kosti fimm mínútum áður en mæling átti að 

hefjast á viðkomandi deild svo börn og starfsfólk gætu aðlagast nærveru hans. 

Matsmaður tók sér stöðu eins langt frá börnum og starfsfólki eins og hægt var en þó 

það nálægt að samskipti voru auðheyrð og reyndi að láta sem minnst fyrir sér fara. 

Matsmaður heilsaði kurteislega og spurði spurninga í tengslum við mælingar ef þess 

þurfti en átti að öðru leyti ekki önnur samskipti við starfsfólk né börnin meðan á 

mælingum stóð. Svæði sem mæling átti að ná yfir var skilgreint, fjöldi barna sem 

starfsmaður sem fylgst var með hafði umsjón með var skráður, fjöldi barna á deild 

var skráður og merkt við hvort deild var fullmönnuð eða ekki. Matsmaður kveikti 

svo á hljóðskránni þegar samverustund eða hádegismatur hófst. Að lokinni mælingu 

sem stóð yfir í tíu mínútur merkti matsmaður við hvort sjónræn vísbendi um reglur 

og væntingar til hegðunar væru sýnileg, hvað hafði verið gert í samverustundinni og 

hvort starfsmaður hefði minnt á reglur og væntingar til hegðunar og útskýrt af 

hverju þær væru mikilvægar. Eftir það gekk matsmaður hljóðlega út án þess að 

trufla starfið. Eftir hverja mælingu var merkt við á blaði fyrir hvert áhorfsbil hvort 

tveggja- og þriggjaliða styrkingarskilmála hafi verið lokið rétt eða rangt og hversu 

oft. 

Þegar allar beinar áhorfsmælingar höfðu verið teknar afhenti matsmaður 

starfsfólki sem tók þátt sjálfsmatslista þar sem spurt var um mat þeirra á  hegðun 

barnanna, væntinga sinna til hegðunar og viðbrögðum við hegðun. Hver matsmaður 

fór inn á sína deild á leikskólunum og afhenti hverjum starfsmanni sem var í úrtaki 

persónulega spurningalista um leið og starfsmanni var þakkað fyrir þátttöku. Ef 

spurningar vöknuðu hjá starfsfólki var svarið það sama og í mælingum, að tilgangur 

rannsóknarinnar væri að skoða samskipti og hegðun leikskólabarna og því væri 

mikilvægt að fá þeirra mat á hegðun og samskiptum sínum við börnin. Eftir að 

starfsfólk hafði fengið tíma til að svara listanum var þeim safnað saman og unnið úr 

þeim ásamt gögnum úr mælingum. 
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Áreiðanleiki 

Áður en mælingar hófust þurftu matsmenn að ná minnst 80-85% samræmi sín á 

milli í skráningum á hverri breytu. Áreiðanleikamælingar fóru svo fram samhliða 

mælingum og voru þær 33% mælinga í heildina. Í áreiðanleikamælingum voru 

matsmenn tveir saman í aðstæðum og horfðu á sömu samskipti og samræmi milli 

skráninga var reiknað fyrir hverja breytu. Fjöldi bila þar sem matsmenn voru 

sammála um að hegðun hefði átt sér stað eða hefði ekki átt sér stað voru talin, bil 

fyrir bil, af 40 bilum fyrir hverja breytu. Þeim fjölda var deilt upp í heildarfjölda 

bilanna og útkoman margfölduð með hundrað til að fá samræmið. Áreiðanleika má 

sjá í töflu 1 en meðaltal áreiðanleika í mælingum var 96,1%. 
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Tafla 1. 

 Meðaláreiðanleiki og spönn fyrir hverja breytu 

. 

 Meðaltal (%) Spönn (%) 

Skýr vænting um hegðun 93,6 80-100 

Óskýr vænting um hegðun 96 83-100 

Val 91,3 85-100 

Staðreyndaspurning 95,3 80-100 

Æskileg hegðun barns 99,9 98-100 

Óæskileg hegðun barns 95,6 80-100 

Jákvæð athygli fyrir æskilega hegðun 93 85-100 

Jákvæð athygli fyrir óæskilega hegðun 100 100-100 

Hrós  99,4 95-100 

Lýsandi hrós  100 98-100 

Neikvæð athygli fyrir æskilega hegðun 100 100-100 

Neikvæð athygli fyrir óæskilega hegðun 95,8 85-100 

Óheil athygli fyrir æskilega hegðun 99,9 98-100 

Óheil athygli fyrir óæskilega hegðun 100 90-100 

Hunsun fyrir æskilega hegðun 93,7 85-100 

Hunsun fyrir óæskilega hegðun 87,1 85-100 

Hegðun leiðrétt  100 100-100 

Endurtekning fyrirmæla 100 100-100 

Þriggjaliða styrkingarskilmála lokið rétt 89,1 75-100 

Þriggjaliða styrkingarskilmála    ekki lokið rétt 96,4 78-100 

Tveggjaliða styrkingarskilmála lokið rétt 83,3 81-94 

Tveggjaliða styrkingarskilmála ekki lokið rétt        96,3 93-99 
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Niðurstöður 

Þátttakendur sem hófu rannsókn voru 28 starfsmenn úr tveimur leikskólum þar sem 

PBS kerfið hefur verið innleitt í 5 ár eða frá árinu 2007. Þrír þessara þátttakenda 

voru teknir úr úrtakinu þegar úrvinnsla gagna fór fram vegna ókláraðra eða 

ósvaraðra lista. Hér eru því niðurstöður birtar fyrir 25 þátttakendur þar sem 

mælingar með beinu áhorfi og sjálfsmat er borið saman. Fyrir einn þátttakanda af 

þessum 25 var aðeins gerð mæling í hádegismat og voru mælingar því í heildina 49, 

25 í hádegismat og 24 í samverustund, en 25 svöruðu sjálfsmatslista. 

 Niðurstöðum er að mestu skipt upp eftir aðstæðum þar sem mælingar fóru 

fram, í hádegismat og samverustund og sjálfsmat starfsfólks á samskiptum sínum 

við börnin í þessum aðstæðum borið saman við niðurstöður mælinga. 

Við úrvinnslu gagna voru breytur á sjálfsmatslista endurskráðar þar sem 1 stóð 

fyrir valmöguleikann „mjög lítið“ og 5 stóð fyrir valmöguleikann „mjög mikið“. 

Meðaltal hverrar breytu fyrir sig var svo reiknað sem meðalskor á lista með því að 

leggja saman skor allra þátttakanda í hverri spurningu og deila því með fjölda 

starfsmanna. Útkomu sem fékkst var umbreytt í prósentur samkvæmt fimm punkta 

skala þannig að einkunninni 1 var umbreytt í 0-19%, einkunninni 2 í 20-39%, 

einkunninni 3 í 40-59%, einkunninni 4 í 60-79% og einkunninni 5 í 80-100% (sjá 

Viðauka 3) og þá fékkst meðalprósentuskor fyrir hverja spurningu á sjálfsmatslista. 

Þegar meðalprósentuskor var reiknað fyrir breytur í beinum áhorfsmælingum var 

fjölda bila þar sem breyta kom fyrir í hverri mælingu deilt uppí fjölda bila í 

mælingu sem var 40 og það margfaldað með 100. Gildin í beinum áhorfsmælingum 

fyrir alla þátttakendur fyrir hverja breytu voru svo lögð saman og deilt í þau með 

fjölda þátttakenda til að fá meðaltalsgildi fyrir hverja breytu. Meðaltal var reiknað 

fyrir hverja breytu annarsvegar fyrir samverustund og hinsvegar fyrir hádegismat 

bæði fyrir svör við sjálfsmatslista og mælingar með beinu áhorfi. 

Meðalprósentuskor í beinum áhorfsmælingum fékk einkunn frá 1 til 5 til að vera 

samanburðarhæft við sjálfsmatsskor sem var á skalanum 1 til 5 þegar 

marktektarpróf voru reiknuð. 
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Tafla 2 

.Meðaltal mælinga með beinu áhorfi og sjálfsmats í samverustund. 

 
 

Meðalprósentuskor 

sjálfsmats 

Meðalprósentuskor 

beins áhorfs 

Skýr vænting um hegðun  88,8 9,7 

Óskýr vænting um hegðun  36,8 9,9 

Val  48 1,9 

Staðreyndaspurning 

 

 79,2 

 

11,9 

Æskileg hegðun barns  70,4 99,8 

Óæskileg hegðun barns  46,4 

 

57,4 

Jákvæð athygli fyrir æskilega hegðun  80 78,7 

Jákvæð athygli fyrir óæskilega hegðun  43,2 0,1 

Hrós fyrir æskilega hegðun  80,8 2,7 

Hrós fyrir óæskilega hegðun  30,4 0 

Lýsandi hrós fyrir óæskilega hegðun  29,6 0 

Neikvæð athygli fyrir æskilega hegðun  37,6 0 

Neikvæð athygli fyrir óæskilega hegðun  58,4 10,2 

Óheil athygli fyrir æskilega hegðun  38,4 0 

Óheil athygli fyrir óæskilega hegðun  48,8 0 

Hunsun fyrir æskilega hegðun  36,8 21,2 

Hunsun fyrir óæskilega hegðun  51,2 46,9 

Hegðun leiðrétt   78,4 0 

Endurtekning fyrirmæla 

 

 76,8 

 

0 

 

Þriggjaliða styrkingarskilmáli  72 17,5 

Tveggjaliða styrkingarskilmáli  72 55,5 
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Í töflu 2 sést að meðaltal fyrir sjálfsmat er hærra en meðaltal mælinga á 

langflestum breytum sem þýðir að starfsfólk er yfirleitt að ofmeta notkun sína á 

væntingum til hegðunar og viðbrögðum við hegðun barna í samverustund. Allar 

breytur voru metnar hærri í sjálfsmati nema æskileg og óæskileg hegðun barnanna. 

Meðaltal sjálfsmats fyrir æskilega hegðun var 70,4% en fyrir beinar áhorfsmælingar 

var það 99,8%. Meðaltal sjálfsmats fyrir óæskilega hegðun var 46,4% en fyrir 

beinar áhorfsmælingar var það 57,4%. 

Mestur munur var á meðaltali sjálfsmats og beinna áhorfsmælinga á breytunum 

skýr vænting um hegðun, staðreyndaspurning, hrós og lýsandi hrós fyrir æskilega 

hegðun, hegðun leiðrétt og endurtekning fyrirmæla. Starfsfólk taldi sig setja 

væntingar sínar til hegðunar skýrt fram í að meðaltali 88,8% tilvika en mælingar 

sýndu að þær voru aðeins settar skýrt fram í 9,7% tilvika að meðaltali. Starfsfólk 

sagðist nota hrós fyrir óæskilega hegðun í 30,4% tilvika og lýsandi hrós fyrir 

óæskilega hegðun í 29,6% tilvika en þetta kom aldrei fram í mælingum með beinu 

áhorfi en það sama má segja um endurtekning fyrirmæla og leiðréttingu hegðunar 

sem komu aldrei fram í mælingum með beinu áhorfi. Einnig var rétt notkun 

þriggjaliða og tveggjaliða styrkingarskilmála ofmetin í sjálfsmati.  
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Tafla 3.  

Meðaltal fyrir mælingar með beinu áhorfi og sjálfsmat í hádegismat. 

 
Meðalprósentuskor 

sjálfsmats 

Meðalprósentuskor 

beins áhorfs 

 Skýr vænting um hegðun 91,2 7,0 

Óskýr vænting um hegðun 32,8 1,1 

Val 64 5,5 

Staðreyndaspurning 

 

60 

 

4,6 

 

Æskileg hegðun barns 79,2 100 

Óæskileg hegðun barns 

 

46,4 

 

49,4 

 

Jákvæð athygli fyrir æskilega hegðun 81,6 62 

Jákvæð athygli fyrir óæskilega hegðun 46,4 0 

Hrós fyrir æskilega hegðun 78,4 1,2 

Hrós fyrir óæskilega hegðun 28,8 0 

Lýsandi hrós fyrir æskilega hegðun 83,2 0,1 

Lýsandi hrós fyrir óæskilega hegðun 28,8 0 

Neikvæð athygli fyrir æskilega hegðun 38,4 0 

Neikvæð athygli fyrir óæskilega hegðun 56,8 6,2 

Óheil athygli fyrir æskilega hegðun 42,4 0,1 

Óheil athygli fyrir óæskilega hegðun 44,8 0 

Hunsun fyrir æskilega hegðun 33,6 36,9 

Hunsun fyrir óæskilega hegðun 47,2 43,2 

Hegðun leiðrétt 79,2 0 

Endurtekning fyrirmæla 

 

77,6 

 

0 

 

Þriggjaliða styrkingarskilmáli 76,8 10,5 

Tveggjaliða styrkingarskilmáli 75,2 50,6 

 

Í töflu 3 má sjá eins og í samverustund að starfsfólk ofmetur notkun sína á 

aðferðum hegðunarstjórnunar í samskiptum sínum við börnin í hádegismat. Allar 

breytur voru metnar hærra í sjálfsmati en sjá má í niðurstöðum áhorfsmælinga nema 
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æskileg og óæskileg hegðun barna og hunsun fyrir æskilega hegðun. Meðaltal 

sjálfsmats fyrir æskilega hegðun var 79,2% en í mælingum með beinu áhorfi var 

æskileg hegðun alltaf til staðar. Munur á meðaltali sjálfsmats og mælinga fyrir 

óæskilega hegðun var mjög lítill.  

Mestur munur var á meðaltali sjálfsmats og mælinga á breytunum skýr 

væntingu um hegðun, vali og staðreyndaspurningu, jákvæðri og neikvæðri athygli 

fyrir óæskilega hegðun, hrós og lýsandi hrósi fyrir æskilega hegðun, hegðun leiðrétt 

og endurtekning fyrirmæla. Starfsfólk taldi sig setja væntingar sínar skýrt fram í að 

meðaltali 91,2% tilvika en mælingar sýndu að meðaltal skýrra væntinga var aðeins 

7% tilvika í mælingum. Meðaltal sjálfsmats á vali í hádegismat var mun hærra en 

kom í ljós í mælingum eða 64% á móti 5,5%  sem og meðaltal fyrir 

staðreyndaspurningu þar sem starfsfólk taldi sig nota staðreyndaspurningar að 

meðaltali í 60% tilvika en í mælingum var meðaltal þeirra 4,6%. Það sama má sjá í 

hádegismat og í samveru að starfsfólk er að ofmeta notkun sýna á hrósi og lýsandi 

hrósi fyrir bæði æskilega og óæskilega hegðun. Mikill munur var einnig í sjálfsmat 

og mælingum á endurtekningu fyrirmæla og leiðréttingu hegðunar sem kom aldrei 

fram í mælingum en notkun var metin nokkuð hátt á sjálfsmatslista. Ofmat kom 

einnig fram í réttri notkun tveggja- og þriggjaliða styrkingarskilmála. 
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Tafla 4.  

 Meðaltal sjálfsmats og mælinga með beinu áhorfi fyrir væntingar til hegðunar í samverustund og 

hádegismat. 

 Samvera (%) 

Sjálfsmat/Beint áhorf 

Hádegi (%) 

Sjálfsmat/Beint áhorf 

Skýr vænting um hegðun 

Óskýr vænting um hegðun 

Val 

Staðreyndaspurning 

 88,8 / 9,7 

36,8 / 9,9 

48 / 1,9 

79,2 / 11,9 

91,2 / 7 

32,8 / 1,1 

64 / 5,5 

60 / 4,6 

      

 

Í töflu 4 má sjá að mikill munur var á sjálfsmati og mælingum með beinu áhorfi 

fyrir væntingar til hegðunar bæði í hádegismat og samveru. Munurinn var meiri í 

hádegismat á flestum breytum. Mestan mun má sjá á sjálfsmati og mælingum í bæði 

samveru og hádegismat á breytunni skýr vænting um hegðun en hlutfall bila þar 

sem hún kom fram var aðeins 9,7% í samverustund og 7% í hádegismat. Munurinn 

á sjálfsmati og beinu áhorfi var mestur í hádegismat fyrir skýra væntingu um 

hegðun eða 84,2% og minnstur 26,9% fyrir óskýra væntingu um hegðun í 

samverustund. 

 

Tafla 5. 

Meðaltal sjálsmats og mælinga með beinu áhorfi fyrir hegðun barns í samverustund og hádegismat. 

 
Samvera (%) 

Sjálfsmat/Beint áhorf 

Hádegi (%) 

Sjálfsmat/Beint áhorf 

Æskileg hegðun barns 

Óæskileg hegðun barns 

 70,4 / 99,8 

46,4 / 57,4 

79,2 / 100 

46,4 / 49,4 

 

Tafla 5 sýnir að starfsfólk vanmetur hlutfall æskilegrar og óæskilegrar hegðunar 

bæði í samverustund og hádegismat. Æskileg hegðun var nánast alltaf til staðar í 

mælingum en hlutfall óæskilegrar hegðunar var tæplega 50% í báðum aðstæðum. 

Munur á sjálfsmati og beinu áhorfi var mestur í samverustund fyrir æskilega hegðun 

barns eða 29,4% og minnstur í hádegismat fyrir óæskilega hegðun eða 3%. 
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Tafla 6. 

Meðaltal sjálfsmats og mælinga með beinu áhorfi fyrir viðbrögð við hegðun í samverustund og 

hádegismat. 

Samvera (%) 

Sjálfsmat/Beint áhorf 

Hádegi (%) 

Sjálfsmat/Beint 

áhorf 

Jákvæð athygli fyrir æskilega hegðun 

Jákvæð athygli fyrir óæskilega hegðun 

Hrós fyrir æskilega hegðun 

Hrós fyrir óæskilega hegðun 

Lýsandi hrós fyrir æskilega hegðun 

Lýsandi hrós fyrir óæskilega hegðun 

Neikvæð athygli fyrir æskilega hegðun 

Neikvæð athygli fyrir óæskilega hegðun 

Óheil athygli fyrir æskilega hegðun 

Óheil athygli fyrir óæskilega hegðun 

Hunsun fyrir æskilega hegðun 

Hunsun fyrir óæskilega hegðun 

Hegðun leiðrétt 

Endurtekning fyrirmæla 

 

80 / 78, 

43,2 / 0,1 

80,8 / 2,7 

30,6 / 0 

81,6 / 0 

29,6 / 0 

37,6 / 0 

58,4 / 10,2 

38,4 / 0 

48,8 / 0 

36,8 / 21,2 

51,2 / 48,9 

78,4 / 0 

76,8 / 0 

 

81,6 / 62 

46,4 / 0 

78,4 / 1,2 

28,8 / 0 

83,2 / 0,1 

28,8 / 0 

38,4 / 0 

56,8 / 6,2 

42,4 / 0,1 

44,8 / 0 

33,6 / 36,9 

47,2 / 43,2 

79,2 / 0 

77,6 / 0 

 

 

Í töflu 6 má sjá að sjálfsmat er hærra á öllum breytum fyrir viðbrögð við 

hegðun nema hunsun fyrir æskilega hegðun í hádegismat. Munurinn á sjálfsmati og 

mælingum er ekki áberandi meiri eftir aðstæðum en mestur er munurinn fyrir 

lýsandi hrós fyrir æskilega hegðun í hádegismat eða 83,2% og minnstur er 

munurinn fyrir jákvæða athygli fyrir æskilega hegðun í samverustund eða 1,3%. 

 

Tafla 7 

.Meðaltal sjálfsmats og mælinga með beinu áhorfi fyrir rétta notkun styrkingarskilmála í 

samverustund og hádegismat. 

 Samvera (%) 

Sjálfsmat/Beint áhorf 

Hádegi (%) 

Sjálfsmat/Beint áhorf 

Þriggjaliða styrkingarskilmáli 

Tveggjaliða styrkingarskilmáli 

 72 / 17,5 

72 / 55,5 

76,8 / 10,5 

75,2 / 50,6 
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Í töflu 7 má sjá að mestur munur á sjálfsmati og beinu áhorfi er í hlutfalli 

réttlokinna þriggjaliða skilmála í hádegi eða 66,3%. Mun minni munur er á 

sjálfsmati og mælingum þegar spurt er um rétta notkun tveggjaliða 

styrkingarskilmála en þar er minnsti munurinn 16,5%. Hér virðast aðstæður ekki 

skipta máli.  

      

Tafla 8  

Samanburður á svörum við spurningum um reglur og væntingar til hegðunar í mælingum með beinu 

áhorfi eftir aðstæðum. 

 Samverustund 

Já/Nei (%) 

Hádegismatur 

Já/Nei (%) 

Stjórnar starfsmaður samverustund? 87,5 / 12.5 -- 

Voru reglur/væntingar um hegðun sýnilegar? 29 / 71 36 / 64 

Minnti starfsmaður á reglur/væntingar um 

hegðun? 
33/ 67 48 / 52 

Útskýrði starfsmaður af hverju 

reglur/væntingar um hegðun séu mikilvægar? 
8 / 92 24 / 76 

Var meðferðarheldni til staðar? 29 / 71 12 / 88 

 

Í töflu 8 má sjá að í 87,5% mælinga stjórnaði starfsmaður sem fylgst var með 

samverustund. Reglur og væntingar til hegðunar voru aðeins sýnilegar fyrir börnin í 

29% mælinga í samverustund og 26% mælinga í hádegismat. Í 33% tilvika minnti 

starfsmaður á reglur og væntingar til hegðunar í samverustund og 48% mælinga í 

hádegismat og starfsmaður útskýrði mikilvægi reglna og væntinga í lang fæstum 

tilvikum. Meðferðarheldni var til staðar að mati matsmanna í 29% mælinga í 

samverustund og í 12% tilvika í hádegismat eða 20,4% mælinga í heildina. 

Tölfræðipróf 

Parað t-próf var reiknað til að athuga mun meðaltala sjálfsmats og beins áhorfs. 

Reiknuð var heildartala sér fyrir hvorar aðstæður fyrir hvern þátttakanda sem 

svaraði sjálfsmatslista og sér fyrir hvorar aðstæður í mælingum með beinu áhorfi. 

Einnig var reiknuð heildartala hvers og eins þátttakanda fyrir sjálfsmatslista í 

heildina og mælingar með beinu áhorfi í báðum aðstæðum. Þegar reiknuð var 

heildartala voru notaðar jafn margar breytur fyrir sjálfsmatslista og mælingar með 

beinu áhorfi og breyturnar voru því í heildina 22. Breyturnar þríliða skilmála ekki 
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lokið rétt og tvíliða skilmála ekki lokið rétt sem voru í mælingum með beinu áhorfi 

var sleppt úr í útreikningum fyrir marktektarpróf til þess að hafa jafnmargar breytur 

og voru í sjálfsmatslista.  

Samkvæmt pöruðu t-prófi er marktækur munur á meðaltölum sjálfsmatslista þar 

sem spurt var um samskipti í samverustund (liður a í spurningum 1-6 og 13-16 og 

liðir a og b í spurningum 7-12) og mælingum sem gerðar voru í samverustund, 

t(24)=12,607, p<0,05. Sjálfsmat (M=2,9) er á bilinu 1,03 til 1,43 hærra en mælingar 

með beinu áhorfi (M=1,7) miðað við 95% öryggisbil. Marktækur munur er einnig á 

meðaltölum sjálfsmats þar sem spurt er um samskipti í hádegismat (liður b í 

spurningum 1-6 og 13-16 og liðir c og d í spurningum 7-12) og meðaltölum 

mælinga með beinu áhorfi í hádegismat, t(24)=21,014, p<0,05. Sjálfsmat í 

hádegismat (M=.2,9) eru á bilinu 1,1 til 1,4 hærra en mælingar með beinu áhorfi í 

hádegismat (M=1,7). Þetta þýðir að sjálfsmat er hærra en beinar áhorfsmælingar 

sýna í bæði samverustund og hádegismat. 

Parað t-próf sýndi ekki marktækan mun á milli aðstæðna í sjálfsmati starfsfólks, 

t(24)=0,389, p=0,700 né milli aðstæðna í beinum áhorfsmælingum, t(24)=0,177, 

p=0,861.  

Með t-prófi kom í ljós marktækur munur á sjálfsmati og mælingum með beinu 

áhorfi í heildina, t(24)=24,511, p<0,05 og þýðir það að sjálfsmat er yfirleitt hærra 

en mælingar með beinu áhorfi. Sjálfsmat er á bilinu 1,11 til 1,32 hærra en mælingar 

svo hægt er að segja að tilgáta rannsóknarinnar hafi staðist.  

Ekki fannst marktækur munur milli skora þátttakenda í leikskólunum tveimur, 

hvorki í mælingum með beinu áhorfi né sjálfsmati. Ástæðan fyrir því er líklega sú 

að ójafnt var í úrtökum milli leikskóla, í öðrum voru þátttakendur 14 og í hinum 11. 

Marktækur munur var þó milli sjálfsmats og mælinga með beinu áhorfi innan 

beggja leikskólanna, leikskóli eitt: t(13)=14,089, p<0,05 og leikskóli tvö: 

t(10)=23,800, p<0,05. Sjálfsmat er því hærra en mælingar með beinu áhorfi innan 

leikskólanna beggja. 
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Mynd 2. Samanburður á meðaltölum sjálfsmats og mælinga með beinu áhorfi 

 

Tilgáta rannsóknarinnar var að mestan mun mætti sjá á sjálfsmati og mælingum 

með beinu áhorfi á fimm fylgibreytum og á mynd tvö má sjá meðaltal fyrir 

sjálfsmat og beinar áhorfsmælingar á þessum fimm fylgibreytum. Ekki er mikill 

munur á sjálfsmati og beinu áhorfi á jákværði athygli fyrir æskilega hegðun en á 

hinum fjórum breytunum má sjá talsverðan mun á sjálfsmati og beinu áhorfi. 
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Umræða 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru í samræmi við fyrri rannsókn á samskiptum í 

leikskólum (Patrick Þór Kristinsson, 2008) og sýna að meðaltal sjálfsmats 

starfsfólks er hærra en mælingar með beinu áhorfi gerðar af utanaðkomandi. 

Starfsfólk ofmat notkun sína á fullyrðingum um væntingar til hegðunar og 

viðbrögðum við hegðun en aftur á móti kom á óvart að þau vanmátu bæði æskilega 

og óæskilega hegðun barnanna þó munurinn á sjálfsmati og beinu áhorfi á þeim 

breytum hafi verið minni en á öðrum. Það er ekki í samræmi við niðurstöður 

Patricks (2008) þar sem starfsfólk í hans rannsókn ofmat einnig tíðni óæskilegrar 

hegðunar barnanna. Æskileg hegðun var nánast alltaf til staðar í mælingum með 

beinu áhorfi og raunnotkun á jákvæðri athygli fyrir æskilega hegðun var næst því að 

vera sú sama og starfsfólk sagði í sjálfsmati og var því minnst ósamræmi þar. Flest 

samskipti starfsfólks við börnin í beinum áhorfsmælingum í þessari rannsókn voru 

jákvæð athygli sem hafði ekki það markmið að stjórna eða hafa áhrif á hegðun 

barnanna. Minnstur var munurinn á meðaltali sjálfsmats og meðaltali beinna 

áhorfsmælinga þegar spurt var um hunsun fyrir æskilega og óæskilega hegðun, 

jákvæða athygli fyrir æskilega hegðun og æskilega og óæskilega hegðun barnanna. 

Munurinn var meiri milli sjálfsmats og beins áhorfs í hádegismat þegar horft var á 

væntingar til hegðunar og viðbrögð við hegðun. Marktækur munur var milli 

aðstæðna, hádegismats og samverustundar, þegar sjálfsmat var skoðað sér og 

mælingar sér sem og milli sjálfsmats í heildina fyrir báðar aðstæður og mælinga í 

heildina þegar báðar aðstæður voru teknar saman. 

Það sem helst kom á óvart í niðurstöðum fyrir utan vanmat á æskilegri og 

óæskilegri hegðun barnanna var að starfsfólk taldi sig nota hrós fyrir óæskilega 

hegðun í að meðaltali 30,4% tilvika og lýsandi hrós fyrir óæskilega hegðun í að 

meðaltali 29,6% tilvika. Einnig mat starfsfólk notkun sína á óheillri athygli talsvert 

hátt miðað við að óheil athygli kom aldrei fyrir í mælingum. Orsökin fyrir þessu 

gæti verið misskilningur á spurningum eða fljótfærni við svörun lista og þykir það 

mjög líklegt. 

Þeir leikskólar sem hér hafa verið birtar niðurstöður fyrir eru langt komnir með 

innleiðingu PBS hegðunarstjórnunarkerfisins. Eitt af lykilatriðum PBS eru sjónræn 

vísbendi um reglur og væntingar um hegðun þar sem þær eru orðaðar jákvætt og 

settar fram á myndrænan hátt og ættu að vera staðsett á þannig stað að börnin eigi 
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auðvelt með að sjá þau. Það kom því á óvart að sjónræn vísbendi voru í fæstum 

tilvikum til staðar eða ekki nægilega vel staðsett. Einnig minntu starfsmenn sjaldan 

á reglur og væntingar til hegðunar í hádegismat og samverustund og enn sjaldnar 

útskýrðu þeir af hverju reglur og væntingar væru mikilvægar. Það vantaði einnig 

uppá notkun skýrra fyrirmæla og virkrar hunsunar en oft þegar hunsun kom fram í 

beinu áhorfi var verið að hunsa fyrir óæskilega hegðun sem starfsmaður tók ekki 

eftir eða æskilega hegðun sem ekki var tekið eftir. 

Reynt var að halda skekkju í mælingum í lágmarki og fyrir mælingar með beinu 

áhorfi lærðu matsmenn skilgreiningar þar sem markhegðun er nákvæmlega 

skilgreind svo samræmi sé í hvaða skilyrðum hegðun þarf að mæta til að teljast hafa 

átt sér stað. Hætta er á að þegar líða tekur á mælingar fari matsmenn að nota eigin 

skilgreiningar frekar en þær sem voru lærðar í upphafi ef upprifjun á skilgreiningum 

er ekki regluleg í gegnum mælingar. Vegna þessa er hætta á því að matsmenn fari 

að horfa á aðra hegðun en ætlunin er að horfa á. Einnig geta mælingarnar sjálfar 

haft áhrif á hegðun starfsfólksins sem fylgst er með. Það að einhver sé að horfa 

breytir líklega hegðun flestra á einhvern hátt og er fólk misviðkvæmt fyrir því að 

einhver sé að fylgjast með hegðun þeirra. Mikilvægt er því að þeir sem fylgst er 

með viti ekki nákvæmlega með hverjum er verið að fylgjast. 

Í þessari rannsókn var fylgst með starfsfólki á flestum deildum leikskólanna og 

voru börnin á mismunandi aldri, allt frá eins árs til sex ára. Aldur barnanna er eitt af 

því sem gæti haft áhrif á hvernig samskipti starfsfólk hefur við þau og hvaða kröfur 

eru gerðar til þeirra af hálfu annars starfsfólks. Möguleiki er á að því yngri sem 

börnin eru því færri séu reglurnar og kröfurnar ekki eins miklar eins og hjá eldri 

börnum. Yngstu börnin eru ennþá að venjast því að vera í leikskóla, eiga samskipti 

við önnur börn og vera frá foreldrum sínum á daginn og þá eru reglurnar ekki eins 

strangar um hvaða hegðun er æskileg og hver óæskileg. Þegar börn verða eldri eru 

kröfurnar meiri og samskipti þroskaðri og flóknari. Reynt var að taka tillit til þessa 

að einhverju leiti þegar mælingar fóru fram innan leikskólanna. 

Framkvæmd gekk að flestu leiti vel og flest starfsfólk var jákvætt í garð 

rannsóknarinnar og höfðu áhuga á þátttöku og efni hennar. Það eina sem betur 

mætti fara í framkvæmd rannsóknarinnar er aðferð við afhendingu og söfnun 

sjálfsmatslista. Listarnir voru afhentir hverjum starfsmanni persónulega af 

matsmanni sem fylgdist með hegðun og samskiptum á þeirra deild. Stundum 

sköpuðust vandræði þegar aðeins fáir áttu að svara lista á hverri deild en starfsmenn 
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deildarinnar voru fleiri enda var tilgangur rannsóknarinnar hálf falinn fyrir 

starfsfólki. Einnig tók langan tíma fyrir starfsfólk að klára að svara spurningalistum 

og þurftu  matsmenn að koma oft til að athuga með lista áður en allir listar skiluðu 

sér til baka. Bæta hefði mátt úr þessu með því að leikskólastjóri hefði fengið alla 

lista í sínar hendur ásamt lista yfir það starfsfólk sem átti að svara og hann svo látið 

það hafa listana. 

Þó sjálfsmat sé gagnleg leið til að sjá hvernig starfsfólk telur samskiptum sínum 

háttað og hvernig þau telja sig standa í notkun hegðunarstjórnunaraðferða er það 

ekki ein og sér raunhæf mæling á áhrifum inngrips. Sjálfsmat er alltaf aðeins 

huglægt mat einstaklinga sem verður fyrir áhrifum af skapsveiflum þeirra, 

aðstæðum hverju sinni og fleiru. Fyrir þessa rannsókn var bæði leikskólum sem og 

aðstæðum þar sem mælingar fóru fram fjölgað og þar af leiðandi voru þátttakendur 

fleiri. Því ætti alhæfingargildi þessarar rannsóknar að vera meira en fyrri rannsókna 

(Patrick Þór Kristinsson, 2008). Áhugavert væri að skoða frekar mun milli leikskóla 

sem innleitt hafa PBS en sá munur var ekki marktækur í þessari rannsókn ásamt því 

að skoða mun á sjálfsmati og beinu áhorfi eftir því hvort leikskólar hafa innleitt eða 

hafið innleiðingu PBS eða ekki. 

Út frá niðurstöðum beinna áhorfsmælinga má segja að innleiðing PBS sé ekki 

að skila sér nægilega vel inní starfið innan leikskólanna. Niðurstöður Elísu 

Guðnadóttur (2008) sýndu það einnig og voru ekki í samræmi við erlendar 

rannsóknir á árangri PBS (Benedict, Horner og Squires, 2007; Sprague o.fl., 2001). 

Innleiðing hafði ekki áhrif á vinnubrögð starfsfólks né hegðun barnanna og aðferðir 

PBS voru ekki meira notaðar í raun í leikskólum þar sem innleiðing var hafin. Þetta 

má skýra aðallega út frá því að þegar rannsókn hennar fór fram var innleiðing 

skammt á veg komin og það hefur verið bent á það að að minnsta kosti 80% af 

innleiðingu þurfi að vera rétt lokið til þess að innleiðing skili tilætluðum áhrifum. Í 

raun ætti samræmi milli sjálfsmats og beinna áhorfsmælinga að vera meira í 

leikskólum þar sem innleiðing PBS á sér stað heldur en kom fram í niðurstöðum 

þessarar rannsóknar vegna þess að þar ætti starfsfólk að vera áhugasamra um 

notkun aðferða PBS og áhrifa þeirra í starfi en í ljós kom að þrátt fyrir öfluga 

fræðslu og innleiðingu PBS þá er raunnotkun ekki nægilega mikil eins og 

niðurstöður sýna. 
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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:  

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. 

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 
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er í gildi stendur „Við notum inniröddina“ og fyrir neðan setninguna er mynd af 

barni með putta fyrir munni. Barn horfir á veggspjaldið 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:  

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. 
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Óskýr sjónræn áminning um vænting til hegðunar: Sjónrænt vísbendi sem minnir á 

hvaða væntingar eru gerðar til hegðunar en gerir það á óskýran hátt, 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 
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val. Þegar starfsmaður gefur val gerir hann ekki fyrirfram ráð fyrir hvað barn 

velur, báðir/allir möguleikar eru eðlilegir. Dæmi: Starfsmaður segir „ætlar 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 
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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 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 
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spurt barn hvað það gerði daginn áður þegar barnið sagði „veistu hvað ég gerði í 

gær?“ þá væri það skráð sem afleiðing hegðunar 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: 

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.  

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. 

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

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).  

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.  

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.  

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

Óæskileg hegðun: Óæskileg hegðun felur í sér: 

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.  

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.  

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. 

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.  

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 
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hegðun ef barn hefur meitt sig og grætur þess vegna), vælir, æpir, 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.  

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.  

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 

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.  

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?“  

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.  

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 
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var fallega gert af þér að aðstoða hana Siggu (lýsandi 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.  

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.  

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. 

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 barn (Kristín) 
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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  

nefna það æskilega sem barnið gerir og hrósa fyrir það.  

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  

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

sem þið viljið?“ 

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. 

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. 

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. 

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

„það er ljótt að lemja.“ 

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

ekki upp úlpuna þína.“  

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?“ 

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.  

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.  
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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 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 
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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.  

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.  
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Hegðun leiðrétt (redirection-RE):  

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 sem er með dót sem það vill fá, 

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 

(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.  

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 
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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 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 
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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.  

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 
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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.  

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.  

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 
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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 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 



55 

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. 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. 
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Aðferð við gagnasöfnun: 

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.  

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. 

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 

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.  

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.  

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.  

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).  
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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.  

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.  

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 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. 

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.  
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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 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.  

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) 
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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). Matsmaður skráir ekki óheila athygli þess starfsmanns sem hann er 

ekki að fylgjast með.  

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.  

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 
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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 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.  

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.  

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 
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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.   

 

 

Dæmi sem sýna hvernig skráning fer fram: 

Barn segir við starfsmann „sjáðu myndina mína,“ (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). 

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.  

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.  
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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 

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 
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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%) 

 

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%) 
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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%) 

 

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.  
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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%) 

 

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%) 
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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%) 

 

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%) 
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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.  

 

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%) 
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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%) 

 

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%) 
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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%) 

 

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.  
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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%) 

 

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   
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