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Í þessari rannsókn voru mælingar með beinu áhorfi bornar saman við niðurstöður 

sjálfsmatslista. Fylgst var með 10 kennurum sem kenndu í grunnskóla í Reykjanesbæ 

sem var á þriðja ári innleiðingar PBS (Stuðningur við jákvæða hegðun). Mælingar með 

beinu áhorfi voru teknar í kennslustund og var notkun kennara á aðferðum PBS skráð. 

Að loknum mælingum voru sjálfsmatslistar lagðir fyrir kennarana þar sem þeir voru 

beðnir um að meta eigin notkun á aðferðum PBS. Niðurstöður sýndu marktækan mun á 

sjálfsmati kennara á notkun þeirra á réttum afleiðingum hegðunar og mælingum með 

beinu áhorfi. Sjálfsmat var á langflestum breytum mun hærra en mælingar með beinu 

áhorfi gáfu til kynna. Kennarar ofmátu notkun sína bæði á réttri afleiðingu og rangri 

afleiðingu hegðunar, fyrir utan að þeir vanmátu notkun sína á óviðeigandi hunsun. 

Samkvæmt þessum niðurstöðum telja kennarar sig nota aðferðir PBS mun meira en þeir 

raunverulega gera. Sjálfsmat er samkvæmt þessum niðurstöðum ekki réttmæt aðferð til 

að meta árangur hegðunarstjórnunarkerfis eins og PBS og betra er að nota beint áhorf til 

að meta árangur. 
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Bak við luktar dyr 

Samanburður á annars vegar sjálfsmati kennara á notkun PBS (Stuðningur við 

jákvæða hegðun) í kennslustund og raunnotkunar hins vegar 

Grunnskóli er eitt mikilvægasta verkfæri sem samfélagið hefur og liggur mikil 

ábyrgð á herðum grunnskólakennara og annarra starfsmanna á þessu mikilvæga 

mótunarskeiði barna og unglinga. Öll börn á Íslandi þurfa að stunda lögbundið nám frá 

6. aldurs ári og fram að 16. aldurs ári og stunda að meðaltali 43.528 börn (tölur frá 1997-

2011) nám í grunnskólum landsins ár hvert (Hagstofa Íslands, 2011). Hlutverk 

grunnskóla er að auka færni nemenda og veita þeim nægilega þekkingu til þess að takast 

á við amstur daglegs lífs í síbreytilegu samfélagi með því að ýta undir og stuðla að 

almennri menntun, læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindum, jafnrétti, heilbrigði og 

velferð sem og að leyfa nemendum að virkja sköpunarhæfileika sína (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011).  

Þessi ábyrgð fellur á kennara sem og aðra starfsmenn sem koma að umsjón 

nemenda daglega. Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er meginhlutverk 

kennarans; „að vekja og viðhalda áhuga þeirra [nemenda] á námi, veita þeim handleiðslu 

á sem fjölbreytilegastan hátt og stuðla að góðum starfsanda og vinnufrið meðal 

nemenda.“ 

Erfiðlega getur reynst að uppfylla þessar kröfur þegar mikil hegðunarvandamál eru 

til staðar. Hegðunarvandamál taka tíma frá kennurum sem annars hefðu getað farið í 

kennslu og hafa margir starfsmenn í grunnskólum Reykjavíkur miklar áhyggjur af 

hegðunarvandamálum og telja það vera einn helsta streituvaldinn í starfinu (Ingvar 

Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006). Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg 

Kaldalóns (2006) rannsökuðu umfang hegðunarvanda í grunnskólum Reykjavíkur og 

voru niðurstöður þeirrar athugunar, sem fólst í viðtölum við kennara, að að meðaltali 
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eiga um 11% nemenda við einhverskonar hegðunarvandamál að stríða og þar af eru 

drengir í meirihluta eða um 81%. Meirihluti nemenda (9 af hverjum 10) er því að sýna 

æskilega hegðun og fara eftir þeim reglum sem settar hafa verið fram um hegðun og 

framkomu. Einnig kom það fram í rannsókninni að um 67% svarenda töldu að 

hegðunarvandamál væru að aukast. Mikill munur virðist vera á hegðunarvandamálum 

eftir skólum og einnig á milli ára, alveg frá því að vera lítilsháttar upp í það að vera 

mikil og alvarleg. 

Það að svo fá tilvik geti haft svo mikil áhrif á líðan kennara og nemenda er 

umhugsunarvert og sýnir hversu mikilvægt það er að draga enn meir úr 

hegðunarvandkvæðum í skólum til að stuðla að bættri líðan bæði kennara og nemenda. 

Margir grunnskólar hafa því tekið upp ýmiskonar heildstæð kerfi til að stuðla að 

jákvæðri hegðun nemenda og draga úr fjölda hegðunarvandamála innan 

skólaumhverfisins (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006).   

Ef kennari ætlar sér að tryggja góða menntun þarf hann að huga að 

námsumhverfinu. Ef nemendur finna ekki fyrir öryggi í skólastofunni, það er ef þeir vita 

ekki til hvers er ætlast til af þeim, verður erfitt að ætlast til þess að þau beri virðingu 

fyrir öðrum og sjálfum sér og hefur það áhrif á nám þeirra og annarra nemenda (Sprague 

og Golly, 2008; Strain, Lambert, Kerr, Stagg og Lenkner, 1983). Einnig er mikilvægt að 

kennarar finni fyrir stuðningi. Sterkt tengslanet og samvinna þar sem stefnt er að sama 

markmiði er nauðsynlegt til að árangur náist. Ef slíkt vantar er hætta á að kennarar finni 

fyrir óánægju og verði því ekki samkvæmir sjálfum sér þegar kemur að 

hegðunarstjórnun og árangurinn verður því ekki eins og vonast var til (Sprague og Golly, 

2008). Til þess að almennileg kennsla geti farið fram er því mjög mikilvægt að 

starfsandi og vinnufriður sé góður. 
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Hegðunarstjórnun – Heildstæður stuðningur við jákvæða hegðun 

Hegðunarstjórnun sem byggir á hagnýtri atferlisgreiningu, gengur út á það að 

breyta umhverfi nemenda með því að auka jákvæða athygli og draga úr refsingum. 

Rannsóknir hafa sýnt að refsingar eru aðeins skammtímalausn á hegðunarvandamálum 

og geta of haft í för með sér alvarlegri og fleiri vandamál (Sugai og Horner, 2002), og 

aukið líkur á viðvarandi hegðunarvandamálum seinna á lífsleiðinni (Matjasko, 2011).  Í 

hagnýtri atferlisgreiningu er lögð áhersla á notkun þriggja liða styrkingarskilmála þar 

sem samband milli aðdraganda, hegðunar og afleiðingar eru höfð að leiðarljósi. 

Mikilvægt er að fyrirmæli séu skýr og jákvæð og að afleiðingin sé í samræmi við hegðun 

nemenda (Kazdin, 2005; Strain o.fl, 1983).  

Meðal þeirra hegðunarstjórnunarkerfa sem grunnskólar hafa tekið upp er 

heildstæður stuðningur við jákvæða hegðun (School wide positive behavior support eða 

SW-PBS). Markmiðið með SW-PBS er að auka jákvæða hegðun nemenda og draga úr 

óæskilegri hegðun með því að styrkja æskilega hegðun með jákvæðri styrkingu og er 

farið eftir þriggja liða styrkingarskilmálanum. Kennurum og öðru starfsfólki eru kenndar 

aðferðir sem hjálpa þeim að halda aga og draga úr óæskilegri hegðun í kennslustofunni, 

og stuðla þannig að bættum námsárangri og heilbrigðari félagsmótun nemenda (Sprague 

og Golly, 2008; Sugai og Horner, 2002). Rannsóknir hafa sýnt að neikvæð athygli frá 

kennurum getur haft slæm áhrif á nám nemenda (Strain o.fl., 1983) og er því mikilvægt 

að kennarar notist við jákvæða agastjórnun. 

SW-PBS var upphaflega þróað við Háskólann í Oregon, af Landssamtökum um 

inngrip í hegðun og stuðningi (Positive behavioral interventions and support eða PBIS) 

og Rannsóknarmiðstöð sérkennsluskrifstofunnar (Behavioral research and teaching) 

(Sprague og Golly, 2008), þegar settar voru fram þær kröfur að allir nemendur, fatlaðir 

eða ófatlaðir,  hefðu jafnan rétt til að stunda nám með jafnöldrum sínum í heimaskóla 



7 

 

(Carr o.fl, 2002). Upphaflega var kerfið hugsað til þess að aðstoða börn með fatlanir að 

aðlagast skólaumhverfinu en fljótlega áttuðu menn sig á kosti kerfisins og var farið að 

þróa það sem heildstætt kerfi fyrir allt skólastigið (McCurdy, Manella og Eldridge, 

2003). Í dag hefur fjöldinn allur af skólum, á öllum skólastigum, tekið upp SW-PBS til 

að stuðla að bættum lífsstíl og betri lífsgæðum nemenda jafnhliða því að draga úr 

óæskilegri hegðun (Carr o.fl., 2002). 

SW-PBS byggist fyrst og fremst á aðferðum hagnýtrar atferlisgreiningar. Inngripið 

er byggt á þriggja liða styrkingarskilmálanum þar sem umhverfinu er breytt til að hafa 

áhrif á hegðun og einnig hafa aðferðir hagnýtrar atferlisgreiningar verið notaðar til að 

meta og bæta inngrip (Carr o.fl., 2002).  

Kerfið byggist á þremur forvarnarþrepum þar sem öll hegðun nemenda fellur inn í 

(sjá mynd 1). Fyrsta þrepið er fyrsta stigs forvarnir sem ná til alls skólans. Markmiðið er 

að fyrirbyggja hegðunarvanda og í því felst meðal annars skilvirkur stuðningur í námi og 

skilvirk bekkjastjórnun. Einnig er lögð áhersla á að þjálfa nemendur í félagsfærni og að 

kenna þeim tilætlaða hegðun. Þessu er náð fram með virku eftirliti og stjórn sem felur 

meðal annars í sér að veita hegðun nemenda jákvæða styrkingu, beita ákveðnum en um 

leið sanngjörnum aga. Annað þrepið felur í sér aðgerðir í kennslustofum og í smáum 

hópum þar sem tekið er á þeim nemendum sem eru í áhættuhóp. Á öðru þrepi er farið í 

yfirgripsmikla kennslu í félagsfærni og fá nemendur þjálfun í sjálfsstjórnun og í flestum 

tilfellum fá nemendur stuðningsaðila í skólanum. Þriðja þrepið nær yfir þá nemendur 

sem hafa lengi sýnt mikil og alvarleg hegðunarvandkvæði innan skólans og kemur það í 

stað brottvikningar úr skólanum. Á þessu þrepi eru allir virkjaðir til að taka þátt, 

nemandi, kennarar og foreldrar ásamt öðrum sem koma nærri barninu daglega. Foreldrar 

fá þjálfun og leiðbeiningar í notkun SW-PBS og nemandinn fær aukinn stuðning í 

skólanum (Sprague og Golly, 2009). 
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Mynd 1. Þriggja þrepa forvarnarlíkan (Anna María Frímannsdóttir, 2006). 

Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt árangur SW-PBS og sýndi rannsókn Irvins, 

Tobin, Sprague, Sugai og Vincent (2004) meðal annars allt að helmings minnkun 

agavandamála á fyrsta innleiðingarári og ennþá meiri árangri eftir því sem leið á 

innleiðinguna.   

Bradshaw, Reinke, Brown, Bevans og Leaf (2008) rannsökuðu muninn á fjölda 

hegðunarvandamála hjá 37 grunnskólum í Bandaríkjunum. Af þessum 37 skólum höfðu 

21 fengið þjálfun í SW-PBS en 16 höfðu ekki fengið neina þjálfun. Niðurstöður sýndu 

að skólarnir sem ekki höfðu fengið þjálfun í SW-PBS notuðu að einhverju leiti aðferðir 

úr hagnýtri atferlisgreiningu en ekki á markvissan hátt.  Í þeim skólum þar sem 

markvisst var farið eftir SW- PBS voru hegðunarvandamál mun færri og vægari heldur 

en í þeim skólum sem ekki notuðu SW-PBS. 

Árið 2007 hófst langtíma rannsókn á innleiðingu og árangri SW-PBS í nokkrum 

grunnskólum í Reykjanesbæ. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að SW-PBS 
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hafi jákvæð áhrif á hegðun kennara og nemenda. Óæskileg hegðun hjá nemendum 

minnkaði á yngsta og elsta stigi og varð vægari. Kennarar juku notkun sína á jákvæðri 

athygli auk þess sem hunsun á hegðun minnkaði (Kolbrún Ingibjörg Jónsdóttir, Zuilma 

Gabriela Sigurðardóttir, Ragnheiður S. Gunnarsdóttir og Gylfi Jón Gylfason, 2012). 

Hlutverk kennara og starfsfólks 

Þó svo að skóli ákveði að taka upp hegðunarstjórnunarkerfi til að stuðla að bættri 

hegðun nemanda þá þarf það ekki að þýða að árangur náist. Til þess að kerfið skili 

tilsettum árangri þá þurfa allir starfsmenn skólans að tileinka sér nýjar aðferðir í 

agastjórnun og því hvernig taka eigi á hegðunarvandamálum nemenda. Mikilvægt er að 

allir kennarar tileinki sér sömu aðferðir til að stuðla að því að nemendur finni fyrir 

öryggi og viti til hvers er ætlast af þeim í skólanum (Sprague og Golly, 2008).  

Kennarar eru oft ómeðvitaðir um það hversu mikið þeirra eigin hegðun hefur áhrif 

á hegðun nemenda sinna. Til þess að kennarar geti breytt hegðun nemenda sinna þurfa 

þeir fyrst að breyta eigin hegðun, því þó svo að sýnt hafi verið fram á árangur inngrips 

þá mun það ekki hafa áhrif nema kennarar fari eftir því og noti það rétt (Sterling-Turner, 

2001; Thomas, Becker og Armstrong, 1968). Einnig er erfitt að meta áhrif og gæði 

íhlutunar ef raunnotkun er ekki sem skyldi (Mortenson og Witt, 1998), það er ef 

meðferðartryggð (treatment integrity) er lítil. 

Mikilvægt er að starfsfólk fái reglulegar ábendingar (feedback) um það hvernig 

þeir eru að standa sig í framkvæmd, annars er hætta á að meðferðartryggð sé ekki 

viðhaldið og notkun þeirra á íhlutuninni minnki hratt eftir þjálfun (Jones, Wickstrom og 

Friman, 1997; Solomon, Klein og Politylo, 2012; Witt, Noell, LaFleus og Mortenson, 

1997). 
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Aðferðir til að mæla árangur 

Til eru ýmsar leiðir til að meta árangur SW-PBS og annarra 

hegðunarstjórnunarkerfa, en flestir matslistar eru byggðir á sjálfsmati eða 

spurningalistum sem lagðir eru fyrir starfsfólk, foreldra og nemendur (Ragnheiður Sif 

Gunnarsdóttir, 2011; Þjónustumiðstöð Breiðholts, 2008). Í marga áratugi hafa 

sjálfsmatslistar og spurningalistar verið algengasta gagnasöfnunar aðferð sálfræðinga 

(Haeffel og Howard, 2010) á tilfinningum, frammistöðu, upplifun og hegðun (Barlow, 

Knock og Hersen, 2009). Ástæðurnar fyrir vinsældunum er að aðferðin er mjög 

kostnaðarlítil og auðveld í framkvæmd. Einnig er þetta góð leið til að afla upplýsinga um 

breytur sem ekki eru sýnilegar eins og til dæmis tilfinningar eða hugsanir. 

 Gallarnir við sjálfsmat eru að það felur oftast í sér að fólk er beðið að svara 

spurningum um eigin hegðun eða tilfinningu og er því erfitt eða jafnvel ómögulegt að 

staðfesta gögnin þar sem þau eru byggð á huglægu mati svarenda og geta því verið háð 

aðstæðum, væntingum og þóknunaráhrifum (Barlow, Nock og Hersen, 2009; Korotitsch 

og Nelson-Grey, 1999). 

Þó svo að sjálfsmatslistar séu fljótleg, ódýr og auðveld leið til að safna 

upplýsingum um breytur sem ekki eru sýnilegar þá eru þeir ekki mjög hentugir til að 

meta hvort hegðun hafi átt sér stað eða til að meta árangur íhlutunar (Barlow, Nock og 

Hersen, 2009). Helsta vandamálið við sjálfsmatslista er þóknunaráhrifin (reactivity). 

Þóknunaráhrif koma fram þegar fólk veit að það er verið að fylgjast með því og það 

breytir hegðun sinni til að mæta þeim væntingum sem þeir telja að séu fyrir hendi. Oftast 

breyta þeir hegðun eða svörum sínum sér í hag, sérstaklega ef verið er að meta hæfni eða 

starfsgetu fólks og er því erfitt að meta niðurstöður þar sem fólk á það til að vilja sýna 

sig í betra ljósi (social desirability) (Barlow, Nock og Hersen, 2009; Korotitsch og 
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Nelson-Grey, 1999). Þar af leiðandi á það til að ofmeta kosti og vanmeta galla sína 

(Campbell og Sedikides, 1999). 

Önnur leið til að meta árangur SW-PBS og annarra hegðunarstjórnunarkerfa er 

beint áhorf. Í beinum áhorfsmælingum er farið inn í raunverulegar aðstæður og hegðun 

þátttakenda skráð á magnbundinn hátt. Beinar áhorfsmælingar eru flóknar í framkvæmd 

og krefjast mikillar þjálfunar á þeim matsmönnum sem munu sjá um skráninguna. Það 

þarf að sjá til þess að allir matsmenn fari nákvæmlega eftir sömu skilgreiningum á 

markhegðun til þess að réttmæti gagnanna sé viðhaldið og hægt sé að endurtaka 

rannsóknina (Baird og Nelson-Gray, 1999; Barlow, Nock og Hersen, 2009).  

Í beinu áhorfi er oftast notast við bilskráningar (interval recording) þar sem erfitt 

er að fylgjast með allri hegðun á öllum tímum. Bilskráning er viðeigandi þegar hegðun 

er viðvarandi eða mjög tíð (Baird og Nelson-Gray, 1999). Áhorfstímanum, sem getur 

verið allt frá nokkrum mínútum upp í nokkra klukkutíma, er skipt niður í jafnlöng 

nokkurra sekúndna áhorfsbil, t.d. 10 mínútna mælingu skipt niður í sextíu tíu sekúndna 

áhorfsbil. Í mælingum með bilskráningu er fylgst með hvort að markhegðun hafi komið 

fyrir eða ekki innan hvers áhorfsbils. Bilskráning er ein algengasta aðferðin sem notuð er 

við mælingar í hagnýtri atferlisgreiningu. Aðferðin er sveigjanleg og er hægt að nota 

hana til að mæla nánast hvaða hegðun sem er og hafa rannsóknir sýnt að bilskráning er 

jafn réttmæt og aðrar nákvæmari mælingar (Barlow, Nock og Hersen, 2009) 

Til eru nokkrar mismunandi aðferðir við bilskráningu. Ein aðferð við bilskráningu 

er samfellt áhorf með bilskráningu (continuous observation with interval recording) en 

til eru þrjár útgáfur af þeirri aðferð. Fyrsta aðferðin er tíðnimæling (frequency count) en 

þá er merkt við hegðun í hvert sinn sem markhegðun birtist. Önnur aðferðin er heilt 

áhorfsbil (whole-interval response) en þá er aðeins merkt við að hegðun hafi átt sér stað 

þegar markhegðun varir allt áhorfsbilið. Þriðja aðferðin er sú aðferð sem notast var við í 
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þessari rannsókn en það er hlutabilskráning (partial-interval response) (Bailey og Burch, 

2002). Ef markhegðun kemur fyrir innan áhorfsbilsins er merkt við einu sinni þó svo að 

markhegðunin hafi komið fram nokkrum sinnum á áhorfstímanum og sama hversu lengi 

hún varir. Markmiðið er ekki að mæla tíðni eða tímalengd hegðunar heldur hlutfallstölu 

þeirra bila þar sem markhegðun kemur fram og eru niðurstöður oftast birtar sem 

prósentuhlutfall. Ef verið er að fylgjast með og mæla nokkrar gerðir hegðunar er oft gert 

stutt hlé eftir hvert áhorfsbil til að hægt sé að fara yfir skráningarblaðið og skrá niður 

hvaða hegðun kom fyrir. Skráningarbilin eru ekki hluti af mælingarbilunum og eru oftast 

mjög stutt, í kringum 5 sekúndur, en þá er mælingamaður ekki að fylgjast með hegðun. 

Við bilskráningu eru oftast notaðar hljóðupptökur sem gefa til kynna hvenær áhorfsbili 

lýkur og ef notast er við skráningarbil er gefið til kynna á hljóðupptökunni hvenær 

skráningarbil endar (Bailey og Burch, 2002; Barlow og Nock, 2009).  

Bilskráning hefur kosti og galla, en helstu gallarnir eru að hún er ekki næm á 

breytingar á hegðun sem koma oft fram. Mikilvægt er því að huga vel að lengd 

áhorfsbila og tíðni og eðli þeirrar hegðunar sem fylgst er með. Kostirnir við bilskráningu 

er að hægt er að fylgjast með mörgum gerðum hegðunar í einu (Bailey og Burch, 2002) 

ásamt því að hægt er að fylgjast með stórum hóp af þátttakendum í einu. Í þessari 

rannsókn er fylgst með hegðun nemenda, en ekki er verið að fylgjast með hegðun hvers 

og eins nemenda heldur hópnum sem heild. Ef hegðun kemur fyrir innan áhorfsbils er 

merkt við hegðun sama hversu oft eða lengi hún kemur fyrir og sama hversu margir eða 

fáir sýna hegðunina. 

Þóknunaráhrif eru einnig vandamál í beinu áhorfi þar sem að fólk á það til að haga 

sér öðruvísi þegar það veit að það er verið að fylgjast með sér. Hægt er að minnka 

þóknunaráhrifin með því að matsmenn láti lítið á sér bera, til dæmis með því að staðsetja 

sig smá vegalengd frá þátttakanda. Einnig er mikilvægt að venja þátttakendur við 
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nærveru matsmanna áður en raunverulegar mælingar eiga sér stað með því að fara inn í 

aðstæður og taka mælingar sem ekki eru notaðar í lokaniðurstöðum (Korotitsch og 

Nelson-Grey, 1999). Önnur aðferð til að komast hjá þóknunaráhrifum eru svo kallaðar 

hálf-faldar rannsóknir (partially concealed studies) þar sem þátttakandi veit ekki að 

verið sé að fylgjast með sér og er undir þeirri trú að verið sé að fylgjast með einhverjum 

öðrum, eða að verið sé að mæla aðra hegðun en raun ber vitni.  

Samanburður á mælingum með beinu áhorfi annars vegar og sjálfsmati hins vegar 

Margar rannsóknir hafa sýnt að ekki sé raunhæft að meta árangur með 

sjálfsmatskvörðum eða spurningalistum þar sem niðurstöður byggja á huglægu mati og 

er því oft lítið samræmi á milli sjálfsmats og raunverulegrar notkunar (Elísa Guðnadóttir, 

2008; Hartman og Nelson 1992, Hook og Rosenshine 1997; Ingunn Brynja Einarsdóttir, 

2012; Jack o.fl., 1996; Jones o.fl. 1997; Mortenson og Witt 1998; Noell og Witt 1999; 

Patrick Þór Kristinson, 2008; Sóley Jökulrós Einarsdóttir, 2002; Wickstrom, Jones, 

LaFleur og Witt, 1998; Witt, Gresham og Noell, 1996). 

Hook og Rosenshine (1979) fóru yfir nokkrar rannsóknir þar sem samræmi milli 

raunverulegrar hegðunar (beint áhorf) kennara í kennslustofu og mats þeirra á eigin 

hegðun var metið. Í grein þeirra kemur fram að ekki ein af þessum rannsóknum fann 

augljóst samræmi þar á milli. Niðurstaða Hook og Rosenshine var sú að ekki er hægt að 

ganga út frá því að sjálfsmat kennara samræmist raunverulegri hegðun þeirra í 

kennslustofunni því að þeir hafa ekki fengið þjálfun í að meta eigin frammistöðu. 

Samskipti 20 kennara og barna með hegðunarvandamál voru rannsökuð af Jack 

o.fl. (1996). Kennarar voru beðnir um að meta hversu mikið þeir notuðu aðferðir 

hegðunarstjórnunar í kennslu. Útfrá matinu var kennurunum skipt í tvo hópa en eini 

munurinn á hópunum var að annar hópurinn taldi sig nota meiri tíma í jákvæð samskipti. 
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Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að ekki var samræmi milli áætlaðrar notkunar á 

hegðunarstjórnun og raunnotkunar. Kennarar notuðu aðeins jákvæð samskipti í 5% 

tilvika og eyddu báðir hóparnir jafn miklum tíma í neikvæð samskipti. 

Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir á samræmi milli raunnotkunar og 

sjálfsmats kennara í grunnskólum landsins og er aðeins vitað um eina. Sóley Jökulrós 

Einarsdóttir (2002) kannaði notkun kennara á þeim reglum og aðferðum sem þeir höfðu 

lært í hegðunarstjórnunarnámskeiðinu SOS! Hjálp fyrir foreldra. Fylgst var með 

raunnotkun þriggja kennara á hegðunarstjórnunaraðferðum SOS! Hjálp fyrir foreldra 

með beinu áhorfi sem síðan var borið saman við sjálfsmat þeirra sem mælt var með 

spurningalista. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að kennarar áttu erfitt með að gera 

sér grein fyrir notkun sinni á aðferðinni og var lítið samræmi á milli raunnotkunar og 

sjálfsmats. Þó áttu kennarar auðveldar með að gera sér grein fyrir notkun sinni á 

fyrirmælum. Kennararnir töldu sig gefa rétt fyrirmæli í 80% tilvika sem var aðeins lægra 

heldur en raunnotkun þeirra sem mældist 90%. Kennararnir virtust hins vegar ofmeta 

notkun sína á jákvæðri umbun en þar mældist notkun þeirra með beinu áhorfi í 45% 

tilvika en kennararnir töldu sig nota umbun rétt í 77% tilvika. Einnig virtust kennarar 

vanmeta notkun sína á vægum hegningum en þar mældist raunnotkunin 67% á móti 60% 

í sjálfsmati.  

Svipaðar rannsóknir hafa verið gerðar í leikskólum landsins en þær rannsóknir 

hafa sýnt svipaðar niðurstöður (Patrick Þór Kristinsson, 2008, Helga Dögg Helgadóttir, 

2012). Patrick Þór Kristinsson (2008) bar saman sjálfsmat leikskólastarfsmanna á 

samskiptum þeirra við börn annars vegar og raunnotkunar sem mæld var með beinu 

áhorfi hins vegar. Niðurstöður sýndu að lítið samræmi var milli sjálfsmats og 

raunnotkunar þegar kom að notkun hegðunarstjórnunaraðferða. Í flestum tilfellum 

ofmátu kennarar notkun sína á neikvæðri athygli í kjölfar óæskilegrar hegðunar en beint 
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áhorf sýndi að raunnotkun var oftast minni. Mesta samræmi var milli notkunar kennara á 

jákvæðri athygli í kjölfar æskilegrar hegðunar en mesta ósamræmið var á notkun 

neikvæðrar athygli í kjölfar óæskilegrar hegðunar. Kennarar töldu sig gefa skýr 

fyrirmæli í 81% tilfella en samkvæmt beinu áhorfi var það eingöngu 4%. 

Niðurstöður rannsókna hafa því sýnt að ekki sé nóg að kenna aðferðir 

hegðunarstjórnunar heldur þarf að viðhalda og sjá til þess að kennarar noti þær aðferðir 

sem kenndar eru.  

Tilgangur rannsóknarinnar 

Þessi rannsókn er sjálfstæður hluti af langtímarannsókn á áhrifum SW-PBS í 

þremur skólum í Reykjanesbæ. Markmið þeirrar rannsóknar var að rannsaka áhrif 

hegðunarstjórnunarkerfisins SW-PBS á samskipti starfsfólks og nemenda í grunnskólum 

Reykjanesbæjar. Samskipti kennara og nemenda voru mæld með beinu áhorfi (Kolbrún 

Ingibjörg Jónsdóttir, Zuilma Gabriela Sigurðardóttir, Ragnheiður S. Gunnarsdóttir og 

Gylfi Jón Gylfason, 2012). 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að kanna hvort að samræmi sé á milli þess 

hvernig kennarar mátu notkun sína á aðferðum SW-PBS og beinna áhorfsmælinga á 

hegðun þeirra. Kennarar svöruðu spurningalista þar sem þeir voru beðnir um að meta 

notkun sína á aðferðum SW-PBS og voru svör þeirra borin saman við niðurstöður sem 

fengnar voru með beinu áhorfi. Þessi rannsókn er byggð á rannsókn Sóleyjar Jökulrósar 

Einarsdóttur (2002). 

Tilgangur rannsóknarinnar er að athuga hvort að sjálfsmatslistar séu réttmæt leið 

til að mæla notkun kennara á aðferðum SW-PBS eða hvort að mælingar með beinu 

áhorfi séu réttmætari. Rannsóknartilgáturnar eru þær að kennarar ofmeti notkun sína á 

réttum afleiðingum hegðunar þ.e. jákvæðri athygli, leiðréttingu hegðunar, viðeigandi 
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hegningu og virkri hunsun og vanmeti notkun sína á röngum afleiðingum hegðunar þ.e. 

rangri umbun, óviðeigandi hegningu og óviðeigandi hunsun.  
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Aðferð 

Þátttakendur 

10 þátttakendur voru valdir af handahófi úr hópi þeirra kennara sem höfðu starfað 

að minnsta kosti tvö ár í skólanum, af þeim voru tveir erlendir starfsmenn. Tveir karlar 

og átta konur völdust og var meðalaldur þeirra 42,6 ár með staðalfrávikið 12 (spönn 25 – 

58). Meðalstarfsaldur 9 kennara var 10,6 ár með staðalfrávikið 10,2 (spönn 2 – 36),  einn 

kennari skyldi eftir autt. Sjö þátttakenda voru með grunnskólakennara menntun, einn 

grunnskóla- og framhaldasskólakennara menntun, einn leiðbeinandi og einn 

myndlistarkennari. Þrír þátttakendur kenndu aðeins á yngstastigi (1. – 6. bekkur), þrír 

kenndu aðeins á elstastigi (7. – 10. bekkur) og fjórir kenndu á báðum stigum.  

Fylgst var með kennurum í kennslustund og einnig var fylgst með nemendum 

þeirra og hegðun þeirra skráð. Ekki var verið að fylgjast með ákveðnum nemendum 

heldur bekknum sem heild. Nemendur voru í 1. til 10. bekk og var það tilviljun hverjir 

voru í bekknum þegar mæling átti sér stað. Alls voru 359 nemendur voru skráðir í 

skólann á mælingartímabilinu en meðalfjöldi nemanda í þeim tímum sem skráningar 

fóru fram í var 11,7 með staðalfrávikið 5,6 (spönn 4 – 22). 

Aðstæður 

Mælingar fóru fram í einum skóla í Reykjanesbæ vorið 2011 þegar innleiðing PBS 

hafði staðið yfir í þrjú ár. Skráningar fóru fram í þeim kennslustofum sem kennararnir 

voru að kenna í á hverjum tíma og var það háð tilviljun hvaða bekk þeir voru að kenna. 

Aðeins voru teknar mælingar þegar þátttakendur voru að kenna, ef forfallarkennari eða 

annar starfsmaður var að kenna voru mælingar ekki teknar og annar tími valinn af 

handahófi til að fylgjast með þátttakanda við kennslu. Kennsluaðstæður gátu annað hvort 

verið almenn kennsla, Vídeó, hljóðlestur, próf eða upplestur kennarar. 
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Mælitæki 

Hegðun kennara og nemenda var mæld með beinu áhorfi. Notuð var tíu sekúndna 

bilskráning (interval recording) við skráningu. Eftir hvert tíu sekúndna áhorfsbili var 

fimm sekúndna skráningarbil þar sem skráð var hvort markhegðun hefði átt sér stað hjá 

kennara og nemendum. Aðeins var merkt við ef markhegðun átti sér stað innan 

áhorfsbils. Ekki var verið að mæla hve oft ákveðin hegðun átti sér stað eða hversu 

margir sýndu hana, aðeins hvort að hegðun hefði komið fram eða ekki. Var því aðeins 

merkt við einu sinni þó svo að markhegðun hefði komið fyrir oftar innan hvers 

áhorfsbils.  

Notuð var sérstakt skráningarblað sem spannaði fimm mínútur eða tuttugu tíu 

sekúndna áhorfsbil (sjá viðauka 2). Hver mæling var tuttugu mínútur og voru því notuð 

fjögur skráningarblöð í hverri mælingu. Mælingarmaður var með hljóðskrá á i-podi þar 

sem kom fram hvenær ætti að skrá og hvenær ætti að horfa. 10 sekúndur liðu frá því að 

kveikt hafði verið á hljóðskrá og þangað til að fyrstu fyrirmæli um að fylgjast með 

komu. Mælingarmaður fylgdist með hegðun kennara og nemanda í 10 sekúndur. Eftir 

þessar 10 sekúndur komu fyrirmæli í hljóðskrá um að skrá niður hegðunina. 

Mælingarmaður hafði 5 sekúndur til að skrá áður en næstu fyrirmæli um að horfa voru 

gefin í hljóðskrá. Hvert mælingarbil var því 15 sekúndur, 10 sekúndur til að horfa og 5 

sekúndur til að skrá. Hver mæling samanstóð af 80 mælingarbilum eða 20 mínútum. 

Hljóðskránni var skipt niður í fjögur fimm mínútna mælingartímabil og á milli hvers 

tímabils var tíu sekúndna hlé til þess að mælingarmaður gæti skipt um skráningarblað.  

Til að auðvelda skráningu var skráningarblaðinu skipt upp eftir þriggja liða 

styrkingarskilmálanum – aðdragandi hegðunar, hegðun og afleiðing (sjá viðauka 2) og 

var hver markhegðun vel skilgreind (sjá viðauka 1) til þess að mælingarmenn hefðu 

góða þekkingu á hvaða hegðun var verið að skrá. 
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Spurningalisti var lagður fyrir kennara að mælingum loknum þar sem þeir voru 

beðnir um að meta eigin notkun á PBS í kennslustundum. Spurningalistinn innihélt 9 

spurningar ásamt skilgreiningu fyrir hverja hegðun og dæmum (sjá viðauka 3). Kennarar 

voru beðnir um að meta hversu oft spurningarnar áttu við þá með því að gera hring utan 

um þá hlutfallstölu sem þeir töldu eiga best við sig, frá 0 (aldrei) til 100 (alltaf). 

Skráningarblöðin fyrir beinu áhorfsmælinguna voru upphaflega notuð í rannsókn 

Ragnheiðar Sifjar Gunnarsdóttur (2011) en var þeim lítillega breytt í þessari rannsókn. 

Spurningalistinn var búinn til sérstaklega fyrir þessa rannsókn og var byggður á 

spurningalista úr rannsókn Sóleyjar Jökulrósar Einarsdóttur (2002). 

Rannsóknarsnið 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort að samræmi væri á milli sjálfsmats 

kennara á eigin hegðun mælt með spurningalista og raunnotkunar kennarar á aðferðum 

PBS mælt með beinu áhorfi. 

Fylgibreyturnar voru alls 10, nánari skilgreiningar á fylgibreytunum má finna í 

viðauka 1, og var þeim var skipt niður í aðdraganda og afleiðing samkvæmt þriggjaliða 

styrkingarskilmálanum. Skýr fyrirmæli og óskýr fyrirmæli flokkuðust undir aðdraganda. 

Jákvæð athygli, hegðun leiðrétt (RED), viðeigandi hegning, virk hunsun, röng umbun, 

óvíðeigandi hegning og óviðeigandi hunsun flokkuðust undir afleiðingu. Að lokum var 

mælt hvort að starfsmaður væri á staðnum eða ekki.  

Mælingar fóru fram á kennslutíma og var notast við handahófskennt val á 

kennslustundum til að kennarar vissu ekki fyrirfram hvenær mælingarmenn kæmu að 

skrá. Mælingarmenn reyndu eftir mesta megni að láta lítið fyrir sér fara til að hafa sem 

minnst áhrif á hegðun kennara og nemenda og vissu hvorki kennarar né nemendur um 

raunverulegan tilgang rannsóknarinnar 
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Framkvæmd 

Ákveðið var að gera rannsóknina í einum af þremur skólum Reykjanesbæjar sem 

höfðu hafið innleiðingu PBS. Sá skóli sem varð fyrir valinu var kominn lengst í 

innleiðingu PBS. Haft var samband við skólastjórnendur og óskað eftir fundi. Á 

fundinum var farið yfir tilgang rannsóknarinnar ásamt framkvæmd. Til þess að 

niðurstöður yrðu sem réttmætastar máttu þátttakendur ekki vita hver raunverulegur 

tilgangur rannsóknarinnar væri og var því skólastjórnendum gert kunnugt um að 

rannsóknin þyrfti að vera gerð undir fölskum forsendum til þess að þátttakendur myndu 

ekki breyta hegðun sinni eða samræma hana við fyrir fram ákveðnar hugmyndir sínar 

um eigin notkun á PBS. Einnig var tekið fram að þegar mælingum væri lokið og 

þátttakendur væru búnir að svara spurningalistanum fengju þeir að vita raunverulegan 

tilgang rannsóknarinnar og þeim gefinn kostur á að draga sig út úr rannsókninni. 

Skólastjóri skrifaði undir samþykki (sjá viðauka 4) og var þagnarskylda sett á.  

Þátttakendur voru dregnir af handahófi úr hópi þeirra kennara sem höfðu starfað að 

minnsta kosti tvö ár í skólanum þannig að þeir hefðu þó nokkra þekkingu á PBS og 

notkun þess. Þegar þátttakendur höfðu verið valdir fór rannsakandi á fund með hverjum 

og einum kennara og útskýrði fyrir þeim tilgang og framkvæmd rannsóknarinnar. 

Þátttakendur fengu að vita að mælingarmenn myndu koma í fjórar kennslustundir til að 

skrá og eftir mælingarnar myndi hann leggja fyrir þá spurningalista. Þátttakendum var 

gefin kostur á að hafna þátttöku, en enginn af þeim sem valdir voru nýttu sér þann rétt og 

skrifuðu þeir allir undir samþykki (sjá viðauka 5). 

Þar sem þessi rannsókn tengist annarri langtímarannsókn sem hófst vorið 2008 

(Kolbrún Ingibjörg Jónsdóttir, Zuilma Gabriela Sigurðardóttir, Ragnheiður S. 

Gunnarsdóttir og Gylfi Jón Gylfason, 2012) var stuðst við sömu skilgreiningar á 

markhegðun (Ragnheiður Sif Gunnarsdóttir, 2011) til þess að samræmi væri á milli 
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rannsókna, en gerðar voru nokkrar breytingar á skilgreiningunum þar sem við átti (sjá 

viðauka 1). Einnig var notuð sérstök hljóðskrá sem hafði verið gerð fyrir langtíma 

rannsóknina.  

Mælingarmaður byrjaði á því að taka þrjá daga í þjálfun áður en eiginlegar 

mælingar hófust. Mælingarmaður hafði reynslu af mælingum með beinu áhorfi þannig 

að ekki þurfti mikinn tíma fyrir þjálfun. Þjálfunin var til þess fallin að mælingarmaður 

gæti skráð hegðun örugglega og væri orðin vel kunnugur skilgreiningunum. Einnig var 

sá tími notaður til að gera breytingar á skráningarblaði. Þegar mælingarmaður hafði 

lokið eigin þjálfun hófst þjálfun mælingarmanns sem sá um samræmismælingar sem 

auglýst hafði verið eftir á vef sálfræðideildar Háskóla Íslands. Leitað hafði verið eftir 

stúdentum sem vildu safna sér inn tímum sem nýtast upp í rannsóknareiningar. Gert var 

ráð fyrir einni viku í þjálfun eða þangað til að samræmi milli mælingarmanna yrði 

endurtekið meira en 80% í hverri breytu. Áður en þjálfun hófst fékk 

samræmismælingarmaður sendar skilgreiningarnar (sjá viðauka 1) og þau fyrirmæli að 

læra þær utan að. Fyrsti dagur þjálfunar fór í yfirferð skilgreininga og kennslu á notkun 

skráningarblaðs (sjá viðauka 2). Meiri hluti þjálfunar fór fram við raunverulegar 

aðstæður. Byrjað var á því að skrá í nokkrar mínútur og bera saman blöð. Farið var yfir 

skilgreiningar ef einhver vafaatriði komu upp. Því næst var farið í að taka raunverulegar 

mælingar og samræmi athugað á milli mælingarmanna. Þegar samræmi var endurtekið 

meira en 80% í öllum breytum var þjálfun lokið. Þjálfunin tók rúma viku. 

Mælingar hófust 1. mars og stóðu til 26. mars 2011. Upphaflega var áætlað að 

mælingar tækju tvær vikur en mikil veikindi meðal kennara og páskafrí lengdi 

mælingartímabilið í fjórar vikur. Áður en mælingar hófust var búið að draga af 

handahófi þær kennslustundir fyrir hvern kennara þar sem mælingar áttu að fara fram. 

Mælingar fóru fram milli kl 8:15 og 11:15 alla dagana. Á þessum tíma eru fjórar 
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kennslustundir og var það tilviljun hvaða kennara var fylgst með hvern dag. Þegar 

mælingar hófust var beðið þangað til að minnsta kosti 5 mínútur væru liðnar af 

kennslutímanum, til þess að mælingar færu ekki fram þegar kennari væri að lesa upp 

nöfn nemenda, en ekki lengra en 10 mínútur til þess að hægt væri að ljúka skráningu 

áður en kennslutíma lyki. Markmiðið var að skrá notkun kennara á aðferðum PBS í 

kennslu og var því beðið þangað til að kennsla væri hafin. Þegar mælingarmaður var 

kominn inn í kennslustofuna kom hann sér fyrir á stað þar sem lítið fór fyrir honum og 

var reynt að vera sem lengst frá kennaranum en nógu nálægt til að hægt væri að heyra í 

honum. Mælingarmaðurinn byrjaði á því að skrá niður hve margir nemendur væru 

mættir og hvers konar kennsla væri í gangi. Einnig var merkt við númer hvað 

kennslustundin var hjá viðkomandi kennara, númer kennara og hvort um 

áreiðanleikamælingu væri að ræða. Þegar mælingarmaður var tilbúinn til skráningar 

kveikti hann á hljóðskránni á i-podinum sínum. Þegar verið var að taka 

samræmismælingar notuðu mælingarmenn sama i-podinn, til þess að samræmi væri milli 

skráningarbila, en hvor þeirra notaði sín heyrnartólin þannig að fjarlægðin milli þeirra 

væri nægileg til þess að þeir sæju ekki á skráningarblað hvors annars. 

Samræmismælingar fóru fram eins og venjulegar mælingar. Þegar mælingum var lokið 

yfirgaf mælingamaður kennslustofuna hljóðlega til að trufla sem minnst kennsluna. 

Þessar mælingar voru endurteknar 40 sinnum eða fjórum sinnum fyrir hvern kennara. 

Þegar allar mælingar höfðu verið teknar fór mælingarmaður á fund með hverjum 

og einum kennara og afhenti þeim spurningalistann sem þeir voru beðnir um að svara 

(sjá viðauka 3). Þegar allir kennarar höfðu skilað inn spurningalistunum (síðasti 

kennarinn skilaði 2 vikum seinna) fór mælingarmaður aftur á fund með hverjum og 

einum kennara til að þakka þeim fyrir þátttökuna og til að tilkynna þeim raunverulegan 

tilgang rannsóknarinnar. Kennurum var gefinn kostur á að draga sig úr rannsókninni og 
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myndu gögnin þeirra þá ekki verða notuð í niðurstöður rannsóknarinnar. Enginn kennari 

nýtti sér þann rétt og skrifuðu þeir allir undir samþykki um að nota mætti þau gögn sem 

hafði verið safnað. 

Samræmismælingar 

Þjálfun samræmismælingarmannsins tók rúma viku. Ásættanlegt samræmi náðist 

eftir aðeins 4 daga en ákveðið var að taka 3 daga í viðbót til að ná enn meira samræmi 

og að samræmismælingarmaður væri enn betur undirbúinn. Samræmi var mælt með því 

að bera saman skráningarblöð bil fyrir bil og reikna í hversu mörgum bilum 

mælingarmenn voru sammála eða ósammala í skráningum sínum. Hlutfall þeirra bila þar 

sem mælingarmenn voru sammála eða ósammála var reiknað út fyrir hverja breytu og 

var heildarsamræmi fyrir hverja breytur reiknað ásamt heildarsamræmi. Tíu 

samræmismælingar voru teknar eða ein fyrir hvern kennara (25%). 

Heildarsamræmi milli mælingarmanna var að meðaltali 97,7 % með staðalfrávikið 

2,5%. Meðal samræmi var minnst 93,4% fyrir breytuna jákvæð athygli en þrjár breytur 

voru með meðalsamræmið 100%, æskileg hegðun, hegðun leiðrétt (RED) og 

starfsmaður ekki á staðnum. Lægsta samræmið í stakri mælingu var 86,25% fyrir 

breytuna jákvæð athygli. Allar breytur innihéldu stakar mælingar þar sem áreiðanleiki 

var 100%. Niðurstöður samræmismælinga má sjá í töflu 1. 
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Tafla 1 

Meðalsamræmi og spönn fyrir hverja breytu 

Fylgibreytur Meðaltal (%) Spönn (%) 

Skýr fyrirmæli 95,3 88-100 

Óskýr fyrirmæli 97 89-100 

Æskileg hegðun* 100 100-100 

Óæskileg hegðun* 94,6 91-100 

Jákvæð athygli 93,4 86-100 

Hegðun leiðrétt 100 100-100 

Viðeigandi hegning 98 96-100 

Virk hunsun 99 96-100 

Röng umbun 99,4 98-100 

Óviðeigandi hegning 99,1 98-100 

Óviðeigandi hunsun 94 89-100 

Starfsmaður ekki á staðnum 100 100-100 

Starfsmaður ætti að vera á staðnum 99,9 99-100 

*breytur sem ekki voru notaðar í lokaniðurstöður 
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Niðurstöður 

Borin voru saman gögn sem fengust með beinu áhorfi annars vegar og spurningalistum 

hins vegar. Meðaltöl hverrar fylgibreytur voru reiknuð og hver og ein fylgibreyta var 

borin saman við sömu fylgibreytu úr spurningalistunum. Til þess að hægt væri að bera 

saman niðurstöður spurningalistans sem var í hlutföllum (%) voru gögn beins áhorfs 

reiknuð sem hlutföll af skráðum bilum. Marktektarpróf voru gerð til að meta hvort að 

marktækur munur væri á hlutfallstölum sem fengust með beinu áhorfi annars vegar og 

spurningalistunum hins vegar. 

Gögnin voru skoðuð með tilliti til hvenær dags kennslustundin var og einnig með 

tilliti til hvers konar kennsla fór fram en ekki reyndist vera munur á niðurstöðunum. 

Engin aðgreining var því gerð á niðurstöðunum og aðeins gerður samanburður á 

niðurstöðum beins áhorfs annara vegar og spurningalistunum hins vegar. 

Fylgibreyturnar starfsmaður ekki á staðnum og starfsmaður ætti að vera á 

staðnum voru sameinaðar í eina breytu til að bera saman við breytuna „hversu oft 

skilurðu nemendur þína eftir eftirlistlausa“ á spurningalistanum. Ekki var gerður 

samanburður á æskilegri og óæskilegri hegðun nemenda þar sem að þær breytur voru 

aðeins notaðar til að hægt væri að skrá hver afleiðing hegðunar nemenda væri og koma 

þær breytur því ekki fyrir í niðurstöðum. Þátttakendur voru ekki spurðir út í mat sitt á 

því hversu mikil eða lítið æskileg hegðun eða óæskileg hegðun væri til staðar í 

kennslutímum. Þegar hlutföll fyrir breyturnar skýr fyrirmæli og óskýr fyrirmæli í beinu 

áhorfi voru reiknuð var aðeins reiknað hlutfall þeirra bila þar sem fyrirmæli komu fram. 

Hlutfall óskýrra fyrirmæla á spurningalistanum var reiknað með því að taka svör 

þátttakenda við staðhæfingunni „þau fyrirmæli sem ég gef nemendum mínum eru skýr“  

og draga þau frá 100.  Þar sem að heildar hlutfall getur ekki verið meira en 100 var gert 
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ráð fyrir því að ef kennarar telja sig gefa skýr fyrir mæli í 80% tilvika þá telja þeir sig 

gefa óskýr fyrirmæli í 20% tilvika.  

Tafla 2 

Meðaltal mælinga með beinu áhorfi og sjálfsmats kennara 

Fylgibreytur Beint áhorf (%) Sjálfsmat kennara (%) 

Skýr fyrirmæli  87,0* 85 

Óskýr fyrirmæli 13,0* 15 

Jákvæð athygli 65,3 85 

Hegðun leiðrétt 0,1 70 

Viðeigandi hegning 5,2 76 

Virk hunsun 0,7 62 

Röng umbun 0,4 3 

Óviðeigandi hegning 1,5 15 

Óviðeigandi hunsun 25,8 16 

Starfsmaður ekki á staðnum 5,0 8 

*hlutfall þeirra bila þar sem fyrirmæli voru skráð 

Heildarniðurstöður sýna að ekki er mikið samræmi milli beins áhorfs og sjálfsmats 

kennara fyrir flestar breytur (tafla 2). Mesta samræmið var fyrir breyturnar skýr 

fyrirmæli og óskýr fyrirmæli. Kennarar töldu sig nota skýr fyrirmæli í 85% tilfella og 

óskýr fyrirmæli í 15% tilfella og samkvæmt beinu áhorfi mældust skýr fyrirmæli í 87% 

tilvika og óskýr í 13% tilvika. Minnsta samræmið var fyrir breytuna viðeigandi hegning, 

þar sem kennarar töldu sig nota viðeigandi hegningu í 76% tilfella en samkvæmt beinu 

áhorfi notuðu þeir viðeigandi hegningu aðeins í 5,2% tilfella (tafla 2). 
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Aðdragandi hegðunar 

Aðdragandi hegðunar gat verið skýr eða óskýr fyrirmæli. 

Tafla 3 
   

Meðaltal og meðaltalsmunur mælinga með beinu áhorfi og sjálfsmats fyrir aðdraganda 

hegðunar 

Fylgibreytur Beint áhorf 

M(%) 

Sjálfsmat 

M(%) 

Meðaltalsmunur 

% 

Skýr fyrirmæli 87,0* 85,0 2,0 

Óskýr fyrirmæli 13,0* 15,0 2,0 

*hlutfall þeirra bila þar sem fyrirmæli voru skráð 

Niðurstöður í töflu 3 sýna að ekki er mikið ósamræmi milli beins áhorfs og 

sjálfsmats kennarar þegar kemur að aðdraganda hegðunar. Aðeins 2% munur var á 

meðaltölunum bæði fyrir skýr og óskýr fyrirmæli, þar sem kennarar töldu sig gefa skýr 

fyrirmæli í 85% tilvika en samkvæmt beinu áhorfi voru fyrirmæli kennara skýr í 87% 

tilfella. Fyrirmæli kennara voru óskýr í 13% tilvika samkvæmt beinu áhorfi en kennarar 

töldu sig gefa óskýr fyrirmæli í 15% tilfella. 

Tafla 4 
       

Niðurstöður paraðs t-prófs fyrir mun á meðaltölum mælinga með beinu áhorfi og sjálfsmats 

fyrir aðdraganda hegðunar 

      95% 

      Öryggisbil 

Fylgibreytur Meðaltals-

munur % 

sf df t P Neðri 

mörk 

Efri 

mörk 

Skýr fyrirmæli 2,0 8,7 9 0,725 0,487* -4,24 8,24 

Óskýr fyrirmæli 2,0 8,7 9 -0,725 0,487* -8,24 4,24 

*Ekki marktækur munur p>0,05 

Niðurstöður paraðs t-prófs sýna að ekki er marktækur munur á meðaltölum 

mælinga með beinu áhorfi og sjálfsmats kennara fyrir breyturnar skýr fyrirmæli og óskýr 

fyrirmæli þar sem að p > 0,05 í báðum tilvikum (tafla 4). 
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Afleiðing hegðunar 

Afleiðing hegðunar gat verið annað hvort rétt afleiðing: jákvæð athygli, hegðun 

leiðrétt (RED), viðeigandi hegning, virk hunsun, eða röng afleiðing: röng umbun, 

óviðeigandi hegning og óviðeigandi hunsun. 

Tafla 5 
   

Meðaltal og meðaltalsmunur mælinga með beinu áhorfi og sjálfsmats fyrir afleiðingu 

hegðunar 

Fylgibreytur Beint áhorf 

M(%) 

Sjálfsmat 

M(%) 

Meðaltalsmunur 

% 

Jákvæð athygli 65,3 85 19,7 

Hegðun leiðrétt (RED) 0,1 70 69,9 

Viðeigandi hegning 5,2 76 70,8 

Virk hunsun 0,7 62 61,3 

Röng umbun 0,4 3 2,6 

Óviðeigandi hegning 1,5 15 13,5 

Óviðeigandi hunsun 25,8 16 9,8 

 

Niðurstöður töflu 5 sýna að töluvert ósamræmi er á milli beins áhorfs og sjálfsmats 

kennara þegar kemur að afleiðingu hegðunar. Mesta ósamræmið er fyrir breytuna 

viðeigandi hegning þar sem kennarar virðast ofmeta notkun sína þar sem 

meðaltalsmunurinn er 70,8% milli sjálfsmats og beins áhorfs.  Minnsta samræmið er 

fyrir fylgibreytuna röng umbun þar sem kennarar telja sig nota ranga umbun í 3% tilvika 

en nota hana í 0,4% tilfella. Hegðun leiðrétt (RED) kom mjög sjaldan fyrir í beinum 

áhorfsmælingum (M = 0,1) en kennarar töldu sig leiðrétta hegðun mjög oft (M = 70). 

Einnig var mikill munu á meðaltölum beins áhorfs annars vegar og sjálfsmats hins vegar 

fyrir breytuna virk hunsun þar sem kennarar töldu sig nota virka hunsun í 62% tilfella en 

samkvæmt beinu áhorfi notuðu þeir virka hunsun aðeins í 0,7% tilvika. Minni 

meðaltalsmunur var fyrir breyturnar óviðeigandi hunsun, óviðeigandi hegning og jákvæð 

athygli. Kennarar töldu sig nota óviðeigandi hunsun í 16% tilvika en samkvæmt beinu 

áhorfi kom óviðeigandi hunsun fram í 25,8% tilfella. Óviðeigandi hegning kom sjaldan 

fyrir í beinu áhorfi eða í 1,5% tilvika en kennarar töldu sig nota óviðeigandi hegningu í 
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15% tilfella. Jákvæð athygli kom fram í 65,3% tilvika í beinu áhorfi en kennarar töldu 

sig nota jákvæða athygli í 85% tilfella. 

Tafla 6 
       

Niðurstöður paraðs t-prófs fyrir mun á meðaltölum mælinga með beinu áhorfi og sjálfsmats 

fyrir afleiðingu hegðunar 

      95% 

      Öryggisbil 

Fylgibreytur Meðaltals-

munur % 

sf df t P Neðri 

mörk 

Efri 

mörk 

Jákvæð athygli 19,7 15,9 9 -3,92** 0,004 -31,1 -8,3 

Hegðun leiðrétt 

(RED) 

69,9 21,6 9 -10,24** 0,000 -85,3 -54,4 

Viðeigandi hegning 70,7 19,8 9 -11,33** 0,000 -84,9 -56,6 

Virk hunsun 61,3 19,9 9 -11,48** 0,000 -75,5 -47,0 

Röng umbun 2,6 4,6 9 -1,78 0,109 -5,9 0,7 

Óviðeigandi 

hegning 

13,5 30,2 9 -1,41 0,192 -35,1 8,2 

Óviðeigandi hunsun 9,76 31,2 9 0,99 0,384 -12,5 32,1 

*<0,05  **<0,01 

Niðurstöður paraðs t-prófs sýna að marktækur munur er á meðaltölum fyrir 

breyturnar jákvæð athygli, hegðun leiðrétt (RED), viðeigandi hegning og virk hunsun þar 

sem p < 0,05 fyrir allar breyturnar. Ekki var marktækur munur á meðaltölum fyrir 

breyturnar röng umbun, óviðeigandi hunsun og óviðeigandi hegning (tafla 6). 

Starfsmaður til staðar í kennslustofu 

Til þess að hægt sé að framfylgja aðferðum SW-PBS þarf kennari að vera til staðar 

í kennslustofunni. 
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Tafla 7 
   

Meðaltal og meðaltalsmunur mælinga með beinu áhorfi og sjálfsmats fyrir breytuna 

starfsmaður ekki á staðnum 

Fylgibreytur Beint áhorf 

M(%) 

Sjálfsmat 

M(%) 

Meðaltalsmunur 

% 

Starfsmaður ekki á 

staðnum 

5,0 8,0 3,0 

 

Ekki var mikill munur milli sjálfsmats kennara á því hversu oft þeir skyldu 

nemendur sína eftir eftirlitslausa í kennslustofunni. Kennarar töldu að þeir væru ekki á 

staðnum í um 8% tilvika og beint áhorf sýndi að kennarar voru ekki til staðar í 5% 

tilfella. 

Tafla 8 
       

Niðurstöður paraðs t-prófs fyrir mun á meðaltölum mælinga með beinu áhorfi og sjálfsmats 

fyrir aðdraganda hegðunar 

      95% 

      Öryggisbil 

Fylgibreytur Meðaltals-

munur % 

sf df t P Neðri 

mörk 

Efri 

mörk 

Starfsmaður 

ekki á staðnum 

3,0 10,6 9 -0,88* 0,402 -10,6 4,6 

*Ekki marktækur munur p>0,05 

Niðurstöður paraðs t-prófs sýna að ekki er marktækur munur á sjálfsmati kennara 

og beins áhorfs þar sem p > 0,05. 
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Umræða 

Niðurstöður voru í nokkru samræmi við fyrri rannsókn á samskiptum kennara og 

nemenda í grunnskólum (Sóley Jökulrós Einarsdóttir, 2002). Niðurstöður sýna að 

hlutfallstölur úr beinum mælingum samræmast ekki hlutfallstölum úr sjálfsmati. Mest 

var misræmið þegar kom að réttum afleiðingum hegðunar þar sem kennarar ofmátu 

færni sína í hegðunarstjórnun. Fyrri rannsóknartilgátan var studd þar sem tölfræðilega 

marktækur munur var á milli sjálfsmats kennara á notkun sinni á réttum afleiðingum 

hegðunar og raunnotkunar. Seinni rannsóknartilgátan var hins vegar ekki studd þar sem 

kennarar ofmátu notkun sína í stað þess að vanmeta notkun sína á röngum afleiðingum 

hegðunar. Ekki reyndist marktækur munur milli sjálfsmats kennara og raunnotkunar á 

röngum afleiðingum hegðunar.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar fyrir breyturnar skýr og óskýr fyrirmæli voru í 

samræmi við niðurstöður rannsóknar Sóleyjar Jökulrósar Einarsdóttur (2002). Samræmi 

var milli sjálfsmats kennara og beins áhorfs þegar kom að fyrirmælum og munaði ekki 

nema 2% á hlutfallstölunum. Kennarar töldu sig nota skýr fyrirmæli í 85% tilfella og 

beint áhorf var örlítið hærra eða 87%. Þessi niðurstaða sýnir að kennarar í þessum skóla 

gera sér grein fyrir notkun fyrirmæla sem gæti bent til þess að þeir geri sér grein fyrir 

mikilvægi þess að fyrirmæli séu skýr til að nemendur átti sig betur á til hvers er ætlast til 

af þeim (Sprague og Golly, 2008; Strain o.fl., 1983). 

Kennarar virðast ofmeta notkun sína á réttri afleiðingu hegðunar sem er í samræmi 

við rannsókn Sóleyjar Jökulrósar Einarsdóttur (2002) og þeirra rannsókna sem gerðar 

hafa verið í leikskólum (Elísa Guðnadóttir, 2008; Helga Dögg Helgadóttir, 2012; Ingunn 

Brynja Einarsdóttir, 2012; Patrick Þór Kristinson, 2008). Mesta samræmið fyrir þessar 

breytur var fyrir breytuna jákvæð athygli og virðast kennarar gera sér meiri grein fyrir 
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notkun sinni á jákvæðri athygli heldur en notkun sinni á leiðréttingu hegðunar, 

viðeigandi hegningu og virkri hunsun. Mjög mikill munur var á sjálfsmati kennara og 

beins áhorfs fyrir hinar þrjár breyturnar. Beint áhorf sýndi að kennarar nota aðeins 

leiðréttingu hegðunar í 0,1% tilvika en kennarar töldu sig nota aðferðina í 70% tilvika.  

Sama mun mátti sjá fyrir breyturnar viðeigandi hegning og virk hunsun. Líklega má 

útskýra þennan mikla mun með þóknunaráhrifum spurningalista. Mjög slæmt er að 

kennarar séu að ofmeta notkun sína á þessum aðferðum sérstaklega þegar mat á árangri 

íhlutunar fer fram með spurningalistum af þessu tagi. Hætta er á að 

hegðunarstjórnunaraðferðir nái ekki að sýna fram á árangur ef kennarar telja sig nota 

aðferðir sem þeir í raun eru ekki að nota. Ef kennarar telja sig vera að nota aðferðirnar en 

sjá engan árangur þá er líklegt að þeir telji að árangursleysið sé vegna þess að 

aðferðirnar virka ekki, en þeir átta sig ekki á því að þeir hafa sjálfir ekki verið að nota 

þær. 

Það sem kom helst á óvart var að kennarar ofmátu notkun sína á röngum 

afleiðingum hegðunar fyrir breyturnar röng umbun og óviðeigandi hegning. Kennarar 

töldu sig nota ranga umbun í 3% tilvika en raunnotkun var aðeins 0,4% og þeir töldu sig 

nota óviðeigandi hegningu í 15% tilvika en raunnotkun var aðeins 0,7%. Þessi 

niðurstaða er mjög jákvæð þar sem kennarar virðast ekki nota mikið af rangri umbun og 

óviðeigandi hegningum. Einnig kom það á óvart hvað kennarar notuðu óviðeigandi 

hunsun mikið eða í tæplega 26% tilvika en þeir töldu sig nota það í 16% tilvika. Slík 

niðurstað er slæm þar sem óviðeigandi hunsun þýðir að kennari sýnir í raun engin 

viðbrögð hvorki við óæskilegri né æskilegri hegðun. Það veldur því að líkur á æskilegri 

hegðun geta minnkað og líkurnar á óæskilegri hegðun geta aukist.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar er í samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna sem 

sýnt hafa að mat á árangri hegðunarstjórnunarkerfa er ekki réttmæt aðferð þegar það fer 
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fram eingöngu með spurningalistum. Beint áhorf gefur betri mynd af því hvað er 

raunverulega að gerast inni í kennslustofunum og hversu mikið kennarar eru í raun að 

nota þær aðferðir sem kenndar eru. Þegar beint áhorf sýnir að raunnotkun er ekki sem 

skyldi þarf að auka eftirfylgd og kennslu til þess að yfirfærsla aðferða 

hegðunarstjórnunarkerfa verði betri.  

Niðurstöður þessar ná aðeins til 10 kennara og voru aðeins teknar í einum skóla og 

ekki því hægt að álykta um árangur PBS í heildina. Þessi rannsókn er sjálfstæður hluti af 

langtímarannsókn á áhrifum PBS á skóla í Reykjanesbæ og markmiðið var ekki að 

kanna árangur PBS heldur að athuga hvort að sjálfsmatslistar sem oftast eru notaðir til að 

mæla árangur séu réttmæt aðferð og var notast við beint áhorf til samanburðar. 

Niðurstöður benda til þess að kennarar hafa ekki nægilega þjálfun eða reynslu til að meta 

eigið starf í kennslustofunni með sjálfsmatslistum sem er í samræmi við rannsókn Hook 

og Rosenshine (1979). Hætta er á þóknunaráhrifum í sjálfsmati þó svo að kennarar hafi 

ekki vitað raunverulegan tilgang rannsóknarinnar og er möguleiki að þeir hafi hagað 

svörum sínum útfrá þeim væntingum sem þeir gáfu sér að leitast væri eftir.  

Beint áhorf er heldur ekki fullkomin mælingaraðferð sérstaklega þegar notast er 

við hlutabilaskráningu. Hætta er á að viðbrögð kennara falli innan skráningarbilsins og 

koma því ekki fram í niðurstöðum sem veldur skekkju. Reynt var að komast hjá því að 

slíkar skekkjur hefðu áhrif á niðurstöður með því að hafa fleiri mælingar og lengri 

mælingartíma á hvern kennara. Áhugavert væri að gera þessa rannsókn í fleiri skólum 

sem hafa innleitt PBS og athuga hvort niðurstöður verði svipaðar þar. 
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Viðauki 1 

Leiðbeiningar og skilgreiningar á markhegðun fyrir skráningarblað í beinu áhorfi. Byggt á 

skilgreiningum Ragnheiðar Sifjar Gunnarsdóttur (2007) með smávægilegum breytingum. 

Aðdragandi (hegðun starfsfólks)  

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

flokkaður hér í fyrirmæli, bendingar og spurningar. Ekki er gerður greinarmunur við skráningu 

hvort aðdragandinn hafi verið fyrirmæli, spurning eða bending.  

Fyrirmæli, bending, spurning 

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

kemur með athugasemd til einstaklings eða hóps af nemendum ÁÐUR en þeir sýna 

ákveðna hegðun. Kennari bregst við áður en hegðun á sér stað. Hegðun kennara hefur 

áhrif á það hvort hegðun nemanda eigi sér stað.  

Skýr fyrirmæli /spurning eða bending 

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

hnitmiðaðar og í þeim felst hvað nemandi á að gera. Dæmi um skýr fyrirmæli eru: ,,Hengdu upp 

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

skýr ef kennari spyr hvort nemandi vilji gera eð en er í raun að segja honum að gera það. 

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

áður en barn hefur getað brugðist við fyrirmælum. Spurningin er skýr ef spurt er: ,,Vilt þú ná í 

penna fyrir mig?” En hún væri óskýr hefði hún verið orðuð t.d. á eftirfarandi hátt: ,,Sérðu ekki að 

mig vantar eitthvað til að skrifa með, geturðu ekki náð í eitthvað?” 

Óskýr fyrirmæli /spurning eða bending 

Það eru óskýr fyrirmæli með mögum skipunum í röð (3 eða fleiri); þau eru flókin, óbein. 

Óskýrt er hvað verið er að biðja um og eru fyrirmælin gjarnan sett fram sem fyrirspurnir. Dæmi 

um óskýr fyrirmæli eru: ,,Hvernig er það, ætlar þú ekki að fara ganga frá úlpunni? Getur þú 

aldrei gengið frá eftir þig? Ég er margoft búin(n) að segja þér þetta.” ,,Stefán viltu ekki fara setja 

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

Í sumum tilvikum er viðeigandi að nota óskýr skilaboð, eins og t.d. þegar verið er að 

hvetja til æskilegrar hegðunar með því að segja: ,,Jæja, eigum við ekki að fara ganga frá.” Það er 

ekki nauðsynlegt í öllum tilvikum að nota bein fyrirmæli. Það getur verið þvingað þegar 
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nemendur fá alltaf skipanir um það hvernig þeir eigi að hegða sér. Stundum er nóg að til komi 

aðdragandi sem hvetji til æskilegrar hegðunar.  

Hegðun nemenda 

Fylgir fyrirmælum: Nemandi fylgir fyrirmælum starfsfólks innan u.þ.b. 10 sekúndna frá 

því að þau voru gefin. Það er skráð sem æskileg hegðun þegar nemandi fylgir fyrirmælum 

kennara innan þessa tímaramma. 

Fylgir ekki fyrirmælum: Nemandi fylgir ekki fyrirmælum starfsfólks innan u.þ.b. 10 

sekúndna. Það er þá skráð sem óæskileg hegðun nemanda.  

Æskileg hegðun 

Nemandi sýnir æskilega hegðun þegar hann fylgir fyrirmælum og settum skólareglum. 

Það á líka við þegar nemandi truflar ekki aðra á nokkurn hátt. Dæmi: Þegar kennari væntir þess 

að nemendur séu í sætum sínum að lesa þá er skráð æskileg hegðun við þá nemendur sem eru að 

lesa í sæti sínu en óæskileg hegðun er skráð ef einhver nemandi er ekki í sætinu eða situr í sætinu 

og er ekki að lesa svo að dæmi sé tekið; þá er um að ræða óæskilega hegðun. Kennari sýnir 

væntingu um hegðun, t.d. með fyrirmælum.  

Óæskileg hegðun 

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

(segir niðrandi orð) og óyrtum skilaboðum (grettir sig). Brjóti nemandi skólareglu þá er um 

óæskilega hegðun að ræða. Stundum er hins vegar ekki ljóst hvort verið sé að brjóta skólareglu. 

Þá þarf að miða við fyrirmæli kennara, þ.e. hvort nemandi hafi fengið fyrirmæli um að sýna ekki 

ákveðna hegðun. Það að henda skóm er óæskilegt, það að hlaupa á göngum er brot á 

skólareglum. Sem viðmið má taka það ef skráningarmenn eru ekki vissir um hvort hegðun sé 

óæskileg eða ekki skal miða við hvort viðeigandi væri að allir nemendur sýndu slíka hegðun. Ef 

viðeigandi væri að allir nemendur sýndu slíka hegðun þá telst hegðun ekki vera óæskileg.  
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Hegðunarfrávik 

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

hegðunarfrávik samkvæmt skráningu í mentor.  

Dæmi um fyrsta stigs hegðunarfrávik:      

1. þras, ögrun, rifrildi 

2. hegðun sem truflar aðra    

3. óhlýðni, neitað er að fylgja fyrirmælum 

4. slæm umgengni 

5. snerting, pot, tog, ýting 

6. hlaup, ráp 

7. húfa skilin eftir innandyra 

Dæmi um annars stigs hegðunarfrávik: 

1. særindi/niðrandi orðbragð, hæðni  

2. ósannsögli, svik, svindl   

3. áreiti, hrekkir, stríðni 

4. ókurteisi 

Dæmi um þriðja stigs hegðunarfrávik: 

1. ofbeldi, slagsmál, ógnandi hegðun  

2. skemmdarverk   

3. þjófnaður  

Einkenni á fyrsta stigs hegðunarfráviki: Um er að ræða minniháttar hegðunarfrávik sem 

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

Einkenni á annars stigs hegðunarfráviki: Um er að ræða munnlega hegðun og hegðun 

sem beinist greinilega að öðrum með ásetningi.  

Einkenni á þriðja stigs hegðunarfráviki: Um er að ræða meiriháttar hegðunarfrávik þar 

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

ræða.  
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Afleiðing /viðbrögð kennara við hegðun nemenda  

Það sem á sér stað í kjölfar hegðunar barns og hefur áhrif á hvort hún eigi sér stað aftur. 

Viðbrögð kennara eru ýmist viðeigandi eða óviðeigandi. 

Rétt viðbrögð 

Rétt viðbrögð kennara skiptast í fjóra flokka. Þau eru a) jákvæð athygli, b) virk hunsun, 

c) hegðun leiðrétt (ReDirect (RED)), d) viðeigandi hegning. 

Jákvæð athygli 

 Það er jákvæð athygli þegar kennari veitir nemanda athygli, brosir, lítur glaðlega á 

hann, lætur hann vita að hann taki eftir því sem hann er að gera með því að kinka kolli, gefa 

merki eða önnur jákvæð líkamstjáningarmerki sem gefur nemanda staðfestingu á því að kennari 

hafi tekið eftir hegðun hans.  

Ekki er nauðsynlegt að nemandi sjái að kennari hafi veitt honum jákvæða athygli til að 

það skráist sem jákvæð athygli á skráningarblað. Dæmi: Ef kennari hefur sagt nemendum sínum 

að lesa og hann síðan lítur upp öðru hvoru til að athuga hvort nemendurnir séu að gera það sem 

til var ætlast er kennarinn með því að veita jákvæða athygli. (Það er einungis svo ef það er gert á 

jákvæðan hátt en ekki með vanvirðingu eða leiðinlegum svip. Þá getur það flokkast sem 

óviðeigandi hegning.) Kennari er þá að veita hegðun nemendanna athygli þó þeir taki ekki 

endilega eftir því. Við skráningu er merkt við óviðeigandi hunsun ef kennari lítur ekki upp og 

veitir jákvæða athygli á því 10 sekúndna bili sem verið er að mæla. Ef hann hins vegar veitir 

jákvæða athygli á þessu bili er það merkt.  

Með jákvæðri athygli er kennari með hegðun sinni að styrkja jákvæða hegðun nemanda 

og auka þannig líkur á að jákvæð hegðun nemanda komi fram aftur; þetta á við ef nemandi veit 

af þessari athygli. Kennari getur líka verið að veita jákvæða athygli án þess að nemandi taki eftir 

því og þá er hann ekki að styrkja hegðun nemanda en er samt sem áður í virku eftirliti. Þetta er 

engu að síður hvort tveggja merkt á sama hátt á skráningarblaði sem jákvæð athygli. Jákvæð 

athygli er aðeins skráð ef greinilegt er að kennari sé að veita hegðun jákvæða athygli. Þá er hann 

að skima eftir hegðun og fylgjast með á jákvæðan hátt. Ekki er nóg að líta upp. 

Jákvæð athygli á sér fleiri birtingarform.   

1. Umbun Er eitthvað sem nemanda þykir eftirsóknarvert og fylgir á eftir æskilegri 

hegðun (tilraun til styrkingar hegðunar). 

2. Rétt umbun er sú umbun sem veitt er þegar nemandi sýnir af sér æskilega/góða 

hegðun. 
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Sem dæmi um rétta umbun má nefna það þegar nemandi gerir það sem til er ætlast og 

hann fær hrós af einhverju tagi í kjölfarið.  

Umbun getur verið af ýmsum toga.  

1. Félagsleg umbun, t.d. bros, faðmlög, klapp, athygli, hrós og hvatning. 

Dæmi: ,,Þakka þér fyrir að setja pennaveskið í skólatöskuna um leið og ég bað 

þig.”, ,,Flott hjá þér!”, ,,Vel gert!” (Um leið er lófunum klappað saman). Bros og 

snerting eins og klapp á öxl eða faðmlag. 

2. Fríðindaumbun, t.d. að skoða bók, fara í boltaleik eða hjálpa starfsmanni við 

eitthvað eftirsóknarvert. Fá að fara fyrr út úr tíma eða fá val í síðasta tíma. 

4. Efnisleg umbun, t.d. límmiði, stjarna, broskarl eða einhvers konar miði eða tákn.  

Virk hunsun 

Kennari ákveður/tekur meðvitaða ákvörðun um að veita óæskilegri hegðun nemanda 

ekki athygli á nokkurn hátt; hann velur að nota virka hunsun á hegðun nemanda. Þegar nemandi 

sýnir óæskilega hegðun þá er honum ekki umbunað á nokkurn hátt eða veitt nein athygli. 

Kennari lætur sem hann sjái ekki óæskilega hegðun hans, snýr sér undan, talar ekki til hans og 

hefur ekki augnsamband. Kennari tekur meðvitaða ákvörðun um að hunsa eða þykjast ekki taka 

eftir óæskilegri hegðun nemanda. Ekki má hunsa hættulega hegðun.  

Hegðun leiðrétt (ReDirect (RED))  

Kennari reynir að sýna nemanda hvernig hann getur hætt að sýna óæskilega hegðun með 

því að benda honum á æskilega hegðun, reyna að styrkja jákvæða hegðun og/eða benda á þær 

afleiðingar sem áframhaldandi óæskileg hegðun mun hafa í för með sér.  

1. Kennari tekur barn afsíðis, rifjar upp hvað gerðist, barnið er látið 

segja hvaða hegðun var óviðeigandi, fær færi á að leiðrétta hegðunina og er 

minnt á hvað gerist ef það brýtur af sér og afleiðingar eru útskýrðar.  

2. Kennari 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. 

Kennari segir: „Maður á ekki að sitja svona í sætinu sínu heldur svona!“ og 

sýnir barninu hvernig það á að sitja. Barn lemur annað barn til að fá dót sem það 

er með. Kennari 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 þegar 

barn hlýðir ekki fyrirmælum. Dæmi: Þegar tekið er í hönd barns og höndin látin 
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taka úlpu upp, því fylgt að snaga og hendinni stýrt að snaganum og úlpan hengd 

upp. Það að hegðun sé leiðrétt er frábrugðið jákvæðri athygli að því leyti að 

jákvæð athygli er vanalega afleiðing æskilegrar hegðunar á meðan leiðrétting á 

hegðun er afleiðing óæskilegrar hegðunar og er notuð til að kenna viðeigandi 

hegðun. Þegar hegðun er leiðrétt er barni sagt eða sýnt hvað það getur gert til að 

sýna æskilega hegðun. Því er síðan veitt jákvæð athygli ef það fer eftir þessari 

leiðbeiningu. Það að hegðun sé leiðrétt er frábrugðið refsingu að því leyti að 

þegar hegðun er leiðrétt er barninu sagt eða því sýnt hvað það á að gera (en ekki 

aðeins hvað það gerði vitlaust eins og í refsingu).  

Viðeigandi hegning 

Við óæskilegri hegðun nemenda verður að huga að viðeigandi viðbrögðum kennara. 

Viðeigandi er sú hegning sem er í réttu hlutfalli við hegðun nemandans, hvorki of lítil né of 

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

viðeigandi afleiðing að nota viðeigandi hegningu eða RED. Dæmi um viðeigandi hegningu eru 

t.d.: 

1. Skammir og vanþóknun Kennari lítur á nemanda alvarlegur á svip og lýsir óánægju sinni 

með hegðun hans. Segir t.d.: „Mér líkar ekki þegar þú ferð ekki að fyrirmælum!” eða 

„Ég er mjög svekktur yfir því að þú krassar á borðið.” 

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

eitthvað náttúrulegt hefur gerst. Það á t.d. við þegar nemandi stríðir ketti og er klórað 

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

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

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

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

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

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

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

finnast leiðinlegt. Dæmi: Ef nemandi hefur hagað sér illa og fær þá ekki frjálsan tíma, 

fara í tölvu, fara fyrr út úr tíma eða farsími tekinn af honum að vera með hann í tíma. 

Nemandi missir því einhver forréttindi  

5. Hlé Þegar nemandi er tekinn burt úr þeim aðstæðum sem hann sýnir óæskilega hegðun 

og sendur afsíðis á hlutlausan stað þar sem hann fær enga athygli. Nemandi á helst að 

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

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

því að setja strik í óviðeigandi hegningu 

6. Annað Það er t.d. þegar nemandi er sendur til skólastjóra/aðstoðarskólastjóra.  

Röng viðbrögð  

Röng viðbrögð kennara skiptast í þrjá flokka. Þeir eru a) óviðeigandi hunsun, b) 

óviðeigandi hegningu, c) röng umbun. 

Óviðeigandi hunsun 

Kennari veitir hegðun nemanda ekki athygli en ætti að gera það. Kennari missir þá t.d. af 

tækifæri til að sýna jákvæðri hegðun athygli og auka þannig líkur á að hún eigi sér stað aftur eða 

hann bregst ekki við óæskilegri hegðun. Dæmi: Nemendur eru að klæða sig í útföt fyrir 

frímínútur og kennari gengur fram hjá þeim án þess að veita æskilegri hegðun þeirra athygli. 

Kennari missir þarna af tækifæri til að ná til barnanna á góðri stundu, þ.e. hann missir af tækifæri 

til að veita æskilegri hegðun athygli.  

Kennari gefur fyrirmæli og nemendur bregðast við þeim á viðeigandi hátt en kennari 

umbunar ekki fyrir. Þetta er dæmi um óviðeigandi hunsun.  

Kennari getur með óviðeigandi hunsun líka látið vera að bregðast við óæskilegri hegðun. 

Dæmi: Ef nemendur eru að hlaupa á göngunum eða ýta í hvor/hver annan þannig að það geti 

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

óviðeigandi hunsun með því að bregðast ekki við hegðun nemendanna. Kennari hefur þá tekið 

eftir hegðun þeirra en nennir ekki eða kýs ekki af einhverjum ástæðum að bregðast við henni. 

Æskilegt hefði þó verið að bregðast við. Þessi viðbrögð kennarans auka líkur á því að nemendur 

sýni slíka hegðun aftur.  

Óviðeigandi hegning  

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

óhóflega mikil, óhóflega lítil eða niðurlægjandi. Kennari skammar nemanda fyrir framan aðra, 

talar leiðinlega til nemanda þegar viðeigandi hefði verið að taka nemanda úr aðstæðum. Kennari 

ætti að benda nemanda á hvaða hegðun hann vill sjá og gefa nemandanum með því tækifæri til 

að leiðrétta hegðun sína. Dæmi: Ef barn spyr kennara spurningar og kennari svarar: „Þú átt að 

vita þetta”, þá er kennari að hegna barninu fyrir að spyrja spurningar með því að svara ekki. 

Kennari hefði átt að svara spurningunni og ef hann hefði verið búin að svara nemanda áður þá er 

greinilegt að nemandi hefur þurft skýrari leiðbeiningar. Því eru viðbrögð kennara ekki 

viðeigandi.  
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Þegar starfsmenn svara nemendum á óviðeigandi hátt þá er um að ræða óviðeigandi 

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

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

hegðun hvort sem um er að ræða æskilega eða óæskilega hegðun nemenda á óviðeigandi hátt þá 

er skráð óviðeigandi hegning á skráningarblað.  

Röng umbun 

Það er röng umbun þegar nemenda er umbunað eða fær athygli fyrir óæskilega hegðun, 

t.d. með umbun af einhverjum toga og þegar hefur verið minnst á. Dæmi um það er ef nemandi 

sýnir óæskilega hegðun og fær athygli kennara í staðin.  

Kennari ekki á staðnum – kennari ætti að vera á staðnum 

Kennari ekki á staðnum: Þegar kennari er ekki sjáanlegur á staðnum eða á því 

svæði sem verið er að mæla þá er merkt á skráningarblað að kennari sé ekki á staðnum. 

Þetta á einnig við þegar kennari fer úr kennslustund. Ef nemendur eru fleiri en 5 (6 og 

fleiri) þá er merkt í reit þar sem stendur kennari ætti að vera á staðnum. 

Við skráningu: Merkt er við að kennari eigi að vera á staðnum ef nemendur eru 

fleiri en 5 á sama svæði og kennari hvergi sjáanlegur. Kennari telst vera á staðnum ef 

hann er í sjónfæri. Ef kennari hefur tækifæri á að veita hegðun nemenda athygli en gerir 

það ekki þá er merkt við óviðeigandi hunsun á skráningarblaðið. Ef mælingarmenn telja 

að kennari hafi ekki haft tækifæri á að veita hegðun nemenda athygli, hann hafi verið of 

langt í burtu en samt í sjónfæri, þá skal skrá æskilega hegðun nemenda og ekkert sem 

afleiðingu. Einnig getur þetta komið upp að ekki sést framan í starfsmann, hann er ekki 

að tala við nemendur en gæti verið að brosa eða sýna nemendum leiðindasvip. Þá skal 

aðeins merkja við hegðun nemenda en ekkert sem sýnir viðbrögð kennarans.  
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Undantekningar og atriði sem ber að hafa í huga við skráningu 

Í kennslustofu: Aðeins er verið að fylgjast með ákveðnum kennara. Ef 

stuðningsfulltrúi er staðsettur í kennslustofunni skráist hans samskipti við nemendur 

ekki. Dæmi: Ef kennari er að gefa hópi af nemendum fyrirmæli þá á að merkja við öll 

samskipti sem eiga sér stað. Ef stuðningsfulltrúi situr hjá einum nemanda á sama tíma og 

er að hlýða honum yfir, t.d. í lestri, þá skráist það ekki. Ekki eru skráð maður á mann 

samskipti ef kennari situr niðri með einstaklingnum. Ef kennari hins vegar sýnir virkt 

eftirlit (lýtur yfir bekkinn) eða á í samskiptum við aðra nemendur á meðan hann situr 

með einum nemanda skráist það. Ef kennari stoppar við nemanda þegar hann er að labba 

um bekkinn og veitir honum athygli, skoðar efnið, þá skráist það. Ef hann situr með hópi 

af nemendum, t.d. að spila, þá skráist það með.  

Í skráningu er mögulegt að skrá bæði hunsun og jákvæða athygli á sama kennara 

í sama bili. Dæmi: Kennari sem stendur í inngangi og brosir eða heilsar aðeins sínum 

nemendum en lítur ekki á hina nemendurna hunsar þá en veitir hinum nemendum 

jákvæða athygli  

Munur á aðdraganda og afleiðingu 

Gera þarf greinarmun á spurningu, fyrirmælum eða bendingu sem aðdraganda hegðunar 

og hins vegar sem afleiðingu hegðunar. Ef kennari gefur fyrirmæli strax í kjölfar hegðunar 

nemenda eru fyrirmælin skráð sem afleiðing hegðunar. Þá er kennari að bregðast við hegðun 

nemenda. Dæmi: Ef nemandi er spurður spurningar strax í kjölfar hegðunar þá er spurningin 

skráð sem afleiðing hegðunar. Hegðun kennarans getur aldrei verið bæði skráð sem aðdragandi 

og afleiðing. 

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

sér stað eða strax í kjölfar hennar (innan 2 sekúndna frá því að hegðun á sér stað)) og spyr síðan 

spurningar eða gefur fyrirmæli (3 eða fleiri sekúndur eftir að barn hegðar sér) er það fyrra (bros, 

snerting eða horfa á) skráð sem afleiðing hegðunar og það seinna (spurning eða fyrirmæli) sem 

aðdragandi hegðunar. Dæmi: Nemandi situr við borð sitt og er að læra (æskileg hegðun); kennari 

gengur til hans og veitir honum athygli með því að brosa til hans (afleiðing hegðunar/jákvæð 

athygli); síðan ef kennari segir eftir 3 sekúndur: „Náðu í skriftarbókina þína!”, þá er það skráð 

sem fyrirmæli. Ef hins vegar kennari brosir (afleiðing hegðunar og segir strax innan 3 sekúndna: 

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

(flott) og fyrirmælin að sækja bókina allt sama afleiðingin.  
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Ef kennari segir eitthvað áður en hann spyr spurningar eða gefur fyrirmæli er það sem 

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

hegðunar. Dæmi: Nemandi er að leika sér í frímínútum og kennari spyr hvað hann sé að gera. Í 

þessu tilviki er spurningin skráð sem afleiðing hegðunar nemandans af því að hún er viðbrögð 

við hegðun og það eina sem fylgir hegðuninni. Nemandi er að leika sér og kennari hrósar honum 

fyrir það og spyr það svo hvað hann sé að gera. Í þessu tilviki er spurningin skráð sem 

aðdragandi hegðunar (bein spurning) vegna þess að hrósið var viðbragð við hegðuninni og er því 

skráð sem afleiðing hennar. (Miðað er við eins og kom fram að ofan að það líði 3 sekúndur milli 

afleiðingar og aðdraganda.) 

Hegðun kennara getur aldrei verið skráð bæði sem aðdragandi og afleiðing á sama tíma. 

Markmiðið er alltaf að fylgjast með viðbrögðum starfsfólks við hegðun nemenda og miðast við 

tækifæri starfsfólks til að bregðast við hegðun nemenda.  

Rétt notkun á þriggja liða styrkingarskilmála  

Styrkingarskilmáli skilgreinir sambandið á milli greinireitis (aðdraganda), hegðunar og 

afleiðingar. Rétt notkun á þriggja liða styrkingarskilmála felur í sér rétta notkun á 

fyrirmælum/áminningu um væntingu og rétta notkun á vali (greinireiti) og viðeigandi 

viðbrögðum, jákvæðri eða neikvæðri athygli, hunsun eða því að leiðrétta hegðun út frá hegðun 

nemanda. Dæmi um rétta notkun á þriggja liða styrkingarskilmála: Kennari segir barni að sitja 

kyrrt, barn hlýðir og kennari hrósar barninu fyrir. Dæmi um ranga notkun: Kennari hunsar barnið 

þegar það situr kyrrt eftir að hafa verið sagt að gera það.  

Skráning í kennslustofu 

Kennsla 1 er almenn kennsla. Í slíkum aðstæðum er gert ráð fyrir að virk samskipti séu 

til staðar milli nemenda og kennara. Þá er ætlast til að kennari veiti jákvæða athygli allan tímann; 

geri hann það ekki sýnir hann óviðeigandi hunsun. Ekki er nóg að kennari horfi á nemendur til 

að það skráist jákvæð athygli.  

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

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

hljóðlestur eða próf. Í þessum aðstæðum er nóg að kennari sé að fylgjast með nemendum, þ.e. 

fylgjast með þeim að lesa eða horfa á myndband. Kennari þarf að veita hegðun nemenda athygli. 

Ekki er nóg að hann horfi út í loftið, út um glugga eða sé í tölvunni. Ef hann veitir ekki hegðun 

nemenda athygli, er ekki með virkt eftirlit, þá er merkt við óviðeigandi hunsun.  
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Ef kennari gefur fyrirmæli og nemandi fer að fyrirmælunum en bilið endar þá er 

viðeigandi að skrá æskilega hegðun og engin viðbrögð hjá starfsmanni því hann bregst ekki við 

fyrr en í næsta bili. Ef kennari gefur hins vegar fyrirmæli og nemandi fylgir þeim strax eftir 

innan bilsins og ef kennari hafði strax innan bilsins tækifæri á að veita jákvæða athygli eins og 

að segja „Takk“ en gengur í burtu þá sýnir hann óviðeigandi hunsun. En þegar hann er að bíða 

eftir að nemandi fari að fyrirmælum þá er viðeigandi að hann bíði með að bregðast við; þá er 

ekkert skráð nema æskileg eða óæskileg hegðun.  

Þegar engin stjórn er í bekk, þ.e. mikil læti eða enginn að gera það sem til var ætlast, og kennari 

gengur á milli og sinnir einstaka nemanda er það jákvæð athygli gagnvart þeim nemanda. 

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

óæskilega hegðun í bekknum. Kennari hefði átt að leggja áherslu á ná stjórn á aðstæðum. 

Aðferðir við gagnasöfnun 

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

mælingarmenn eru með iPod. Þegar kveikt er líða 5 sekúndur, síðan heyrist horfa. Þá 

eiga mælingarmenn að horfa á samskipti á því svæði sem þeir eru að mæla í 10 

sekúndur. Eftir 10 sekúndur hafa liðið heyrist skrá; þá eiga mælingarmenn að skrá niður 

þá hegðun sem þeir sáu síðustu 10 sekúndur. Mælingarmenn fá 5 sekúndur til að skrá. 

Þegar 5 sekúndur hafa liðið heyrist aftur horfa og þá eiga mælingarmenn aftur að horfa 

á hegðun kennara og nemenda og síðan að skrá eftir 10 s sekúndur þá markhegðun sem 

samkvæmt skilgreiningum á að mæla. 

2. Mælingarnar eru í 20 mínútur, þ.e. 80, tíu sekúndna bil.  

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

geta en fjarlægðin verður að vera þannig að mælingarmaður geti heyrt samtal milli 

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

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

4. Þátttakendur gætu viljað fá að vita hvað mælingarmenn eru að gera. Mælingarmenn 

mega aldrei sýna neinum gögn eða önnur eyðublöð. Mælingarmenn eiga að vera 

vingjarnlegir og einfaldlega segja starfsmönnum að þeir séu þarna vegna PBS–kerfisins 

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

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

Háskóla Íslanda og séu að fylgjast með skólastarfi fyrir verkefni sem þeir eru að gera.  

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

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

Þannig er ekki augljóst með hverjum er verið að fylgjast.  
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6. Mælingarmenn mega á engum tímapunkti þegar þeir eru að mæla skipta sér af því sem 

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

mælingarmanns að skrá það niður. Hins vegar getur stundum verið þörf á að grípa inn í 

og hætta skráningu, eins og t.d. ef um skemmdir á eigum skóla eða um alvarlega 

líkamsmeiðingar er að ræða; þá ber að sækja hjálp frá starfsfólki eftir þörfum. Forðast 

ber að blanda sér í það sem fram fer.  

7. Mælingarmenn eiga ekki að hreyfa sig nema engin sjáanleg hegðun sé til staðar. 

Mælingarmaður 1 færir sig og áreiðanleikamaður fylgir honum.  

Áreiðanleikamælingar 

Samræmismælingar milli matsmanna (Inter–observer Agreement (IOA)) verða teknar í 

25 % tilvika. Til þess að áreiðanleiki sé milli matsmanna er mikilvægt að góð þjálfun á 

mælingamönnum eigi sér stað. Það skiptir máli að áreiðanleiki milli matsmanna sé til staðar. Það 

þýðir að þeir mæli allir eins. Þá skiptir ekki máli hver mælir hverju sinni því að sameiginlegur 

skilningur á því sem verið er að mæla er til staðar.  

Þjálfun á mælingarmönnum 

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

að vera sammála um sameiginlegan skilning á hugtökum og hvernig nota eigi 

skráningarblað.  

2. Þegar mælingarmenn eru orðnir öruggir á skilgreiningum á þjálfarinn að koma með 

dæmi og mælingarmenn eiga að prófa að skrá niður.  

3. Æfing í skólaaðstæðum 1. Mælingarmenn eiga að fara í skóla og æfa skráningu. Byrjað 

er á því að horfa á samskipti, ekki skrá neitt niður en ræða sín á milli hvernig væri 

viðeigandi að skrá samskipti. 

4. Æfing í skólaaðstæðum 2: Þegar mælingarmenn eru orðnir öruggir um að þeir séu að 

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

þurfa að tryggja að kveikt sé á iPod á sama tíma. Það er m.a. hægt með því að 

mælingarmaður 1 kveiki á iPod fyrir bæði hann og áreiðanleikamann til þess að tryggja 

að báðir byrji á sama tíma eða að matsmenn notist við sama iPodinn. Engar samræður 

milli matsmanna eru leyfilegar 

5. Þegar að mælingalotu líkur tekur mælingarmaður 1 bæði skráningarblöðin. 

Mælingarmaður 1, (ekki áreiðanleikamælingarmaður), heldur utan um skráningarblöð 

beggja mælingamanna eftir að áreiðanleikamælingar hafa verið teknar.  
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6. Ef þörf er fyrir hendi eftir mælingu þá mega mælingarmenn tala saman um það hvernig 

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

mælingu. Ekki má gera neinar breytingar á skráningarblöðum.  

7. MEÐAN Á SKRÁNINGU STENDUR ERU ENGAR UMRÆÐUR LEYFILEGAR UM 

ÞAU GÖGN SEM SAFNAÐ ER. 
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Viðauki 2 
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Viðauki 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spurningalisti 

Trúnaðarmál   
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Kæri kennari 

Ég vil byrja á því að þakka þér fyrir þátttökuna í þessari rannsókn og vona ég að nærvera 

mín hafi ekki valdið þér of miklu ónæði.  

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvort að áhrif PBS sé mismunandi eftir aldri 

nemenda og til þess að geta ályktað um áhrif PBS er nauðsynlegt að vita hversu mikið 

kennarar nýta þær aðferðir sem kenndar hafa verið.  

Hverri spurningu fylgir skilgreining og nokkur dæmi um hegðun nemanda og afleiðingar 

hennar. Dragðu hring utan um þá prósentutölu sem þú telur lýsa því best hversu mikið 

þú notar hverja aðferð þegar hún á við, þ.e hlutfall af tækifærum. Vinsamlegast lesið vel 

yfir spurningarnar og svarið eins rétt og þið getið. Spurt er um hegðun þína bæði í 

kennslustundum og annars staðar í skólanum, t.d. á göngum, í mötuneyti. o.s.frv. 

Þegar þú hefur lokið við að svara listanum rífðu þá fremstu síðuna af sem tilgreinir nafn 

þitt og afhentu Guðnýju deildarstjóra listann og ég mun nálgast hann til hennar. 

Kyn: Karl / Kona 

Aldur: ______ 

Starfsár sem kennari:______ 

1. Fyrirmæli 

Til þess að nemendur viti til hvers ætlast er til af þeim þurfa fyrirmæli að vera skýr. Til 

þess að fyrirmæli séu skýr þurfa þau að innihalda fáar skipanir ( 2 eða færri) og vera 

stuttar (innan við 10-15 orð) og hnitmiðaðar (þ.e. fela í sér hvað nemandinn á að gera). 

Fyrirmæli eru ekki skýr ef þau eru í formi spurninga eða ef þau gefa nemandanum val 

um að fara eftir þeim eða ekki. 

Dæmi um skýr fyrirmæli:  „Hengdu upp úlpuna þína“, „Stefán minn, settu pennaveskið 

ofan í skólatöskuna þína“. 

Dæmi um óskýr fyrirmæli: „Hvernig er það, ætlar þú ekki að fara að ganga frá úlpunni? 

Getur þú aldrei gengið frá eftir þig? Ég er margoft búin(n) að segja þér þetta.“, „Stefán 

viltu ekki fara að setja pennaveskið niður í tösku? Af hverju gerir þú ekki eins og ég segi 

strax?“. 

 

Þau fyrirmæli sem ég gef nemendum mínum eru skýr. 

Aldrei Alltaf 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
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2. Jákvæð athygli og virkt eftirlit 

Þegar nemandi sýnir æskilega hegðun er mikilvægt að styrkja þá hegðun til þess að auka 

líkurnar á því að jákvæð hegðun nemenda komi fram aftur. Jákvæð athygli kemur í 

margs konar formi t.d. félagsleg umbun, fríðinda umbun og efnisleg umbun. Til þess að 

geta veitt æskilegri hegðun jákvæða athygli þarf kennari að hafa virkt eftirlit með 

nemendum sínum. Með virku eftirliti eykur kennari líkurnar á því að taka eftir æskilegri 

hegðun og þar af leiðandi aukast líkurnar á því að hægt sé að veita hegðuninni athygli. 

Dæmi um félagslega umbun: Bros, faðmlög, klapp, athygli, hrós og hvatning. „Þakka þér 

fyrir að setja pennaveskið í skólatöskuna um leið og ég bað þig“, „Flott hjá þér!“, „Vel 

gert!“  

Dæmi um fríðinda umbun: Skoða bók, fara í boltaleik eða hjálpa starfsmanni við eitthvað 

eftirsóknarvert. Fá að fara fyrr úr tíma eða fá val í síðasta tíma. 

Dæmi um efnislega umbun: Límmiði, stjarna, broskarl eða einhvers konar miði eða tákn. 

Dæmi um virkt eftirlit: Nemendur eru að horfa á myndband og kennari fylgist með 

hegðun nemenda.  

Ég nota virkt eftirlit og veiti æskilegri hegðun nemenda minna jákvæða athygli. 

Aldrei Alltaf 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

3. Virk hunsun 

Þegar nemandi sýnir óæskilega hegðun getur kennari tekið þá ákvörðun að hunsa 

hegðunina. Kennari ákveður þá að gefa nemanda ekki neina athygli á nokkurn hátt, lítur 

undan og læst ekki sjá óæskilegu hegðunina, forðast að ná augnsambandi og tala við 

nemandann. Ekki má þó hunsa hættulega hegðun 

Þegar nemendur mínir sýna óæskilega hegðun nota ég virka hunsun. 

Aldrei Alltaf 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

4. Hegðun leiðrétt (Redirect (RED)) 

Þegar nemandi sýnir óæskilega hegðun er hægt að takast á við hana á margan hátt. RED 

er ein leið til að sýna honum hvað telst vera æskileg hegðun. RED felst í því að benda 

nemanda á hvernig hann geti hætt að sýna óæskilega hegðun, sýna honum hvaða hegðun 

er æskileg og styrkja þá hegðun og/eða benda honum á þær afleiðingar sem óæskilega 

hegðunin muni hafa í för með sér. 

Dæmi: Starfsmaður tekur barn afsíðis, rifjar upp hvað gerðist, barnið er látið segja hvaða 

hegðun var óviðeigandi, fær færi á að leiðrétta hegðunina og er minnt á hvað gerist ef 

það brýtur af sér og afleiðingar eru útskýrðar. 
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Dæmi: Barn er allt á iði í sætinu sínu. Kennari segir: „Maður á ekki að sitja svona í 

sætinu sínu heldur svona!“ og sýnir barninu hvernig það á að sitja. Barn lemur annað 

barn til að fá dót sem það er með. Starfsmaður sýnir barninu að það getur fengið dótið 

með því að spyrja fallega. 

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. 

Þegar nemendur mínir sýna óæskilega hegðun og fara ekki eftir þeim fyrirmælum 

sem beint er að hegðuninni nota ég RED til að sýna þeim hvaða hegðun er æskileg, 

hvaða hegðun er óæskileg og hvaða afleiðingar óæskilega hegðunin hefur í för með 

sér. 

Aldrei Alltaf 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

5. Viðeigandi hegning 

Þegar nemendur sýna andfélagslega hegðun er nauðsynlegt að viðeigandi hegning sé 

notuð. Viðeigandi hegning felur í sér að hegningin sé í samræmi við hegðun nemandans, 

hvorki of mikil né of lítil. Viðeigandi hegning getur verið skammir og vanþóknun, 

eðlilegar afleiðingar, rökréttar afleiðingar, viðurlög, hlé og að vera sendur til 

skólastjóra/aðstoðarskólastjóra/deildarstjóra. 

Dæmi um skammir og vanþóknun: Kennari notar svipbrigði til að lýsa óánægju sinni og 

segir t.d. „Mér líkar ekki þegar þú ferð ekki eftir fyrirmælum“, eða „Ég er ekki mjög 

svekkt(ur) fyrir því að þú krassar á borðið“. 

Dæmi um eðlilegar afleiðingar:  Nemandi stríðir ketti og er klóraður eða nemanda 

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

eru ekki settar fram af starfsfólki (ekkert inngrip) þegar eitthvað náttúrulegt hefur gerst. 

Dæmi um rökréttar afleiðingar: Nemandi hellir yddi á gólfið er látinn þrífa það upp eða 

ef nemandi gleymir skólabókunum heima og er látinn fara heim að ná í þær. Rökréttar 

afleiðingar eru notaðar þegar eðlilegar refsingar eiga sér ekki stað eða eru of hættulegar. 

Dæmi um viðurlög: Nemandi hefur hagað sér illa og fær þá ekki frjálsan tíma, fara í 

tölvu, fara fyrr út úr tíma eða farsíminn tekinn af honum fyrir að vera með hann í tíma. 

Viðurlög eru notaðar þegar rökréttar afleiðingar liggja ekki fyrir og fela í sér að nemandi 

missir einhver forréttindi. 

Dæmi um hlé: Nemandi er tekinn úr þeim aðstæðum þar sem hann sýnir óæskilega 

hegðun og sendur á hlutlausan stað þar sem hann þarf að vera í fyrirfram ákveðinn tíma 

(1 mín. fyrir hvert aldurs ár).  

Þegar nemendur sýna andfélagslega hegðun þá nota ég viðeigandi hegningu. 

Aldrei Alltaf 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
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6. Óviðeigandi hunsun 

Kennari veitir hegðun nemanda ekki athygli en ætti að gera það. Við það missir hann af 

tækifæri til að sýna jákvæðri hegðun athygli og auka þannig líkur á að hún eigi sér stað 

aftur. Óviðeigandi hunsun á einnig við þegar nemendur sýna óæskilega hegðun og 

kennari bregst ekki við henni. 

Dæmi um óviðeigandi hunsun æskilegrar hegðunar: Nemendur eru að klæða sig í útiföt 

fyrir frímínútur og starfsmaður gengur fram hjá þeim án þess að veita æskilegri hegðun 

þeirra athygli. Kennari gefur fyrirmæli og nemendur bregðast við þeim á viðeigandi hátt 

en kennari sýnir engin viðbrögð.  

Dæmi um óviðeigandi hunsun óæskilegrar hegðunar: Nemendur eru að hlaupa á 

göngunum og ýta í hvor/hver annan þannig að það geti skaðað þá eða ef nemendur eru 

að brjóta skólareglur og kennari bregst ekki við hegðun nemenda 

Þegar nemendur mínir sýna æskilega eða óæskilega hegðun þá veiti ég hegðun 

þeirra ekki athygli og nota óviðeigandi hunsun. 

Aldrei Alltaf 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

7. Óviðeigandi hegning 

Þegar hegning/viðbrögð kennara er ekki í samræmi við hegðun nemenda. Refsingin er 

óhóflega mikil, óhóflega lítil, niðurlægjandi eða kennari svarar nemanda með hæðni. 

Einnig getur hegning verið óviðeigandi þegar nemandi sýnir æskilega hegðun en kennari 

hegnir honum fyrir.  

 

Dæmi: Nemandi spyr kennara spurningar og kennari svara: „Þú átt að vita þetta“. 

Kennari svara nemanda á óviðeigandi hátt. Kennari skammar nemanda fyrir framan 

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

aðstæðum. 

 

Þegar nemendur mínir sýna æskilega eða óæskilega hegðun þá nota ég óviðeigandi 

hegningu. 

Aldrei Alltaf 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

8. Röng umbun 

Þegar nemandi fær athygli (sjá dæmi að ofan) fyrir óæskilega hegðun er verið að auka 

líkurnar á að sú hegðun komi oftar fram. Viðeigandi væri að hunsa í stað þess að veita 

óæskilegri hegðun athygli eða beita viðeigandi hegningu ef um ræðir andfélagslega 

hegðun.  

 



58 

 

Dæmi: Nemandi er með læti í tíma og er að trufla nemendur og kennarinn horfir á 

nemandann og brosir. Nemandi sýnir óæskilega hegðun í tíma og fær athygli kennara í 

staðin. 

 

Þegar nemendur mínir sýna óæskilega hegðun veiti ég ranga umbun. 

Aldrei Alltaf 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

Ein spurning að lokum 

Hversu oft ferðu út úr kennslustofunni og skilur nemendur eftir eftirlitslausa? 

Aldrei Alltaf 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

Að lokum vil ég enn og aftur þakka þér þátttökuna í þessari rannsókn. Í næstu viku mun 

ég halda smá skilafund í sambandi við verkefnið og endilega hafðu samband í netfangið 

mitt hbs10@hi.is eða í síma 694-5045 og láttu mig vita hvenær það hentar þér að hitta 

mig. 

Takk fyrir 

Hrefna Björk Sigvaldadóttir 
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Viðauki 4 

Reykjanesbær, 17. febrúar 2011 

Kæri skólastjóri 

Ég heiti Hrefna Björk Sigvaldadóttir og er ég að ljúka Bs-námi í sálfræði við 

Heilbrigðisvísindadeild Háskóla Íslands. Lokaverkefnið mitt snýr að hegðunarstjórnunarkerfinu 

PBS sem Njarðvíkurskóli, ásamt tveimur öðrum grunnskólum í Reykjanesbæ, eru að innleiða. 

Markmið þessarar rannsóknar er að athuga hvort að samræmi sé á milli þeirra aðferða úr PBS 

sem kennarar raunverulega eru að nota og þess sem þeir telja sig vera að nota. Þátttakendur 

verða valdir annars vegar úr hópi þeirra kennara sem kenna á á eldra stigi (7.-10. bekkur) og hins 

vegar úr hópi þeirra sem kenna yngrastig (1.-6. bekkur). Kennarar verða valdir úr þessum 

tveimur hópum með tilviljunaraðferð til að taka þátt. Gagnasöfnun í rannsókninni krefst þess að 

ég komi inn í kennslustundir og skrái niður hegðun nemenda. Ekki er verið að fylgjast með 

neinum einum nemenda heldur bekknum sem heild. 

Þátttakendum er ekki gert kunnugt um raunverulegan tilgang rannsóknarinnar fyrr en 

gagnasöfnun er lokið. Þegar mælingum er lokið mun ég hitta þátttakendur og útskýra fyrir þeim 

hver raunverulegur tilgangur rannsóknarinnar var og munu þeir þá eiga þess kost að draga sig úr 

rannsókninni og mun ég þá ekki nota gögn frá þeim þátttakendum. 

Hver mæling tekur 20 mínútur og mun ég taka mælingar í fjórum kennslustundum hjá hverjum 

kennara. Mælingarnar munu dreifast á um tvær vikur þannig að hver kennari mun fá heimsókn 

frá mér tvisvar í hvorri viku. Að auki mun fara 1 vika í þjálfun mælingarmanna. Í lok 

rannsóknarinnar mun ég leggja fyrir kennara stuttan spurningarlista um PBS. Nafnleyndar er 

heitið og verður ekki hægt að rekja nein gögn til þeirra. Ég vona að ég muni ekki valda ykkur 

miklu ónæði og að þið gerið mér kleift að vinna að þessari rannsókn.  

 

Með fyrirfram þökk og bestu kveðju 

Hrefna Björk Sigvaldadóttir 

Ég undirrituð samþykki að taka þátt í þessari rannsókn  

_______________________________________________ 

Undirskrift skólastjóra 
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Viðauki 5 

Reykjanesbær, 17. febrúar 2011 

Kæri kennari 

Ég heiti Hrefna Björk Sigvaldadóttir og er ég að ljúka Bs-námi í sálfræði við 

Heilbrigðisvísindadeild Háskóla Íslands. Lokaverkefnið mitt snýr að hegðunarstjórnunarkerfinu 

PBS sem Njarðvíkurskóli, ásamt tveimur öðrum grunnskólum í Reykjanesbæ, eru að innleiða. 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvort að áhrif PBS séu mismunandi eftir aldri 

nemenda. Þátttakendur voru valdir annars vegar úr hópi þeirra kennara sem kenna á á eldra stigi 

(7.-10. bekkur) og hins vegar úr hópi þeirra sem kenna yngrastig (1.-6. bekkur). Kennarar voru 

valdir úr þessum tveimur hópum með tilviljunaraðferð til að taka þátt. Gagnasöfnun í 

rannsókninni krefst þess að ég komi inn í kennslustundir og skrái niður hegðun nemenda. Ekki er 

verið að fylgjast með neinum einum nemenda heldur bekknum sem heild. 

Hver mæling tekur 20 mínútur og mun ég taka mælingar í fjórum kennslustundum hjá hverjum 

kennara. Mælingarnar munu dreifast á um tvær vikur þannig að hver kennari mun fá heimsókn 

frá mér tvisvar í hvorri viku. Að auki mun fara 1 vika í þjálfun mælingarmanna. Í lok 

rannsóknarinnar mun ég leggja fyrir þig stuttan spurningarlista um PBS. Nafnleyndar er heitið 

og verður ekki hægt að rekja nein gögn til þín. Ég vona að ég muni ekki valda þér miklu ónæði 

og að þú gerir mér kleift að vinna að þessari rannsókn. Ef þú hefur ekki áhuga á að taka þátt 

hafðu þá samband við mig í netfangið hbs10@hi.is eða í síma 694-5045. 

 

Með fyrirfram þökk og bestu kveðju 

Hrefna Björk Sigvaldadóttir 

Ég undirritaður samþykki að taka þátt í þessari rannsókn  

_______________________________________________ 

Undirskrift þátttakanda 
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Viðauki 6 

Ég undirrituð/-aður samþykki að þau gögn sem söfnuð voru um mig á tímabilinu 1. til 

26. mars verði notuð í rannsókn Hrefnu Bjarkar Sigvaldadóttur, vegna lokaverkefnis 

hennar í Sálfræði við Háskóla Íslands. Ég geri mér grein fyrir að fullri nafnleynd sé 

heitið að hálfu rannsakanda og að ekki verði hægt að rekja nein gögn beint til mín. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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