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Ágrip 

Erlendar rannsóknir hafa sýnt jákvæð áhrif af vinnu með einstaklingsmiðaðar 

stuðningsáætlanir byggðar á virknimati með börnum með langvarandi erfiða hegðun 

(Blair, Fox og Lentini, 2010; Wood, Ferro, Umbreit og Liaupsin, 2012). Vísbendingar eru 

um slíkt hið sama í íslenskum rannsóknum (Anna-Lind Pétursdóttir, 2010, 2011). Hér 

verður lýst áhrifum einstaklingsmiðaðra stuðningsáætlana á virka þátttöku fimm 

leikskólabarna sem áttu við langvarandi hegðunarerfiðleika. Stuðningsáætlanirnar voru 

byggðar á virknimati og fólu í sér aðferðir sem beindust að bakgrunnsáhrifavöldum, 

aðdraganda og afleiðingum hegðunar með áherslu á hvatningu og stuðning við jákvæða 

hegðun. Stór þáttur í þeim var hvatningarkerfi með stighækkandi viðmiðum um 

frammistöðu sem sett var upp með hliðsjón af áhugasviði leikskólabarnanna. Tvær til 

þrjár útgáfur hvatningarkerfa voru sett upp fyrir hvert barn og inngrip byggð á þeim 

varði í fjórar til tólf vikur. Þátttakendur voru fimm drengir á aldrinum þriggja til sex ára, 

í leikskólum á höfuðborgarsvæðinu, sem höfðu sögu um hegðunarvanda í eitt ár eða 

lengur. Tveir drengjanna voru með málþroskafrávik og annar þeirra með greiningu 

ADHD og grun um röskun á einhverfurófi. Til athugunar var einnig sjónarhorn 

leikskólastarfsmanna og foreldra varðandi upplifun þeirra af vinnu með virknimat og 

einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun í leikskólaumhverfinu. Hálfopin viðtöl voru tekin 

við fjóra leikskólastarfsmenn og tvær mæður þeirra drengja sem tóku þátt í 

rannsókninni. Hlustað var eftir upplifun þeirra af gagnsemi vinnubragða og áhrifum 

stuðningsáætlana á hegðun þátttakenda. Auk þess svöruðu þessir sömu 

leikskólastarfsmenn spurningalista um upplifun sína af vinnu með einstaklingsmiðaða 

stuðningsáætlun. Endurteknar mælingar innan einliðasniðs með margföldum 

grunnskeiðum milli þátttakenda sýndu að virk þátttaka drengjanna jókst við íhlutun, að 

meðaltali úr 33,7% á grunnskeiði í 92,9% á inngripsskeiði og reyndist 94% eftir að 

notkun hvatningarkerfis var hætt. Upplifun leikskólastarfsmanna af vinnu með 

einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun var almennt á þann veg að inngrip hefði jákvæð 

áhrif á hegðun barnanna, stuðningsáætlanirnar féllu vel að vinnu í leikskólunum, væru 

ekki of umfangsmikilar og foreldrar upplifðu breytt viðhorf starfsmanna í garð erfiðrar 

hegðun barnanna. 
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Abstract 

„Now I started to hear something positive every day“ 

Effects of function-based individualized intervention plans in preschools and teachers‘ and 

parents‘ perception of the strategies. 

 

Individualized behavior intervention plans (BIPs) based on functional behavioral assessment 

(FBA) have been shown to be effective in reducing long-lasting behavior problems of young 

children (Blair, Fox and Lentini, 2010; Wood, Ferro, Umbreit and Liaupsin, 2012). Numerous 

case studies in Iceland have also described positive results (Anna-Lind Pétursdóttir, 2010, 

2011). This study evaluated the effects of BIPs on the participation of five children with long-

lasting behavioral problems in preschool activities. The BIPs were based on FBAs and included 

modifications of setting events, antecedents and consequences of the challenging behavior 

with a focus on positive behavior support. Differential reinforcement of active participation was 

conducted through an individualized token system involving frequent praise for appropriate 

behaviors. Two to three versions of the token system were implemented with each participant 

to gradually increase independent participation over a four to twelve weeks intervention 

period. Participants were five boys, aged three to six years, in preschools in the capitol region in 

Iceland, who had shown behavior problems for one year or longer. Two of the boys had 

language disorders and one of them had ADHD and suspected autism disorder. Also, 

participants' teachers´ and parents´ perspective of the process of working with FBA and BIPs 

was assessed through interviews. Semi-structured interviews were conducted with four 

teachers and two mothers. In addition, the teachers answered a questionnaire about their 

perception of working with FBA and BIPs. Repeated measurements within a single-subject 

multiple-baseline design across participants, showed that active participation increased from 

33.7% on average during baseline to 92.9% on average during intervention phases and 

remained 94% on average when the token system was discontinued. Teachers in general 

considered the BIPs to have positive effects on children's behavior and participation in 

preschool activities. According to the teachers, the strategies harmonized with the work in the 

preschool and were not considered too labour intensive. Parents noticed positive changes in 

their children´s behavior and well-being and experienced a positive change in the preschool 

staff's attitudes toward their children. 
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1 Inngangur  

Börn sýna flest hver einhverja erfiða hegðun á mismunandi tímabilum í þroska en hjá 

stærstum hluta þeirra dregur úr slíkri hegðun um og eftir þriggja ára aldurinn þegar 

börn ná betri tökum á mállegri færni og hegðunarstjórnun (Kaiser og Raminsky, 2012). 

Rannsóknir benda til þess að hjá hópi leikskólabarna lagist erfið hegðun ekki með 

auknum aldri og þroska. Eftir því  sem barnið glímir lengur við hegðunarvanda því 

erfiðara verður að vinna með hann og unglingar sem eiga við tilfinningaerfiðleika að 

stríða hafa oft sögu um erfiða hegðun frá leikskólaaldri (Campbell og Ewing, 1990; 

Campbell, 1995; Dishion, French, og Patterson, 1995; Gilliam, 2005; Kaiser og Raminsky, 

2012). Svo virðist sem að þessi hópur barna fari vaxandi og framtíðarhorfur þeirra ekki 

góðar (Benedict, Horner og Squires, 2007; Bradley, Doolittle og Bartolotta, 2008; 

Hemmeter, 1999).  

Virknimat er leið til að meta áhrifaþætti á erfiða hegðun og veitir gagnlegar 

upplýsingar sem hægt er að nýta í einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun til að draga úr 

hegðunarvanda. Einstaklingsmiðaðar stuðningsáætlanir byggðar á virknimati hafa 

reynst hagnýtar í vinnu með langvarandi erfiða hegðun í grunnskólum á Íslandi sem og 

erlendis (Anna-Lind Pétursdóttir, 2010, 2011; Anna-Lind Pétursdóttir, Lucinda 

Árnadóttir og Snæfríður Dröfn Björgvinsdóttir, 2012; Gage, Lewis og Stichter, 2012; 

Guðrún Björg Ragnarsdóttir og Anna-Lind Pétursdóttir, 2012, 2013; McIntosh, Brown og 

Borgmeier, 2008). Hegðunaríhlutun hefur verið rannsökuð meira í grunnskólum en 

leikskólum og almennt meiri gaumur gefinn að þeim íhlutunarleiðum sem í boði eru 

fyrir eldri börn (Hemmeter, Fox, Jack og Broyles, 2007). 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna áhrif einstaklingsmiðaðra 

stuðningsáætlana byggðum á virknimati á virka þátttöku leikskólabarna með 

langvarandi hegðunarvanda í samverustundum. Þá var einnig markmiðið að skoða 

upplifun leikskólastarfsmanna og foreldra af slíkri vinnu. Það er von rannsakenda að 

niðurstöður gagnist leikskólastarfsmönnum þegar horft er til leiða til draga úr 

langvarandi hegðunarvanda barna. 
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1.1 Bakgrunnur og kveikjan að verkefninu 

Fræðilegur bakgrunnur minn liggur í iðjuþjálfun. Iðjuþjálfun er starfsgrein meðal 

heilbrigðisstétta þar sem íhlutun beinist að þeirri iðju sem fólk innir af hendi dags 

daglega. Sjónum er beint að leiðum til að stuðla að aukinni færni og virkri þátttöku 

einstaklinga við iðju sem veitir þeim lífsfyllingu. Áhersla í iðjuþjálfun er á persónulega 

styrkleika og áhugasvið skjólstæðinga með það markmið að efla einstaklinga og auka 

lífsgæði þeirra (Case-Smith og O´Brien, 2010). Ég starfa sem sérkennsluráðgjafi í 

leikskólum og hitti fyrir mörg börn sem glíma við vanda sem birtist í erfiðri hegðun 

og/eða skertri þátttöku í daglegu starfi. Ég upplifi oft vanmátt fagfólks leikskóla þegar 

kemur að því að grípa inn í og vinna með foreldrum og börnum að bættri hegðun. Því 

finnst mér spennandi að skoða hvernig hægt er að vinna með einstaklingsmiðaðar 

stuðningsáætlanir byggðar á virknimati í leikskóla þar sem horft er til samspils 

einstaklings og umhverfis með áherslu á styrkingu jákvæðrar hegðunar í tengslum við 

áhugasvið leikskólabarna. 

  

1.2 Rannsóknarspurningar og markmið 

Markmið þessarar rannsóknar var að meta áhrif einstaklingsmiðaðra stuðningsáætlana 

á virka þátttöku leikskólabarna með hegðunarerfiðleika. Einnig var markmiðið að kanna 

upplifun foreldra og leikskólastarfsmanna af framkvæmd virknimats og 

stuðningsáætlana í leikskólaumhverfinu. 

Vonir standa til að niðurstöður gagnist leikskólastarfsmönnum í vinnu með börnum 

með langvarandi hegðunarerfiðleika.  

 Rannsóknarspurningar verkefnisins voru: 

1. Hver eru áhrif einstaklingsmiðaðra stuðningsáætlana byggðum á virknimati á 

virka þátttöku leikskólabarna með langvarandi hegðunarvanda? 

2. Hvernig upplifir leikskólastarfsfólk framkvæmd virknimats og 

einstaklingsmiðaðra stuðningsáætlana? 

3. Hvernig upplifa foreldrar vinnu með virknimat og einstaklingsmiðaðar 

stuðningsáætlanir með barninu sínu í leikskólanum? 
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1.3 Gildi rannsóknarinnar 

Rannsóknir hér á landi hafa sýnt jákvæð áhrif einstaklingsmiðaðra stuðningsáætlana 

byggðum á virknimati á erfiða hegðun og virka þátttöku nemenda í grunnskólum (Anna-

Lind Pétursdóttir, 2010, 2011; Anna-Lind Pétursdóttir o.fl., 2012; Guðrún Björg 

Ragnarsdóttir og Anna-Lind Pétursdóttir, 2012, 2013; McIntosh o.fl., 2008; O´Neill og 

Stephenson, 2009). Einnig hafa erlendar rannsóknir með börnum á leikskólaaldri sýnt 

fram á gagnsemi einstaklingsmiðaðra stuðningsáætlana í leikskólaumhverfinu (Blair 

o.fl., 2010; Wood o.fl., 2012). Rannsóknir Önnu-Lindar Pétursdóttur (2010, 2011) gáfu 

vísbendingar um hvaða breytingar geta átt sér stað við stutt inngrip í leikskólum en þar 

vantaði mat yfir lengri tíma og á áhrifum af fleiri útgáfum stuðningsáætlana með það að 

markmiði að ýta undir sjálfstæða færni barnanna til að takast á við erfiðar aðstæður. 

Viðtalsrannsókn Sesselju Árnadóttur (2011) benti til að kennurum þyki virknimat og 

einstaklingsmiðaðar stuðningsáætlanir henta vel til að draga úr hegðunarerfiðleikum 

nemenda í grunnskóla og að foreldrar barnanna séu ánægðir með vinnubrögðin. Hins 

vegar hefur upplifun leikskólastarfsfólks og foreldra leikskólabarna með 

hegðunarerfiðleika af virknimati og stuðningsáætlunum ekki verið metin formlega. 

Þessari rannsókn er ætlað að bæta þar við með því að meta áhrif einstaklingsmiðaðra 

stuðningsáætlana byggðum á virknimati á þátttöku leikskólabarna með 

hegðunarerfiðleika í samverustund og upplifun foreldra þeirra og starfsfólks af 

vinnubrögðunum. 

1.4 Uppbygging ritgerðarinnar 

Ritgerðin skiptist upp í sex hluta; inngang, fræðilegan bakgrunn, aðferð, niðurstöður, 

umræður og lokaorð. Hér í inngangi hefur verið fjallað um bakgrunn rannsakanda, 

aðdraganda, markmið og gildi rannsóknarinnar. Í öðrum kafla er farið í fræðilega 

umgjörð tengda viðfangsefni rannsóknarinnar. Í fyrstu verður fjallað um 

hegðunarerfiðleika leikskólabarna og hagnýta atferlisgreiningu ásamt stuðningi við 

jákvæða hegðun. Þá verður komið inn á áhugahvöt og tengsl hennar við virka þátttöku 

og í kjölfar þess greint frá virknimati og einstaklingsmiðaðri stuðningsáætlun. Einnig 

verða kynntar fyrri rannsóknir á sviðinu. Í þriðja kafla verður aðferðafræði 

rannsóknarinnar gerð skil, en í henni var stuðst við blandaðar rannsóknaraðferðir, 

eigindlegar og megindlegar. Þátttakendum, rannsóknaraðferðum, mælitækjum, 

framkvæmd og úrvinnslu verður lýst ásamt því að fjallað verður um réttmæti, 

trúverðugleika og siðferðileg álitamál. Í fjórða kafla eru niðurstöður kynnar og í fimmta 

kafla er niðurstöðum gerð frekari skil í tengslum við fyrri þekkingu og rannsóknir á 
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efninu. Að síðustu eru stuttar vangaveltur rannsakanda teknar saman í lokaorðum. 

Verkinu fylgja viðaukar og ýmiss fylgiskjöl.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

Í þessum kafla er fjallað um fræðilegan grunn rannsóknarinnar. Í fyrstu er fjallað um 

hegðunarerfiðleika leikskólabarna og hagnýta atferlisgreiningu en í þeim kafla er 

jafnframt ræddur stuðningur við jákvæða hegðun og hvatningarkerfi. Næst verður gerð 

grein fyrir hugtakinu áhugahvöt og tengsl þess við virka þátttöku. Þá er umfjöllun um 

virknimati og einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun og áhrif þeirra á virka þátttöku. Að 

lokum verður fjallað um viðhorf foreldra og kennara til hegðunaríhlutana. 

2.1 Hegðunarerfiðleikar leikskólabarna 

Leikskóli er fyrsta skólastigið í íslensku skólakerfi. Hann er fyrir börn undir 

skólaskyldualdri, frá eins árs til sex ára. Árið 2012 voru alls 19.617 börn í leikskóla á 

Íslandi og viðvera barnanna hefur lengst ár frá ári samkvæmt upplýsingum 

Hagstofunnar og Sambands íslenskra sveitarfélaga (2013) fyrir árin 1998-2012. Árið 

2012 dvöldu 97% barna í leikskólum Reykjavíkur sjö klukkustundir eða lengur á dag. 

Flest börn eru um fjögur ár á þessu skólastigi og á þeim tíma tekur alhliða þroski 

miklum breytingum. Félagsleg færni og málþroski barnanna eykst mikið á þessum aldri 

en á tímabilinu læra börn meðal annars að tjá sig á viðeigandi hátt og hafa stjórn á 

tilfinningum sínum (Campbell, 1998). 

Flest börn sýna erfiða hegðun á einhverju skeiði í þroska, oft á öðru og þriðja 

aldursári, en vanalega er þessi erfiða hegðun tímabundin og rjátlar af börnunum með 

auknum þroska og hefðbundnum uppeldisaðferðum (Kaiser og Rasminsky, 2012). Erfitt 

getur verið að skilgreina hegðunarerfiðleika leikskólabarna þar sem hegðunin getur 

verið margbreytileg og viðmið eða viðhorf einstaklinga um hvað telst erfið hegðun og 

hvað ekki er misjafnt á milli manna (Christle og Yell, 2009; Ingvar Sigurgeirsson og 

Ingibjörg Kaldalóns, 2006; Strain og Hemmeter, 1999). Þá finnast ekki eins nákvæm 

greiningarviðmið fyrir hegðunarerfiðleika barna á þessum aldri eins og til eru fyrir eldri 

börn þar sem hegðun yngri barna er margbreytilegri en þeirra eldri og þar af leiðandi 

hafa rannsóknir á hegðunarerfðleikum barna á leikskólaaldri gefið misvísandi 

niðurstöður (Campbell, 1995; Lavigne, ofl., 1996). Strain og Hemmeter (1999) telja að 

viðmið um erfiða hegðun eigi að koma frá hverjum kennara um hvaða hegðun sé 

truflandi fyrir hann í kennslu. Hegðunarerfiðleikar eru oft skilgreindir sem hegðun sem 
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varir yfir lengri tíma og hefur truflandi áhrif á námsárangur einstaklingsins og/eða 

félagsleg samskipti (Strain og Hemmeter, 1999). Viðmiðin eru þó alltaf huglæg og 

einstaklingsbundin eftir því hver á í hlut (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 

2006). Við greiningu á hegðunarerfiðleikum styðjast sérfræðingar hér á landi við 

alþjóðlega flokkunarkerfið ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and 

Related Health Problems). Í því kerfi teljast það hegðunarerfiðleikar ef tíðni erfiðrar 

hegðunar er marktækt hærri en almennt gerist hjá börnum á sama aldursskeiði og að 

erfiða hegðunin raski lífi barnsins. Greint er á milli alvarleika hegðunarerfiðleikanna 

(WHO, 2010). 

Kennarar og starfsfólk í grunnskólum landsins telja það áskorun í starfi að fást við 

agavandamál og „erfiða nemendur“ og að skortur sé á árangursríkum úrræðum, 

sérstaklega í alvarlegustu málunum (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006; 

Samband Íslenskra sveitarfélaga og Félag grunnskólakennara, 2012). Könnun á umfangi 

hegðunarerfiðleika og viðhorfum gagnvart þeim í íslenskum leikskólum hefur ekki verið 

gerð með sama móti og í grunnskólum en telja má að hegðunarvandi sé einnig 

umfangsmikill þar. Í skýrslu Reykjavíkurborgar um þjónustu við börn hjá velferðarsviði 

borgarinnar má sjá að á árinu 2014 voru hegðunarerfiðleikar þriðja algengasta 

tilvísunarástæða 0-5 ára barna til sérfræðiþjónustu skóla, á eftir einbeitingarerfiðleikum 

og málþroskavanda sem voru algengustu tilvísunarástæðurnar (Reykjavíkurborg, 2015). 

Þar voru 12,7% ástæður tilvísana hegðunarerfiðleikar vegna drengja og 9,4% vegna 

stúlkna. Þess ber að geta að kennarar tilgreina þrjár ástæður tilvísunar og í þessum 

tölum er aðeins talið það sem nefnt er sem fyrsta ástæða tilvísunar. Tölur frá 

Bandaríkjunum gefa vísbendingar um að 10 – 15% ungra barna sýni svo erfiða hegðun 

að hún sé  hamlandi fyrir þau og þörf sé á inngripi (Campbell, 1995; Gilliam, 2005).  

Svo virðist sem sá hópur barna sem sýnir langvarandi hegðunarerfiðleika á 

leikskólaaldri fari vaxandi og framtíðarhorfur þeirra eru ekki góðar (Benedict o.fl., 2007; 

Bradley o.fl., 2008; Hemmeter, 1999). Rannsóknir benda til þess að langvarandi 

hegðunarerfiðleikar byrji snemma og haldist út lífið nema gripið sé inn í með 

áhrifaríkum hætti (Dodge, Coie og Lynman, 2006). Margt bendir til þess að langvarandi 

hegðunarvandi leikskólabarna fylgi einstaklingum oft út barnæskuna (Campbell, 1995). 

Þannig hafa unglingar sem eiga við tilfinningaerfiðleika að stríða oft sögu um erfiða 

hegðun frá leikskólaaldri (Campbell og Ewing, 1990; Campbell, 1995; Dishion o.fl., 

1995). Ýmsar hugmyndir eru uppi um ástæður langvarandi erfiðrar hegðunar, þannig er 

talið að hún sé til komin vegna erfðaþátta, reynslu eða upplifunar barns og menningar. 

Sálfræðingurinn Alberto Bandura (1977) bendir á að hegðun barna mótist af 
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umhverfinu en kenning hans um félagsnám (e. social learning theory) byggir á því að 

börn læri og tileinki sér hegðun þeirra sem þau umgangast og fái jafnframt svörun frá 

umhverfinu sem ýmist styrkir eða dregur úr líkum á því að sama hegðun eigi sér stað 

aftur. 

Fræðimenn benda á að í vinnu með hegðun barna séu uppeldisaðferðir foreldra og 

samstarf milli heimilis og skóla eitthvað sem huga beri að. Foreldrar eru lykilpersónur í 

lífi barna sinna og mikilvægt sé að grípa inn í áður en hegðunarvandi verður of 

umfangsmikill því eftir því sem seinna er gripið inn í því erfiðara reynist að vinna með 

hegðunarerfiðleika (Hemmeter, 1999; Ogden, 2009; Patterson, Dishion og Chamberlain, 

1993; Turnbull, Turnbull, Erwin og Soodak, 2006). Ýmis námskeið eru í boði hér á landi 

sem hafa það að markmiði að styrkja foreldra í aðferðum til að takast á við erfiða 

hegðun barna sinna. Þar má nefna PMTO-foreldrafærni (Anna Björnsdóttir og Margrét 

Sigmarsdóttir, 2009) og SOS-hjálp fyrir foreldra (Reykjanesbær, e.d.). Báðar þessar 

aðferðir leggja áherslu á styrkingu jákvæðrar hegðunar og byggja á atferlisgreiningu (e. 

behavior analysis) þar sem gengið er út frá því að barnið tileinki sér hegðun í gegnum 

tengsl sín við aðra. SMT-skólafærni er útfærsla miðstöðvar PMTO-foreldrafærni á 

bandarísku aðferðinni Stuðningi við jákvæða hegðun (e. positive behavior support -

PBS). Aðferðin sem er hliðstæð aðferð PMTO er innleidd í skólasamfélagið með það að 

markmiði að fyrirbyggja, draga úr og stöðva erfiða hegðun og þar af leiðandi að skapa 

jákvætt andrúmsloft í skólasamfélaginu (PMTO-foreldrafærni, e.d.). Ýmsar rannsóknir 

hafa verið gerðar á SMT hér á landi og sýnt hefur verið fram á jákvæð áhrif af notkun 

þessara nálgana í leik- og grunnskólum (Anna Björnsdóttir og Margrét Sigmarsdóttir, 

2009). Rannsóknir á hegðunaríhlutunum með grunnskólanemendum eru almennt 

umfangsmeiri en hjá yngri börnum og meiri gaumur gefinn af þeim íhlutunarleiðum 

sem eru í boði fyrir eldri börnin (Hemmeter, Fox, Jack og Broyles, 2007). 

Þar sem erfiðrar hegðunar leikskólabarna gætir að jafnaði í meira mæli en hjá þeim 

sem eldri eru vegna ungs aldurs verður viðmið um erfiða hegðun í þessu verkefni 

skilgreind sem hegðun sem er umfangsmeiri og tíðari en hjá börnum á sama 

aldursskeiði. Hegðunin þarf að hafa raskað lífi barnsins á þann veg að barnið nái ekki að 

sinna þeim verkefnum sem lögð eru fyrir það í leikskólanum þannig að það hafi áhrif á 

nám og þroska. Hegðunarvandinn þarf að hafa varað í eitt ár eða lengur og þau úrræði 

sem reynt hefur verið að grípa til hafa ekki skilað árangri. Einnig er viðmiðið að erfið 

hegðun barnsins hafi truflandi áhrif á önnur börn í leik og starfi.  
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2.2 Hagnýt atferlisgreining og stuðningur við jákvæða hegðun 

Atferlisgreining er vísindagrein sem fæst við rannsóknir og hagnýtingu á lögmálum 

hegðunar. Vísindagreinin leitar leiða til að öðlast skilning á hegðun einstaklinga og 

lífvera, hvernig megi spá fyrir um og hafa áhrif á hegðun. Kenningar greinarinnar byggja 

á því að hegðun sé að stórum hluta lærð og viðhaldið af umhverfinu, sérstaklega 

félagslegu umhverfi. Skoðuð eru áhrif umhverfis þar sem aðdragandi og afleiðingar 

hegðunar er í forgrunni til að meta virkni eða tilgang hegðunar (Samtök um 

atferlisgreiningu, 2016). Gengið er út frá því að allir geti lært eða tileinkað sér nýja færni 

en það þurfi að finna aðferðir sem henta hverjum og einum. Í hagnýtri atferlisgreiningu 

(e. applied behavior analysis), sem leggur áherslu á notkun vísindalegra aðferða til að 

leysa samfélagsleg vandamál af ýmsu tagi, byggja atferlisfræðingar vinnu sína á 

frumrannsóknum á hegðun og gagnreyndum aðferðum (e. evidence-based practice) 

(Samtök um atferlisgreiningu á Íslandi, 2016). 

Stuðningur við jákvæða hegðun (e. positive behavior support – PBS) er heildstæð 

nálgun sem byggir á hagnýtri atferlisgreiningu og kennslufræðilegum aðferðum þar sem 

unnið er eftir þörfum einstaklings eða hóps hverju sinni með það að markmiði að auka 

lífsgæði einstaklinga með erfiða hegðun (Carr o.fl., 2002; Stormont, Lewis, Beckner og 

Johnson, 2008). Í stuðningi við jákvæða hegðun er ýtt undir og hvatt til æskilegrar 

hegðunar en um leið er óæskileg hegðun gerð áhrifaminni (Carr o.fl., 2002; Sugai o.fl., 

2000). Nálgunin byggir ekki á einni aðferð heldur nýtir þær kennslufræðilegu aðferðir 

sem stuðla að styrkingu jákvæðrar hegðunar auk kennslu í félagsfærni og viðeigandi 

hegðun með það að aðal markmiði að aðstoða einstakling við breytingar í lífsstíl sem 

eykur möguleika hans og þeirra sem tengjast honum á auknum lífsgæðum. Annað 

markmið með nálguninni er að gera erfiða hegðun gagnslausa með því að hjálpa 

einstaklingnum að ná fram tilgangi hegðunar sinnar á meira félagslega viðeigandi hátt 

(Carr o.fl., 2002). Í stuðningi við jákvæða hegðun er horft til skipulags umhverfis þannig 

að viðmið um hegðun séu skýr með myndrænum vísbendingum, samræmi í fyrirmælum 

fullorðinna og áhersla á að styrkja jákvæða hegðun með hvatningu og jákvæðri athygli. 

Einnig er áhersla á að kenna nýja hegðun eða færni í félagslegu samspili og breyta 

aðdraganda hegðunarinnar (Fox, Jack og Broyles, 2005; Sprague og Golly, 2008). Í 

heildstæðum stuðningi við jákvæða hegðun (e. School-wide positive behavior support – 

SW-PBS) er gert ráð fyrir að mæta mismunandi þörfum nemendahóps fyrir inngrip með 

stigskiptum gagnreyndum aðferðum (e. evidence-based) sem ná bæði til einstaklinga 

og hópa (Sprague og Golly, 2008). Vinnulagið er þrepaskipt þar sem á fyrsta þrepi eru 

notaðar almennar fyrirbyggjandi aðferðir til að styðja við æskilega hegðun allra 
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nemenda í skóla og gert er ráð fyrir að þær nái til um 80-90% nemenda. Þannig er 

umhverfi skólans skipulagt með það að markmiði að hámarka líkur á æskilegri hegðun, 

settar eru fram skýrar væntingar um hegðun og þær kenndar öllum nemendum. Reglur 

eru sýnilegar og starfsfólk er meðvitað um að minna á, kenna og hrósa þeim sem sýna 

æskilega hegðun. Á öðru þrepi eru sértækari úrræðum beint að nemendum í 

áhættuhópi fyrir hegðunarerfðileika þar sem aðgerðir á fyrsta þrepi hafa ekki dugað til. 

Talið er að sá hópur sé á bilinu 5-15% af nemendahópnum. Nauðsynlegur grunnur 

annars stigs forvarna eru markvissar fyrsta stigs forvarnir. Sem dæmi um annars stigs 

forvarnir eru einföld inngrip og hópavinna þar sem unnið er að ákveðnu markmiði s.s. 

aukin félagsfærni eða betri samskipti í frímínútum. Það er hægt að vinna með 

hvatningarkerfi eða félagsfærninámskeiði. Á þriðja þrepi eru nemendur sem þrátt fyrir 

fyrsta og annars stigs forvarnir sýna mjög truflandi erfiða hegðun sem getur verið 

hættuleg fyrir einstaklinginn sjálfan eða hópinn og kemur í veg fyrir nám. Á þessu þrepi 

er byggt á einstaklingsmiðuðum úrræðum sem fela í sér stuðningsáætlanir byggðar á 

virknimati en fjallað verður um þær í kaflanum hér á eftir. Markmiðið er að auka 

æskilega hegðun, bæta félagsfærni og lífsgæði nemenda um leið og unnið er að því að 

minnka tíðni óæskilegrar hegðunar (Sprague og Golly, 2008). 

Mikilvæg hugtök í stuðningi við jákvæða hegðun eru jákvæð styrking (e. positive 

reinforcement) og neikvæð styrking (e. negative reinforcement). Jákvæð styrking 

verður þegar einstaklingur uppsker eitthvað eftirsóknarvert í kjölfar hegðunar og líkur 

aukast á að hegðunin gerist aftur við sambærilegar aðstæður (Alberto og Troutman, 

2003; O´Neill o.fl., 1997). Jákvæð styrking getur aukið líkur á æskilegri eða erfiðri 

hegðun. Jákvæð styrking erfiðrar hegðunar getur til dæmis verið þegar einstaklingur er 

sífellt að trufla í kennslustund og uppsker í kjölfarið athygli bekkjarfélaga sem hann var 

að sækjast eftir. Athygli bekkjarfélaganna auka líkur á því að einstaklingurinn sýni aftur 

truflandi hegðun til að fá athygli þeirra. Þegar um neikvæða styrkingu er að ræða 

fjarlægir hegðunin, seinkar eða forðar einstaklingnum frá einhverju sem hann vill ekki 

gera eða finnst óþægilegt sem verður til þess að auka líkur á að einstaklingurinn 

endurtaki sömu hegðun við sambærilegar aðstæður síðar meir (Anna-Lind Pétursdóttir, 

2010). Sem dæmi um slíkt er þegar barn vill ekki taka þátt í samverustund og hegðun 

þess verður til þess að það fær að fara úr stundinni eða í fang kennara og barnið 

sleppur þannig við að taka þátt. Afleiðing þessara viðbragða getur orðið til þess að 

styrkja hina erfiðu hegðun barnsins og eykur líkur á að hún birtist aftur. Hegðunin er 

neikvætt styrkt þar sem barnið sleppur við að taka þátt í verkefni sem það sem því þykir 

erfitt. 
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Þegar unnið er með langvarandi hegðunarerfiðleika barna og einstaklinga sem 

skortir færni eða úthald til að sýna viðeigandi hegðun þarf oft að taka smá skref í átt að 

langtímamarkmiðum. Með mótun (e. shaping) hegðunar er hvert skref í átt að settu 

markmiði styrkt á kerfisbundinn hátt. Sem dæmi er hægt að styrkja virka þátttöku 

barna í samverustundum þannig að tímalengd stundarinnar er skipt upp í minni 

einingar. Virk þátttaka barnsins er þá styrkt á hverri tímaeiningu, til dæmis á tveggja 

mínútna fresti, og kröfur auknar jafnt og þétt þar til lokatakmarki er náð. Mikilvægt er 

að byrja með raunhæfar kröfur um frammistöðu til að tryggja árangur af inngripi. 

Einstaklingar verða að upplifa árangur af frammistöðu sinni með jákvæðri styrkingu 

hegðunar og kröfur auknar jafnt og þétt í takt við framfarir (Alberto og Troutman, 

2003). 

Jákvæð styrking viðeigandi hegðunar er oft notuð samhliða slokknun (e. extinction) 

óæskilegrar hegðunar. Slokknun kallast það þegar afleiðingar sem styrkja hegðun eru 

fjarlægðar eða komið er í veg fyrir þær. Sem dæmi um slokknun getur verið þegar 

einstaklingur hefur ítrekað bankað á glugga til að fá athygli og fær engin viðbrögð þá 

hættir hann á endanum að banka. Saman kallast það mismunastyrking (e. differential 

reinforcement) (Yell, 2009). Þá þarf að huga að því hvað styrkir hina viðeigandi hegðun 

en það getur verið mjög einstaklingsbundið.  

Yfirleitt dugar slokknun samhliða jákvæðri styrkingu en þegar slíkar aðgerðir duga 

ekki til þarf stundum að grípa til mildrar refsingar. Refsingar fela í sér afleiðingu í kjölfar 

erfiðrar hegðunar til dæmis að einstaklingur missir eitthvað sem honum þykir 

áhugavert, eins og að fá ís í eftirrétt. Markmiðið er þá að draga úr líkum á að sú erfiða 

hegðun endurtaki sig. Markmiðið er að forðast eftir fremsta megni að nýta refsingar því 

það hefur sýnt sig að notkun þeirra er ekki gagnleg þegar unnið er að bættri hegðun 

(Alberto og Troutman, 2003; Drasgow o.fl., 2009). 

Við jákvæða styrkingu viðeigandi hegðunar er oft beitt einstaklingsmiðuðu 

hvatningarkerfi (e. token economy) sem er skipulagt kerfi til að styrkja viðeigandi 

hegðun einstaklings og hefur reynst árangursrík leið til að auka viðeigandi hegðun og 

festa hana í sessi (Yell, 2009; Zuilma Gabriela Sigurðardóttir og Anna-Lind Pétursdóttir, 

2000). Sú markhegðun (e. target behavior) sem vinna skal með er skilgreind með 

skýrum og hlutlægum lýsingum og markmið sett upp fyrir viðeigandi hegðun. 

Viðeigandi hegðun er síðan styrkt með táknstyrkjum (e. token reinforcer). Táknstyrkjar 

geta verið hlutir eða tákn sem einstaklingur safnar sér inn og getur síðan skipt út fyrir 

umbun, sem einstaklingnum þykir eftirsóknarverð, eftir að tilteknu markmiði er náð. 

Mikilvægt er að táknstyrkjar séu tengdir lýsandi hrósi um frammistöðu einstaklingsins 
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fyrir viðeigandi hegðun og dregið er úr notkun táknstyrkja eftir því sem sjálfstæð færni 

einstaklingsins eykst (Cameron, 2001; Yell, 2009). Einn af kostum táknstyrkja er að hægt 

er að veita þá um leið og einstakingur sýnir viðeigandi hegðun en mikilvægt er að geta 

veitt jákvæða viðgjöf fljótt til að auka líkur á að viðeigandi hegðun eigi sér stað aftur 

(Alberto og Troutman, 2009; Yell, 2009). Yngri börnum henta oft betur áþreifanlegir 

táknstyrkjar eins og myndir eða límmiðar á meðan eldri börn eru sáttari við stigagjöf í 

bók (Yell, 2009). Þá geta hin yngri börn safnað límmiðum eða myndum í svokallaða 

hvatningarbók eða á spjald svo skýrt sé að markmiðum fyrir umbun sé náð. Mikilvægt 

er að kenna einstaklingnum á hvatningarkerfið svo hann viti hvers er vænst af honum 

með inngripinu. Þá þarf einnig að skrá niður frammistöðu og markhegðun til að hægt sé 

að meta árangur af hvatningarkerfi (Yell, 2009). Eftir að notkun táknstyrkja er hætt þarf 

að styrkja áfram viðeigandi hegðun með félagslegum styrkjum eins og hrósi, hvatningu 

eða annarri jákvæðri viðgjöf á frammistöðu þar til sjálfstæðri færni einstaklingsins er 

náð. Markmiðið með einstaklingsmiðuðu hvatningarkerfi er að festa viðeigandi hegðun 

í sessi þannig að hún komist upp í vana og verði viðhaldið með náttúrulegum styrkjum 

(e. natural reinforcement). Náttúrulegir styrkjar eru atriði í umhverfisþáttum sem auka 

líkur á viðeigandi hegðun eigi sér stað. Það geta verið atriði sem koma til vegna 

viðeigandi hegðunar til dæmis jákvæðari samskipti við leikfélaga eða ánægja af 

þátttöku í athöfn sem einstaklingnum reyndist erfið áður (Woolfolk o.fl., 2008.). 

2.3 Áhugahvöt  

Áhugahvöt (e. motivation) í námssamhengi er jafnan skilgreind sem viljinn eða 

drifkrafturinn til að takast á við viðfangsefni (Schunk, Pintrich og Meece, 2007). 

Áhugahvöt nemenda er mikilvæg þegar horft er til námsárangurs þar sem áhugahvötin 

hefur áhrif á þá vinnu sem nemendur leggja í nám sitt (Good og Brophy, 2003). 

Mismunandi fræðileg sjónarhorn og kenningar eru uppi um áhugahvöt og nám en 

margir samverkandi þættir hafa jafnan áhrif á áhugahvöt nemenda til að læra 

(Woolfolk, Hughes og Walkup, 2008).  

Sjónarhorn atferlishyggju byggir á áratuga grunnrannsóknum sem hafa leitt í ljós 

námslögmál, þar á meðal um styrkingu hegðunar. Skinner sýndi fram á að með 

styrkingu (e. reinforcement) væri hægt að móta hegðun að því leyti að hægt væri að 

auka tíðni ákveðnar hegðunar ef henni fylgdu styrkjandi afleiðingar (Skinner, 1976). 

Þannig væri hægt að ýta undir áhugahvöt nemenda á ákveðnu viðfangsefni með því að 

tengja það við eitthvað sem þeim þætti eftirsóknarvert hvort sem það væri hrós eða 

styrking af öðrum toga (Woolfolk o.fl., 2008). 
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Áhugahvöt má greina sem ytri (e. extrinsic motivation) og innri (e. intrinsic 

motivation) áhugahvöt. Ytri áhugahvöt felur í sér þætti í umhverfinu sem hafa hvetjandi 

áhrif á einstaklinginn til þátttöku. Þetta geta verið þættir eins og hrós, laun, einkunnir 

eða það að sleppa við neikvæðar afleiðingar hegðunar eins og refsingu. Ástæðan fyrir 

hegðuninni liggur þannig ekki í ánægjunni af athöfninni sjálfri heldur af þeim 

afleiðingum sem hljótast af þátttökunni. Hin innri felst í athöfninni sjálfri þar sem hún 

höfðar til einstaklingsins og er sem slík styrking í sjálfri sér. Það eru náttúrulega 

styrkjandi (e. natural reinforcement) afleiðingar athafna. Spennandi verkefni veita 

stöðuga svörun sem ýtir undir innri áhugahvöt og ánægjan við framkvæmd er óháð 

utanaðkomandi þáttum. Oft getur reynst erfitt að greina á milli hvort það sé innri eða 

ytri áhugahvöt sem drífur nemendur áfram í námi og gera má ráð fyrir að þessir tveir 

þættir spili oft saman (Woolfolk o.fl., 2008). 

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum innri og ytri áhugahvatar á 

hegðun einstaklinga. Fyrstu rannsóknir á sviðinu voru rannsóknir Deci (1971) og Lepper, 

Green og Nisbett (1973). Samkvæmt þeim ályktuðu rannsakendur að sjá mætti neikvæð 

áhrif af umbun í hvatningarkerfum þegar horft var til frammistöðu og innri áhugahvatar 

nemenda en hins vegar var ekki um marktækan mun að ræða. Þessar rannsóknir hafa 

þó haft áhrif á skoðanir fagfólks er varðar notkun hvatningarkerfa. Alfie Kohn (1999) 

gagnrýnir einnig umbun en hann telur að umbun sé mannfólki ekki eðlislæg. Hún snúist 

oft upp í andhverfu sína og verði að refsingu. Ef einstaklingur, sem er lofað umbun fyrir 

ákveðið verk eða hegðun, nær ekki markmiði sem sett hefur verið fyrir umbunina 

verður hann af henni og það virkar sem refsing fyrir vikið. Þá virkar umbunin ekki sem 

styrking hegðunar heldur dregur frekar úr einstaklingnum. Einnig leggur Kohn (1999) 

áherslu á að umbun missi gildi sitt með tímanum. Eftir því sem umbun er lengur í boði 

þeim mun meira óspennandi verður hún. Þegar á heildina er litið þá benda rannsóknir 

ekki til neikvæðra áhrifa heldur frekar jákvæðra áhrifa styrkja (Cameron, 2005). 

Safngreining (e. meta-analysis) Cameron og félaga (Cameron, Banko og Pierce, 2001) á 

145 rannsóknum þar sem skoðaðar voru rannsóknir er varða áhrif umbunar á 

áhugahvöt bentu til þess að möguleg neikvæð áhrif styrkja væri bundin við það þegar 

efnisleg umbun var boðin fyrirfram fyrir spennandi verkefni, án viðmiða um 

frammistöðu, fyrir verk sem viðkomandi hafði fyrir mikinn áhuga á. Því væri mikilvægt 

að styrkjar væru notaðir markvisst og meðvitað. Niðurstöður safngreiningarinnar bentu 

ennfremur til þess að umbun hefði, undir langflestum kringumstæðum, í för með sér 

jákvæð áhrif á innri áhugahvöt þegar hún var veitt fyrir verkefni sem einstaklingum 

þótti erfið eða óspennandi. Þær niðurstöður voru sérstaklega áhugaverðar að því leyti 
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að flestum þessum rannsóknum var ætlað að sýna fram á hið gagnstæða (Cameron, 

Banko og Pierce, 2001; Cameron, 2005).  

Heimspekingurinn og menntafrömuðinn Dewey fjallaði um mikilvægi þess að horfa 

til áhuga (e. interest) nemenda á viðfangsefni í kennslu svo tryggja mætti virka þátttöku 

í námi. Áhugi er nátengdur áhugahvöt þar sem áhugi einstaklings á verkefni stýrir innri 

áhugahvöt (Schunk o.fl., 2007). Börn sem upplifa sterkan áhuga á ákveðnu viðfangsefni 

verða næmari gagnvart því og tengjast viðfangsefninu betur en öðru. Dewey lagði 

áherslu á að skóli þurfi að taka mið af þeirri persónulegu reynslu sem nemendur hans 

koma með inn í skólann til þess að þeir geti byggt upp þekkingu sem er einhvers virði 

fyrir nemendurna. Þannig taldi Dewey að hið þekkta kveikti hugsun þegar það væri 

notað til að ná tökum á því óþekkta. Því er mikilvægt fyrir kennara að þekkja vel 

nemendur sína svo þeir geti stuðlað að frekari námsreynslu sem er menntandi fyrir 

einstaklinginn. Dewey taldi mikilvægt að kennarar væru vel að sér bæði er varðar 

námsefni og er varðar reynslu og áhugasvið nemendanna. Með því að virkja áhuga 

nemenda væri verið að ýta undir almennan þroska og nemendur fengju þar með 

tækifæri til að tileinka sér þá þekkingu sem hefðbundnar námsgreinar gefa tilefni til. 

Dewey benti á að í kennslufræðilegum stefnum skyldi taka mið af bæði ytri og innri 

þáttum sem hefðu áhrif á nám. Þannig væri mikilvægt að nemendur tækju þátt í að 

móta nám sitt þó varast skyldi að láta stundaráhuga nemenda hafa áhrif þar á (Dewey, 

1938 ). 

2.4 Virknimat 

Virknimat (e. functional behavioral assessment) er kerfisbundin aðferð til að skoða 

áhrifaþætti á hegðun og byggir á aðferðum atferlisgreiningar. Einstaklingsmiðuð 

stuðningsáætlun (e. behavior support plan) er unnin á grundvelli virknimats og felur 

jafnan í sér fyrirbyggjandi aðferðir, kennslu í viðeigandi hegðun og styrkingu hennar 

(Anna-Lind Pétursdóttir, 2010; O´Neill o.fl., 1997).  

Í virknimati er metin virkni, tilgangur eða hlutverk hegðunar. Þar er kannaður 

aðdragandi (e. antecedent), hvað það er sem gerist á undan eða „kveikir“ erfiða 

hegðun. Þá eru einnig skoðaðar afleiðingar erfiðrar hegðunar (e. consequences), hvað 

kemur í kjölfar hennar sem getur haft styrkjandi áhrif á hina neikvæðu hegðun og eykur 

líkur á því að hún birtist aftur við svipaðar aðstæður. Bakgrunnsáhrifavaldar (e. setting 

events) eru einnig til skoðunar en það eru einstaklingsbundnir þættir sem hafa áhrif á 

að hegðunin eigi sér stað. Það eru þættir sem gerast á undan aðdraganda og geta verið 
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atriði eins og líkamleg líðan barnsins, þreyta eða aðstæður heimafyrir (Drasgow, Yell og 

Halle, 2009; O´Neill o.fl., 1997). 

Virknimat er hægt að framkvæma með óbeinum og/eða beinum aðferðum. Óbeinar 

aðferðir eru til að mynda viðtöl um erfiðu hegðunina og mögulega áhrifaþætti við þá 

einstaklinga sem þekkja einstaklinginn best. Matslistar eru stundum lagðir fyrir til að 

meta áhrifaþætti og upplýsinga aflað með greiningu fyrirliggjandi gagna. Beinar 

athuganir eru til að mynda áhorf og skráning á hegðun í þeim aðstæðum sem erfið 

hegðun á sér stað og skoðaður er aðdragandi og afleiðingar hegðunar, AHA skráning. 

Að loknu virknimati eru settar fram tilgátur um tilgang hegðunarinnar sem mikilvægt er 

að hafa til hliðsjónar við gerð einstaklingsmiðaðrar stuðningsáætlunar (Anna-Lind 

Pétursdóttir, 2010; Sugai o.fl., 2000).  

Virknimat og einstaklingsmiðuð stuðningsáætlun eru gagnreyndar aðferðir en 

endurtekið hefur verið sýnt fram á gagnsemi þeirra við að draga úr 

hegðunarerfiðleikum (Gage o.fl., 2012; McIntosh, Brown og Borgmeier, 2008). Aðferðin 

er víða orðin viðurkennd og talin sjálfsögð í að bæta hegðun og líðan. Frá árinu 1997 

hefur virknimat verið lögbundið skref í vinnu með nemendum með alvarlega 

hegðunarerfiðleika í Bandaríkjunum og ávallt þegar stendur til að gera breytingar á 

námstilhögun þeirra, til dæmis með því að vísa nemendum í námsver eða sérskóla 

(Individuals with Disabilities Education Act, 1997). Þar hefur einnig, í lögum frá árinu 

2004, verið mælt með einstaklingsmiðuðum stuðningsáætlunum til að mæta þörfum 

nemenda með hegðunarvanda í almennu skólakerfi (Individuals with Disabilities 

Education Improvement Act, 2004). 

2.5 Einstaklingsmiðuð stuðningsáætlun 

Einstaklingsmiðuð stuðningsáætlun sem byggir á niðurstöðum virknimats er margþætt 

inngrip sem felur jafnan í sér úrræði sem beinast að fjórum flokkum. Það eru 

fyrirbyggjandi aðgerðir er beinast að bakgrunnsáhrifavöldum, fyrirbyggjandi aðgerðir 

sem beinast að aðdraganda hegðunar, beinni kennslu eða þjálfun í viðeigandi hegðun 

og stjórnun afleiðinga hegðunar. Í stuðningsáætluninni þurfa að koma fram leiðir til að 

auka viðeigandi hegðun; breytingar og aðlögun á kennslu, námsefni og umhverfi, 

jákvæðar afleiðingar fyrir viðeigandi hegðun og ákveðnar leiðir til að bregðast við 

óviðeigandi hegðun (Sprague og Golly, 2008).  

Bakgrunnsáhrifavaldar eru þættir sem gerast á undan aðdraganda og ýta undir að 

ákveðin erfið hegðun geti átt sér stað (O´Neill o.fl., 1997). Þetta eru atriði sem geta átt 

sér bakgrunn í líðan einstaklingsins en eru ekki bein kveikja að hegðuninni. Sem dæmi 
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má nefna er að erfið hegðun barns gæti verið líklegri til að eiga sér stað ef barnið er 

þreytt. Úrræði sem gæti beinst að því er samtal við foreldra um breyttar eða bættar 

svefnvenjur. Bakgrunnsáhrifavaldar geta einnig verið sársauki, hungur eða aðrir þættir 

sem þarf að huga að svo einstaklingurinn hafi betri forsendur til þess að sýna viðeigandi 

hegðun (O´Neill o.fl., 1997).  

Við breytingar á aðdraganda er kveikjan að hinni erfiðu hegðun skoðuð. Aðdragandi 

hegðunar er atburður eða aðstæður sem eiga sér stað rétt áður en hegðun á sér stað. 

Þar má nefna of miklar kröfur í umhverfinu, fyrirmæli sem barnið skilur illa, sem þarf að 

aðlaga að færni einstaklingsins. Úrræði sem beinast að aðdraganda fela þannig jafnan í 

sér breytingar er tengjast umhverfisþáttum. Sem dæmi má nefna eru breytt fyrirmæli 

um verkefni, skýrari eða einfaldari, eða verkefnum skipt upp í minni einingar. Eins má 

nefna breytta staðsetningu í samverustund. Ef barn situr við hliðina á öðru barni sem er 

til í ærsl er líklegt að börnin styrki neikvæða hegðun hjá hvoru öðru með jákvæðri 

athygli og svörun. Til þess að breyta aðdraganda hegðunarinnar þarf að skoða 

breytingar á staðsetningu til dæmis með því að færa börnin í sundur og jafnvel að 

stafsmaður sitji á milli þeirra. Þannig eru auknar líkur á að börnin sýni viðeigandi 

hegðun og starfsmaður hafi betra tækifæri til að veita viðeigandi hegðun athygli 

(O’Neill o.fl., 1997). 

Þriðji flokkur úrræða er þjálfun eða bein kennsla í viðeigandi hegðun. Slík úrræði er 

bæði hægt að nota með hópi barna sem og með einstaklingum. Dæmi um úrræði með 

hópi er hægt að nefna þjálfun í reiðistjórnun eða félagsfærni. Þá er hægt að kenna í 

hópnum reglur um það hvernig ber að haga sér í samverustund eða í öðrum aðstæðum. 

Þjálfun eða bein kennsla getur einnig farið fram með einstaklingnum. Þar er hægt að 

æfa viðeigandi hegðun í gegnum leik þar sem þjálfuð eru lið fyrir lið viðbrögð í 

ákveðnum aðstæðum. Einnig er félagsfærnisaga (e. social skill story) dæmi um 

einstaklingsmiðaða kennslu í viðeigandi hegðun. Þá er útbúin saga fyrir einstaklinginn 

sem lýsir þeim aðstæðum sem reynast honum erfiðar og farið í gegnum það hvernig sé 

rétt að bregðast við (Gray, 2000). Bein kennsla eða þjálfun í viðeigandi hegðun er notuð 

til að kenna einstaklingum hvernig hann getur brugðist við í stað þess að bregðast við 

með erfiðri hegðun að fá þörfum sínum mætt (O’Neill o.fl., 1997).Það getur verið 

einstaklingsmiðuð kennsla eða í hóp til dæmis þjálfun í reiðistjórnun eða félagsfærni 

þar sem einstaklingurinn þjálfast í hegðun sem hann getur notað í stað hinnar erfiðu 

hegðunar til að fá þörfum sínum mætt. 

Fjórði flokkurinn sem jafnan er talinn sá mikilvægasti eru úrræði sem fela í sér 

stjórnun afleiðinga. Þá er viðeigandi hegðun styrkt og þess gætt að óæskileg hegðun sé 
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ekki styrkt. Í því sambandi er lykilatriði að greina hvað styrkir óæskilega og æskilega 

hegðun en það getur verið mjög einstaklingsbundið hvað hefur áhrif á að auka eða 

minnka líkur á að hegðun komi aftur fram með svipuðum aðdraganda. Hrós og jákvæð 

viðgjöf virka oft hvetjandi fyrir einstaklinga en oft þarf meiri styrkingu, eins og sett er 

upp í hvatningarkerfi, til að breyta óæskilegu hegðunarmynstri sem hefur verið til 

staðar í lengri tíma (Sprague og Golly, 2008). 

Eitt af markmiðum einstaklingsmiðaðrar stuðningsáætlunar er að festa viðeigandi 

hegðun í sessi með jákvæðri styrkingu (Drasgow o.fl. 2009; O´Neill o.fl., 1997; Sprague 

og Golly, 2008). Áætlunin þarf að vera lifandi plagg sem er í stöðugri endurskoðun. Það 

þarf að meta árangur af inngripi reglulega og aðlaga áætlunina að nýrri færni, hegðun 

og líðan einstaklings. Þannig er mikilvægt að inngripið sé alltaf raunhæft fyrir stöðu 

hvers og eins og að dregið sé úr stuðningi eftir því sem sjálfstæð færni verður meiri og 

náttúrulega styrkjandi afleiðingar hegðunar, eins og ánægjan af þátttöku í félagslegu 

samhengi, hafa meira vægi (Cameron, 2001). Eftir því sem sjálfstæð færni einstaklings 

verður meiri þarf að vera til áætlun um að draga úr umfangi inngrips. Það er gert með 

fjörun (e. fading) styrkingar. Þá er veitingu táknstyrkja seinkað, þeir gefnir slitrótt eða 

fækkað þannig að „verðgildi“ umbunar hækkar og/eða umbun gefin slitrótt (Yell o.fl., 

2009). Mikilvægt er að fjörun gerist í takt við framfarir einstaklingsins og gera verður 

ráð fyrir að geta bakkað ef hegðunarstjórnun minnkar (Alberto og Troutman, 2009). 

Sem dæmi má nefna að ef einstaklingur sem hefði fengið táknstyrkja á fimm mínútna 

fresti færi að sýna versnandi hegðun þá væri ráð að veita viðgjöf á viðeigandi hegðun 

örar til dæmis á tveggja mínútna fresti í stað fimm mínútna. Stuðningsáætlunin þarf líka 

að innihalda áætlun um viðhald og alhæfingu á árangri. Alhæfing telst þegar 

einstaklingur verður fær um viðeigandi hegðun á öðrum stöðum en þeim sem ný færni 

var kennd (Drasgow o.fl., 2009). Ef hegðun einstaklings getur verið ógnandi eða 

hættuleg þarf stuðningsáætlunin einnig að innihalda neyðaráætlun til að tryggja öryggi 

einstaklingsins og annarra nemenda (Drasgow o.fl., 2009). Mikilvægt er að skráning á 

hegðun sé gerð með reglulegum hætti svo hægt sé að fylgjast með þróun hegðunar, 

þannig verður mat á árangri áreiðanlegra (Sugai ofl., 2000). 

2.6 Áhrif stuðningsáætlana sem byggja á virknimati 

Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á gagnsemi þess að nota inngrip byggt á 

virknimati þegar unnið er að því að draga úr langvarandi hegðunarvanda (Gage o.fl., 

2012; O´Neill og Stephenson, 2009; Reid og Nelson, 2002). Anna-Lind Pétursdóttir 

(2011) tók til að mynda saman niðurstöður athugana nemenda sinna, í framhaldsnámi í 
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uppeldis- og menntunarfræði við Háskóla Íslands, á hegðun 49 nemenda með 

langvarandi hegðunarerfiðleika í leik-, grunn- og framhaldsskólum hér á Íslandi. Mældar 

voru breytingar á hegðun þar sem stuðst við við inngrip með einstaklingmiðuðum 

stuðningsáætlunum byggðum á virknimati og studdust nemendur við margfalt 

grunnskeiðssnið, AB-einstaklingsrannsóknarsnið. Leikskólabörnin voru alls ellefu, átta 

drengir og þrjár stúlkur, á aldrinum þriggja til sex ára. Mælingar og íhlutun fóru fram á 

leikskóladeildinni, í fataklefa og á útisvæði.  

Beinar áhorfsmælingar í rannsókn Önnu-Lindar (2011) sýndu að truflandi hegðun 

nemendanna minnkaði að jafnaði um 75%, árásarhegðun um 88% og virk þátttaka í 

bekkjar- eða deildarstarfi jókst um 92% hvað snerti miðgildi meðaltala. Virk þátttaka 

leikskólabarna í rannsókninni mældist að meðaltali 46% af 20 mínútna athugunartímum 

á grunnskeiði en 86% af 20 mínútna athugunartímum að meðaltali á inngripsskeiði. 

Þannig jókst virk þátttaka þessa hóps um 126% hvað snerti miðgildi meðaltals á 

rannsóknartímanum. Í meistaraverkefni Guðrúnar Bjargar Ragnarsdóttur (Guðrún Björg 

Ragnarsdóttir og Anna-Lind Pétursdóttir, 2012, 2013) þar sem einstaklingsmiðaðar 

stuðningsáætlanir með stighækkandi viðmiðum voru notaðar með fjórum sjö til átta ára 

piltum má sjá að námsástundun drengjanna sem mældist 56% að meðaltali á 

grunnskeiði jókst í 86% að meðaltali á inngripsskeiði. Það er aukning sem nemur 54% 

hvað snertir miðgildi meðaltala. Í rannsókn Blair o.fl (2010) um áhrif 

einstaklingsmiðaðra stuðningsáætlana byggða á virknimati með þremur 

leikskólabörnum á fjórða aldursári mátti sjá jákvæðar breytingar á hegðun sem 

viðhéldust þó börnin flyttust yfir á aðra leikskóladeild. Virk þátttaka barnanna í 

samverustundum mældist 36,6% að meðaltali á grunnskeiði en 90,9% á inngripsskeiði 

(Blair o.fl., 2010). Rannsókn Wood og félaga (2012) á áhrifum einstaklingsmiðaðra 

stuðningsáætlana á virka þátttöku þriggja barna á aldrinum þriggja til fjögurra ára í 

mismunandi aðstæðum í leikskóla mátti sjá mælingar á virkri þátttöku á bilinu 11-37% á 

grunnskeiði, 68- 99% á inngripsskeiði og 73-84% einni til þremur vikum eftir að 

inngripsskeiði lauk. 

2.7 Upplifun leikskólastarfsmanna, foreldra og nemenda af 
hegðunaríhlutun 

Í viðtalshluta rannsóknar Blair og félaga (2010) um áhrif einstaklingsmiðaðra 

stuðningaáætlanir með þremur leikskólabörnum á fjórða aldursári nefndi 

leikskólastarfsfólk að loknu inngripsskeiði að einstaklingsmiðuðu stuðningsáætlanirnar 

reyndust skilvirkar og raunhæfar við að draga úr hegðunarerfiðleikum í ýmsum 
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aðstæðum í leikskólanum. Starfsfólk taldi að innleiðing vinnubragðanna styddi við gæði 

kennslunnar og drægi úr streitu í starfi. Mikilvægast taldi það hversu jákvæð áhrif 

inngripið hafði á börnin þegar kom að því að njóta dagslegs starfs í leikskólanum, eiga 

jákvæð samskipti við önnur börn og kennara jafnframt því að vera virkir þátttakendur í 

leikskólastarfinu (Blair o.fl., 2010). 

Doubet og Ostrosky (2015) gerðu viðtalsrannsókn með sjö foreldrum leikskólabarna 

með langvarandi hegðunarerfiðleika um þær áskoranir sem foreldrarnir mæta í 

hlutverkum sínum sem foreldrar barna með hegðunarerfiðleika. Foreldrarnir töluðu um 

mikla streitu sem fylgdi því að eiga barn með erfiða hegðun. Það ylli foreldrum 

hugarangri hvernig tekið væri á hegðun barnanna í leikskólanum og þau höfðu áhyggjur 

af félagslegri stöðu barns síns og tengslum þess við önnur börn. Foreldrarnir ræddu 

mikilvægi þess að samskipti við leikskólann væri byggð á traustum grunni en foreldrar 

mátu það að stuðningur frá leikskólanum styrkti þau í foreldrahlutverkinu. Jákvæð 

samskipti milli heimilis og skóla efldi þau í hlutverkum sínum sem uppalendur sem 

skilaði sér til barnsins. Í samantekt á rannsóknum er varða nemendur með tilfinninga og 

hegðunarerfiðleika benda Mihalas, Morse, Allsopp og McHatton (2009) á að 

niðurstöður bendi til þess að eftir því sem hvatning, traust og stuðningur er meiri í 

skólaumhverfinu, milli kennara og barns, því betri verða tengsl á milli nemanda og 

kennara og meiri líkur verði á að nemendur sýni æskilega hegðun. 

Er varðar upplifun nemenda, foreldra og starfsmanna af einstaklingsmiðaðri 

stuðningsáætlun byggðri á virknimati kemur fram í meistaraverkefni Sesselju 

Árnadóttur (2011), með sex drengjum á aldrinum sjö til sextán ára, að flestum fannst 

drengjunum auðveldara að haga sér vel eftir að stuðningsáætlanir fyrir þá voru komnar 

til framkvæmda og þeim fannst gott að fá nákvæma viðgjöf á frammistöðu sína. Mæður 

þeirra upplifðu allar nema ein mun á líðan barna sinna heima fyrir eftir að inngrip hófst. 

Þær töldu að skilaboðin frá skólunum hafi orðið jákvæðari við inngrip og þar af leiðandi 

varð umræða á heimilinu um skólann uppbyggilegri (Sesselja Árnadóttir og Anna-Lind 

Pétursdóttir, 2013). Upplifun kennara sjö og átta ára drengja í sömu rannsókn var að 

drengirnir voru öruggari í félagahópnum og vinsælli leikfélagar en áður en inngripi var 

hrint af stað (Sesselja Árnadóttir, 2011). 

Í viðtalsrannsókn Cothran, Kulinna og Garrahy (2003) með 182 

grunnskólanemendum var spurt um viðhorf nemenda til árangursríkra aðferða kennara 

við bekkjarstjórnun. Nemendur nefndu meðal annars að skýrar reglur og væntingar til 

hegðunar og náms hafi skilað sér víðar en bara í kennslustofuna. Þannig töldu 
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nemendur að andrúmsloftið í nemendahópnum hafi orðið betra fyrir vikið og samskipti 

á milli nemenda jákvæðari. 

2.8 Samantekt 

Erfið hegðun ungra barna veldur leikskólakennurum áhyggjum og er hún talin algeng á 

þessu skólastigi (Campbell, 1995; Gilliam, 2005). Langvarandi erfið hegðun 

leikskólabarna er talin færast í aukana og hún virðist fylgja mörgum einstaklingunum út 

barnæskuna ef ekkert er að gert (Benedict o.fl., 2007; Bradley o.fl., 2008; Campbell og 

Ewing, 1990; Campbell, 1995; Dishion o.fl., 1995; Gilliam, 2005; Hemmeter, 1999). 

Rannsóknir hér á landi og erlendis hafa sýnt jákvæð áhrif einstaklingsmiðaðra 

stuðningsáætlana byggðum á virknimati á erfiða hegðun og virka þátttöku nemenda í 

grunnskólum (Anna-Lind Pétursdóttir, 2010, 2011; Anna-Lind Pétursdóttir o.fl., 2012; 

Bambara o.fl., 2009; Guðrún Björg Ragnarsdóttir og Anna-Lind Pétursdóttir, 2012, 2013; 

McIntosh o.fl., 2008; O´Neill og Stephenson, 2009; Reid og Nelson, 2002). Einnig hafa 

erlendar rannsóknir með börnum á leikskólaaldri sýnt fram á gagnsemi 

einstaklingsmiðaðra stuðningsáætlana í leikskólaumhverfinu (Blair o.fl., 2010; Wood 

o.fl., 2012). Rannsóknir Cameron og félaga benda til jákvæðra áhrifa hvatninga þegar 

unnið er að eflingu innri áhugahvatar (Cameron o.fl., 2001; Cameron, 2005 ). Fyrstu 

rannsóknir á sviðinu bentu til neikvæðra áhrifa umbunar á frammistöðu (Deci, Koestner 

og Ryan, 2001) en samkvæmt greiningu Cameron (2005) fæst það ekki staðist. Þessar 

fyrstu rannsókirnar hafa samt sem áður haft áhrif á viðhorf fagfólks til hvatningarkerfa 

(Kohn, 1999). Rannsóknir Önnu-Lindar Pétursdóttur á einstaklingsmiðuðum 

stuðningsáætlunum byggðum á virknimati (2010, 2011) gáfu innsýn í hvaða breytingar 

geta átt sér stað við stutt inngrip en þar vantaði mat á fleiri útgáfum stuðningsáætlana 

til lengri tíma þar sem markmiðið var að ýta undir sjálfstæða færni barnanna til að 

takast á við aðstæður sem reyndust þeim erfiðar. Viðtalsrannsókn Sesselju Árnadóttur 

(2011) benti til að kennurum þyki virknimat og einstaklingsmiðaðar stuðningsáætlanir 

henta vel í grunnskóla og að foreldrar séu ánægðir með vinnubrögðin. Hins vegar hefur 

upplifun leikskólastarfsfólks og foreldra leikskólabarna með hegðunarerfiðleika af 

virknimati og stuðningsáætlunum ekki verið metin formlega.  

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvort virknimat og einstaklingsmiðaðar 

stuðningsáætlanir sem ítrekað hafa sýnt sig að beri árangur í grunnskólum geri það 

einnig í leikskólaumhverfinu. Þá er einnig markmiðið að skoða upplifun 

leikskólastarfsmanna og foreldra af slíkri vinnu. Vonir standa til að niðurstöður gagnist 
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fagfólki í leikskólum þegar horft er til leiða til að draga úr langvarandi erfiðri hegðun 

leikskólabarna. 

 Rannsóknarspurningar verkefnisins voru: 

1. Hver eru áhrif einstaklingsmiðaðra stuðningsáætlana byggðum á virknimati á 

virka þátttöku leikskólabarna með langvarandi hegðunarvanda? 

2. Hvernig upplifir leikskólastarfsfólk framkvæmd virknimats og 

einstaklingsmiðaðra stuðningsáætlana? 

3. Hvernig upplifa foreldrar vinnu með virknimat og einstaklingsmiðaðar 

stuðningsáætlanir með barninu sínu í leikskólanum? 
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3 Aðferð  

Í rannsókninni voru notaðar blandaðar rannsóknaraðferðir til að leitast við að svara 

rannsóknarspurningunum. Megindlegur hluti fól í sér einliðasnið, nánar tiltekið margfalt 

grunnskeiðssnið (e. multiple baseline design) með vendisniði milli þátttakenda þar sem 

mæld var virk þátttaka hjá fimm drengjum í leikskóla. Eigindlegur hluti byggði á 

viðtölum við leikskólastarfsmenn og foreldra um upplifun þeirra af vinnu með virknimat 

og einstaklingsmiðaðar stuðningsáætlanir. Fjórir leikskólastarfsmenn, þeir sömu og 

voru til viðtals, svöruðu jafnframt nafnlausum spurningarlista um upplifun sína af vinnu 

með einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun. Rannsóknin var unnin í samstarfi við Daðeyju 

Arnborg Sigþórsdóttur sem mældi truflandi hegðun og líðan hjá sömu drengjum í 

meistaraverkefni sínu.  

Í þessum kafla verða þátttakendur rannsóknarinnar kynntir ásamt því hvernig staðið 

var að vali þeirra. Gerð verður grein fyrir aðstæðum, gagnaöflun og mælitækjum. 

Rannsóknarsnið verður kynnt og frum- og fylgibreytur skilgreindar. Greiningu og 

úrvinnslu gagna verður gerð skil og fjallað um áreiðanleika, réttmæti og siðferðileg 

álitamál. 

3.1 Þátttakendur 

Þátttakendur voru fimm drengir á aldrinum þriggja til sex ára í þremur leikskólum á 

höfuðborgarsvæðinu. Leikskólarnir voru 80-145 barna skólar. Þeir voru í rótgrónum 

hverfum og höfðu allir starfað í yfir 20 ár. Skólarnir voru valdir af hentugleika þar sem 

rannsakendur höfðu fagleg tengsl við þá en annar rannsakandinn var ráðgjafi við tvo 

skólana en hinn rannsakandinn var sérkennslustjóri við þriðja skólann. Rannsakendur 

höfðu samband við leikskólastjórnendur og sérkennslustjóra leikskólanna til að upplýsa 

þá um verkefnið og óska eftir þátttöku skólanna. Í kjölfar þess tilnefndu stjórnendur til 

þátttöku börn sem höfðu átt í hegðunarvanda í að lágmarki eitt ár og höfðu samband 

við foreldra til að bjóða þeim að börn þeirra tækju þátt í verkefninu. Miðað var við að 

engin ný íhlutun væri byrjuð eða fyrirhuguð á rannsóknartímanum. Einnig var óskað 

eftir þátttöku foreldra og leikskólastarfsmanna fyrir eigindlega hluta rannsóknarinnar. 

Fjórir leikskólastarfsmenn samþykktu þátttöku en einungis tvær mæður. Þær bjuggu í 

sama hverfinu á höfuðborgarsvæðinu.  
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Fjallað verður um drengina undir dulnefnunum Bjarki, Davíð, Atli, Ívar og Sævar. 

Mæðurnar Birna og Díana og leikskólastarfsmennirnir Drífa, Anna, Björk og Ari, allt 

dulnefni, samþykktu þátttöku í viðtalshluta rannsóknarinnar. 

Atli var fjögurra ára jákvæður, kraftmikill og glaðlyndur drengur sem sótti oft í 

ærslaleiki að sögn deildarstjóra. Á deild Atla voru 23 börn á aldrinum þriggja til fjögurra 

ára. Atli var frekar seinn til máls, hann var tvítyngdur og niðurstöður málþroskamats 

sýndu málþroskatölu undir meðaltali eða 76 stig þar sem meðaltalið er 85-100 stig. Atli 

var í málörvunarhóp í leikskólanum og sýndi góðar framfarir. Hann átti erfitt með að 

sitja kyrr og taka virkan þátt í samverustundum án þess að sýna hegðun sem var 

truflandi fyrir hann og önnur börn. Hann hélt athygli í mjög skamman tíma þegar 

samverustundir fólust í því að hlusta á sögur eða taka þátt í samræðum en lengur ef 

verið var að syngja. Erfið hegðun birtist í að Atli hafði tilhneigingu til að ýkja hreyfingar 

um of og hrópa söngtexta, hann gretti sig eða potaði í sessunauta, hvíslaði eða átti í 

samræðum um annað en efni samverustundanna. Þá átti hann erfitt með að hætta 

þegar hreyfileikir eða hreyfilög voru búin auk þess sem hann fór af sínum stað eða sneri 

baki í hópinn. Atli var yngsti drengurinn sem tók þátt í rannsókninni. Hann var einungis 

þriggja ára þegar rannsóknin fór af stað. Hegðun hans í samverustund hafði verið mjög 

truflandi í eitt ár. Starfsfólk deildarinnar hafði reynt ýmiss úrræði til að koma í veg fyrir 

erfiða hegðun með litlum sem engum árangri.  

Davíð var sex ára, ljúfur, hlýr, ófeiminn og félagslyndur drengur. Að sögn móður og 

deildarstjóra sótti Davíð helst í ærslaleiki en gat einnig eirt sér við rólegri verkefni, 

úthald var þó takmarkað. Davíð var í elsta árgangi leikskólans. Á leikskóladeildinni voru 

flest börnin á seinasta ári en alls voru þau 24. Í samverustundum missti Davíð fljótt 

einbeitingu, fór að fikta í fötum sínum eða hlutum sem ekki voru hluti af verkefnum 

samverustundar. Hann hvíslaði að sessunaut sínum, gretti sig eða potaði í næsta mann. 

Dagamun mátti sjá á hegðun Davíðs en hann átti erfiðara með hegðun eftir helgardvalir 

hjá föður sínum, sem var að jafnaði aðra hvora helgi, eða þegar eitthvað nýtt var um að 

vera í leikskólanum.  

Bjarki var fimm ára, skapandi, ljúfur og glaðlegur drengur. Að sögn móður kaus hann 

helst að sitja og teikna bæði heima og í leikskólanum. Bjarki naut sín best í fámennum 

hópi barna í leik og eirði stutt við verkefni önnur en þau sem fólu í sér sköpun og 

sjálfstæða vinnu. Bjarki var ákveðinn og með mikla þörf fyrir skýrar reglur og 

einstaklingsmiðuð fyrirmæli. Bjarki var með málþroskafrávik og var í talþjálfun. 

Athuganir sálfræðings bentu til röskunar á einhverfurófi ásamt athyglisbresti með 

ofvirkni (ADHD). Bjarki var með kæki og var mjög viðkvæmur fyrir hávaða, áferð matar 
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og snertingu. Bjarki átti erfitt með breytingar og leið best ef dagurinn var í föstu 

skipulagi. Í leikskólanum var starfandi þjónustuteymi sem í sátu móðir, deildarstjóri, 

sérkennslustjóri leikskólans og sérkennsluráðgjafi frá sveitarfélaginu. Teymið hittist á 

sex til átta vikna fresti, Bjarki fékk tvær klukkustundir á dag í sérkennslu. Á deild Bjarka 

voru 24 börn í tveimur árgöngum. Erfið hegðun Bjarka lýsti sér helst í því að hann fór 

ekki eftir fyrirmælum, sýndi mótþróa, mótmælti, öskraði og neitaði að taka þátt í þeim 

verkefnum sem lögð voru fyrir hópinn. Hann sló, kleip og ýtti við öðrum börnum. 

Hegðunin birtist í flestum aðstæðum í leikskólanum, í heimastofu, á salerni, á útisvæði, 

á ganginum, í matartímum, í leik, í vettvangsferðum og í fataklefanum.  

Ívar var fimm ára glaðlegur, skapgóður og uppátækjasamur drengur með gott 

sjálfstraust að mati leikskólakennara. Á leikskóladeild Ívars voru 29 börn á aldrinum 

fimm til sex ára. Erfið hegðun Ívar birtist helst í samverustundum þar sem hann truflaði 

sessunauta sína með því að faðma þá gegn þeirra vilja, strjúka þeim í framan, pota í þá, 

gretta sig og framkvæma ýmis óhljóð. Ívar fór af sínum stað án leyfis, talaði við 

leikfélaga um annað en efni samverustundarinnar, bjó til hávaða með köllum, góli eða 

hlutum og lék sér að hlutum sem ekki voru hluti af verkefnum samverustundar.  

Sævar var fimm ára glaðlyndur og hugmyndaríkur drengur. Hann var kraftmikill og 

sótti í ærslaleik að sögn leikskólakennara. Á deild Sævars voru 28 börn á aldrinum fimm 

til sex ára. Erfið hegðun Sævars birtist helst í samverustundum þar sem hann truflaði 

sessunauta sína með því að faðma þá gegn þeirra vilja, setjast ofan á þá, strjúka þeim í 

framan og pota í þá. Sævar fór af sínum stað án leyfis, jafnvel út úr herberginu, og bjó 

til hávaða með köllum og góli. Sævar var með frávik í hreyfiþroska og slaka 

grunnvöðvaspennu. Hann átti erfitt með að sitja uppréttur og var mikið á iði. 

Birna móðir Bjarka var á fertugsaldri. Hún var uppeldisfræðilega menntuð og hafði 

unnið með fötluðum í fjölda ára. Bjarki var eina barn hennar. Þau bjuggu með 

stjúpföður Bjarka á höfuðborgarsvæðinu.  

Díana móðir Davíðs var á fertugsaldri. Hún hafði nýlokið námi í heilbrigðisvísindum. 

Díana átti tvo drengi. Þau bjuggu þrjú í lítilli tveggja herbergja íbúð. Í lok 

rannsóknartímabilsins fluttu bræðurnir ásamt móður sinni í annað bæjarfélag til 

stjúpföður Davíðs.  

Drífa deildarstjóri Davíðs var á sextugsaldri. Hún hafði starfað í leikskóla í yfir þrjátíu 

ár. Í leikskóla Davíðs hafði Drífa starfað í fjögur ár. Hún hafði unnið með fjölda barna 

með hegðunarerfiðleika og taldi að á hverju ári væri hún með tvö til þrjú börn á 

deildinni sinni sem glímdu við slíkan vanda. Drífa hafði reynslu af vinnu í skóla sem 

starfaði eftir SMT (School Management Training) en hafði þó ekki áður unnið með 
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virknimat og einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun. Drífa kynnti nýju starfsfólk á 

deildinni fyrir aðferðum er tengdust stuðningi við jákvæða hegðun eins og að hrósa, 

veita jákvæðri hegðun athygli, nota skýr og lýsandi fyrirmæli og að skipuleggja 

umhverfið með myndrænum vísbendingum um viðeigandi hegðun.  

Björk deildarstjóri Bjarka var á fertugsaldri. Hún hafði starfað í leikskóla í tæp 15 ár 

þar af 12 ár sem leikskólakennari. Í leikskóla Bjarka hafði hún starfað í 10 ár. Björk hafði 

unnið með um það bil átta börnum með langvarandi erfiða hegðun. Leikskólinn hafði 

ekki innleitt ákveðnar aðferðir til að takast á við erfiða hegðun barna en Björk hafði sótt 

námskeið hjá Önnu-Lind Pétursdóttur við Endurmenntunarstofnun Háskóla Íslands er 

varðar leiðir til að fyrirbyggja erfiða hegðun barna í skólum. Björk taldi það hafa gagnast 

sér vel og hafði hún reynt að innleiða slíkar aðferðir á deildinni sinni. Björk þekkti ekki til 

virknimats eða einstaklingsmiðaðra stuðningsáætlana. Það var lítil starfsmannavelta í 

leikskólanum og samvinna á deildinni góð. Björk taldi það áskorun í starfi að takast á við 

erfiða hegðun barna, sérstaklega þegar almennar aðferðir dygðu skammt. 

Anna deildarstjóri á deild Atla var á sextugsaldri. Hún hafði starfað í leikskólum í 23 

ár en í 10 ár að loknu leikskólakennaraprófi. Þau tíu ár hafði hún starfað í leikskóla Atla. 

Anna hafði margoft unnið með börnum með langvarandi erfiða hegðun, taldi að jafnaði 

væri eitt barn á ári á deildinni hennar með hegðunarerfiðleika. Henni fannst bæði 

auðvelt og erfitt að takast á við hegðunina, það færi eftir því hvernig barnið brigðist við. 

Leikskólinn vann ekki eftir ákveðinni nálgun þegar kom að aga eða erfiðri hegðun. Anna 

notaði stundum það að telja upp að þremur til að hvetja börnin áfram í verki. Anna 

hafði kynnst lítillega aðferðum SMT í verknámi en þekkti ekki til virknimats eða 

einstaklingsmiðaðra stuðningsáætlana. 

Ari starfsmaður á deild Atla var á þrítugsaldri. Þetta var fyrsta árið hans í starfi í 

leikskóla. Ari var ekki uppeldisfræðilega menntaður en hafði reynslu af að vinna með 

börnum sem íþróttaþjálfari. Hann þekkti ekki til virknimats eða einstaklingsmiðaðra 

stuðningsáætlana og hafði ekki reynslu af því að vinna eftir aðferum um stuðning við 

jákvæða hegðun. 

Foreldrar samþykktu allir þátttöku fyrir sína hönd og hönd barna sinna í 

rannsókninni með undirskrift. Leikskólastarfsmenn samþykktu einnig þátttöku sína 

skriflega. Öllum þátttakendum var gerð grein fyrir að þeir gætu hætt þátttöku á hvaða 

stigi rannsóknarinnar sem væri, að göng yrðu dulkóðuð og þeim eytt að lokinni 

úrvinnslu. 
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3.1.1 Aðstæður 

Allir drengirnir voru í leikskólum reknum af sveitarfélagi á höfuðborgarsvæðinu. Aðeins 

einn drengjanna, Bjarki, var með skilgreinda sérkennslutíma, tvær klukkustundir á dag. 

Þeir tímar voru nýttir innan hópsins þar sem Bjarki fékk stuðning í þeim aðstæðum sem 

reyndust honum erfiðar. Einnig var tíminn nýttur í félagsfærniþjálfun í litlum hópi 

barna. Mælingar á hegðun drengjanna fór í öllum tilvikum fram í samverustundum í 

leikskólunum ýmist fyrir eða eftir hádegismat.  

Leikskóli Bjarka var fjögurra deilda leikskóli í tveimur byggingum. Í byggingu Bjarka 

voru tvær deildir, yngri og eldri. Bjarki var á eldri deild þar sem voru 23 börn í tveimur 

árgöngum. Deildin var rúmgóð og skiptist niður í þrjú herbergi. Samverustundir fóru 

fram í stærsta rýminu. Þar var einnig borðað en undirbúningur fyrir matartíma fór fram 

á sama tíma og samverustundin átti sér stað. Í samverustund var öll deildin saman 

komin, 23 börn og að minnsta kosti tveir starfsmenn.  

Í leikskóla Davíðs voru fjórar leikskóladeildir. Davíð var í elsta árgangi leikskólans. 

Deildin var að mestu aldurshrein en á deildinni voru 24 börn. Rýmið skiptist upp í tvö 

herbergi, eitt stórt herbergi með öðru minna inn af því. Þar fór fram samverustund og 

öll börnin voru saman komin ásamt tveimur starfsmönnum. Gott næði var í rýminu en 

börnin sátu þröngt.  

Sævar, Atli og Ívar voru í sama leikskólanum en enginn þeirra á sömu deild. 

Leikskólanum var upp í sex deildir í tveimur byggingum. Á deild Atla voru 23 börn á 

aldrinum þriggja til fjögurra ára. Deildin skiptist upp í tvö rými, stærra og minna 

herbergi. Í samverustundum voru öll börnin komin saman í minna rýminu ásamt 

tveimur starfsmönnum. Það var þröngt og gluggalaust. Á meðan á samverustund stóð 

var gengið í gegnum rýmið inn á klósett deildarinnar.  

Á deild Sævars voru 28 börn á aldrinum fimm til sex ára. Samverustundum var skipt 

upp í þrjá minni hópa en í hópi Sævars voru níu börn og einn starfsmaður sá um 

stundina. Samverustundir fóru fram í fataklefa í leikskólanum, börnin sátu þétt saman á 

bekkjum sem var raðað saman í upphafi hverrar stundar.  

Á deild Ívars voru 29 börn á aldrinum fimm til sex ára. Samverustundir fóru fram í 

heimastofu deildarinnar þar sem öll börn deildarinnar komu saman. Þau sátu á 

gluggabekkjum og gott rými var fyrir hvert barn. Einn starfsmaður stjórnaði 

samverustund. Á meðan á samverustund stóð var verið að leggja á borð í sama 

herbergi. Tvo daga vikunnar var helmingur barnanna á deildinni í útikennslu á meðan á 

samverustund stóð og því aðeins hálfur hópurinn í samverustund. 
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3.1.2 Mælitæki 

Virk þátttaka var skilgreind, sjá undir kafla um fylgibreytu, og tímalengd hennar mæld 

með skeiðklukku í snjallsíma og síðan skráð á þar til gerð skráningarblöð (sjá í viðauka 

A). Tíðni truflandi hegðunar var mæld samhliða sem hluti af rannsókn Daðeyjar 

Arnborgar. Hlutfall tímans sem drengirnir sýndu virka þátttöku var reiknað með því að 

deila tímalengdinni í heildarlengd hvers athugunartíma og margfalda með 100. 

Í virknimatsviðtali var stuðst við viðtalsramma byggðum á Crone og Horner (2003) 

og Hundert (2009) sem þýddur var og staðfærður af Önnu-Lind Pétursdóttur og Erlu 

Björk Sveinbjörnsdóttur árið 2013 (sjá í viðauka B).  

Rannsakandi útbjó viðtalsramma fyrir viðtöl við leikskólastarfsmenn fyrir og eftir 

inngripsskeið. Fyrir inngrip, áður en virknimatsviðtal var lagt fyrir foreldra og 

leikskólastarfsmenn, var spurt um bakgrunn starfsmannanna, reynslu þeirra af vinnu 

með virknimat og einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun sem og reynslu þeirra af vinnu 

með börnum með hegðunarerfiðleika (sjá viðtalsramma í viðauka D). Í viðtali eftir 

inngrip var áhersla á að fá fram upplifun leikskólastarfsmannanna af vinnu með 

einstaklingsmiðaðar stuðningsáætlanir, kosti þeirra og galla (sjá viðtalsramma í viðauka 

E). Viðtalsrammarnir voru samdir með hliðsjón af reynslu rannsakanda af vinnu með 

virknimat og einstaklingsmiðaðar stuðningsáætlanir auk upplýsinga af lestri fræðirita og 

rannsókna er tengdust einstaklingsmiðuðum stuðningsáætlunum. 

Útbúinn var viðtalsrammi fyrir viðtöl við foreldra (sjá í viðauka C) þar sem spurt var 

um upplifun foreldra af vinnu með einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun fyrir barn 

þeirra í leikskólaumhverfinu. Sá rammi var einnig saminn með hliðsjón af reynslu 

rannsakanda af vinnu með virknimat og einstaklingsmiðaðar stuðningsáætlanir auk 

upplýsinga af lestri fræðirita og rannsókna um upplifun foreldra barna með 

hegðunarerfiðleika í leikskólum.  

Þá útbjuggu rannsakendur tékklista fyrir hvert barn með leiðum í 

einstaklingsmiðaðri stuðningsáætlun til að meta að hve miklu leyti einstakir liðir 

stuðningsáætlunar voru í framkvæmd á mismunandi tímum inngripsskeiðs (sjá í viðauka 

F).  

Að loknu inngripsskeiði svöruðu leikskólastarfsmenn nafnlausum spurningalista um 

upplifun þeirra af því að vinna með einstaklingsmiðaðar stuðningsáætlanir (sjá í viðauka 

G). Spurningarnar og svarmöguleikar voru samdir af rannsakanda með hliðsjón af 

reynslu hans af vinnu með einstaklingsmiðaðar stuðningsáætlanir byggðar á virknimati 

sem og upplýsingum úr fræðiritum og rannsóknum á viðfangsefninu. Listinn innihélt 



36 

átta staðhæfingar um einstaklingsmiðaðar stuðningsáætlanir sem starfsmennirnir tóku 

afstöðu til á fimm punkta kvarða. Eftir því sem svörun var hærri á matskvarðanum því 

jákvæðari var upplifun þeirra af vinnu með einstaklingsmiðuðu stuðningsáætlanirnar. 

Svarmöguleikarnir voru misjafnir eftir staðhæfingunum en þeir voru ýmist: „Mjög erfitt 

til mjög auðvelt“, „alls ekki til mjög vel“, „miklu minni til miklu meira“ eða „aukist mikið 

til minnkað mikið“. 

3.2 Rannsóknarsnið 

Rannsóknarsnið var með tvennum hætti. Í fyrsta lagi var stuðst við margþætt 

grunnskeiðssnið, sem er ein gerð einliðasniðs (e. single-subject experimental design) og 

tilheyrir megindlegri aðferðafræði. Í öðru lagi voru notuð hálfstöðluð viðtöl sem tilheyra 

eigindlegri aðferðafræði. Sem lið í að meta félagslegt réttmæti inngrips (e. social 

validity) var ellefu atriða spurningalisti um upplifun af vinnu með einstaklingsmiðaða 

stuðningsáætlun lagður fyrir leikskólastarfsmenn að loknu inngripi.  

3.2.1 Einliðasnið 

Einliðasnið er rannsóknaraðferð innan megindlegrar aðferðafræði sem hefur verið 

mikið notuð til að rannsaka áhrif kennslu eða íhlutun innan heilbrigðisvísinda, sálfræði 

og sérkennslu (Guðrún Árnadóttir og Þorlákur Karlsson, 2003; Kazdin, 2011). 

Rannsóknir með einliðasniði byggja jafnan á mælingum á hegðun eða líðan einstaklinga 

í mismunandi aðstæðum. Endurteknar mælingar eru gerðar á hegðun eða líðan hjá 

sama einstaklingnum allt frá nokkurra mínútna tímabili og upp í nokkurra mánaða eða 

jafnvel ára tímabili. Þannig geta einliðarannsóknir verðið langtímarannsóknir með sama 

einstaklingnum (Guðrún Árnadóttir og Þorlákur Karlsson, 2003; Kazdin, 2011). 

Til eru nokkur afbrigði af einliðasniði. Einfaldasta útgáfan er A-B snið þar sem A 

stendur fyrir grunnskeið en það er tímabilið áður en inngrip hefst og B stendur fyrir 

inngripsskeið sem er tímabilið meðan íhlutun fer fram. Einnig er hægt að bæta við öðru 

grunnskeiði (A2) og þá er sniðið kallað A-B-A, öðru inngripskeiði (B2), A-B-A-B og svo 

framvegis. Þannig gefst tækifæri til að ákvarða hvort um tengsl sé að ræða á milli frum-

og fylgibreytu. Þetta snið er oft notað sem tilraun til að auka á innra réttmæti 

rannsóknar. Ef ástand versnar við annað grunnskeið fær rannsakandinn tækifæri til að 

skoða hvort íhlutun hafi ekki varað nógu lengi eða hvort áhrif hennar hafi gengið tilbaka 

(Guðrún Árnadóttir og Þorlákur Karlsson, 2003). Ef færni er þess eðlis að hún lærist og 

viðhelst hentar þetta snið ekki nógu vel og þá er hægt að beita öðrum aðferðum eins og 

víxlhrifasniði (e. alternating treatment design) þar sem mismunandi þjálfun er prófuð á 
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hverju tímaskeiði eða sniði margþætts grunnskeiðs þar sem grunnskeið fyrir inngrip er 

mislangt hjá þátttakendum (Guðrún Árnadóttir og Þorlákur Karlsson, 2003). Einnig er til 

snið raðíhlutuna (e. multiple intervention design) þar sem tilgangurinn er að skoða 

hvaða íhlutun hentar best ef tveimur eða fleirum mismunandi tegundum íhlutunar er 

beitt, A-B-C-D þar sem bókstafirnir B, C og D tákna mismunandi tegundir íhlutana og 

möguleikarnir á samtengingu eru fjölmargir (Guðrún Árnadóttir og Þorlákur Karlsson, 

2003) 

Einliðasniðsrannsóknir gefa rannsakandanum tækifæri á að skoða hegðun, færni 

eða líðan einstaklinga ítarlega og viðbrögð þeirra við þjálfun, kennslu eða íhlutun. Þegar 

einliðasnið er notað er hægt að hafa aðeins einn þátttakanda en yfirleitt eru þeir á 

bilinu þrír til átta (Guðrún Árnadóttir og Þorlákur Karlsson, 2003; Horner o.fl., 2005). 

Með svo fáum þátttakendum reynist rannsakendum auðveldara að hafa stjórn á 

aðstæðum og þeim þáttum sem rannsókninni er ætlað að mæla. Frumbreytur eins og 

kyn, aldur og greind eru fasti í sniðinu og draga úr villudreifingu. Vegna fárra 

þátttakenda er alhæfingargildið ekki á þýðinu heldur á gagnsemi íhlutunarinnar og fjöldi 

mælinga vegur því upp á móti fáum þátttakendum (Guðrún Árnadóttir og Þorlákur 

Karlsson, 2003). Með því að hafa stjórn á ytri áhrifaþáttum er aukið innra og ytra 

réttmæti rannsóknarinnar. Innra réttmæti er mælt út frá þeim breytingum sem verða á 

grunnskeiði og inngripsskeiði og gefur þannig til kynna hvort niðurstöðurnar gefi rétta 

mynd af orsakasamhengi milli frumbreytu og fylgibreytu. Breytingarnar sem verða á 

fylgibreytum við íhlutun eru skoðaðar með tilliti til hversu hratt þær verða og hversu 

miklar (Kazdin, 2011). 

Niðurstöður einliðasniðsrannsókna eru settar fram á myndrænan hátt. 

Myndgreining línurita eða sjónræn greining er helsta greiningaraðferðin. Gögnin eru 

sett upp í línuriti, mælingar á mismunandi skeiðum eru bornar saman og metin þróun 

hegðunar ásamt breytingar á stigi (e. level) hegðunar og breytileika hennar (e. 

variability) (Guðrún Árnadóttir og Þorlákur Karlsson, 2003). Á línuriti er gildi fylgibreytu 

gjarnan höfð á Y-ási, í þessari rannsókn er það tímalengd virkar þátttöku (á 

hlutfallskvarða). Á X-ási eru almennt dagsetningar athuganna en það er einmitt svo í 

þessari rannsókn. Hver punktur endurspeglar hegðun þátttakanda í einni athugun á 

hverri tímaeiningu X-ássins. Mælingar á einu skeiði (t.d. grunnskeiði) eru bornar saman 

á línuritinu við mælingar á öðru skeiði (t.d. inngripsskeiði) og metið með sjónrænni 

greiningu hvort um mun sé að ræða. Horft er á hvort um breytingu á gildi fylgibreytu á 

Y-ási er að ræða hvað varðar stig, þróun og/eða breytileika, við upphaf, lok eða 

breytingu á inngripi, eftir tilraunasniði hverju sinni. Þegar mælingar eru stöðugar 
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endurspegla stig nokkurn veginn meðaltal mælinganna innan þess skeiðs, en þegar 

mikill breytileiki er í mælingum eru síðustu mælingar grunnskeiðs og fyrstu mælingar 

inngripsskeiðs bornar saman. Einnig er horft á þróun þeirra breytinga sem eiga sér stað 

innan skeiða. Þróun getur verið stöðug eða breytileg, vísað upp eða niður og fylgt 

beinni eða bogadreginni línu (Kennedy, 2005). Halli þróunar segir til um hlutfallslega 

breytingu línulegrar stefnu eða horns. Lína hallar mismikið upp eða niður á við. Hversu 

mikið lína hallar getur sagt til um áhrif íhlutunar en breytingin getur líka verið fólgin í 

stigi. Þannig getur myndræn framsetning gagna leitt í ljós flata línu fyrir og eftir íhlutun 

en misháar línur (Guðrún Árnadóttir og Þorlákur Karlsson, 2003). 

Tíðar mælingar og myndræn framsetning sýnir glögglega þróun hegðunar eða líðan 

þátttakenda sem gera rannsakendum kleift að bregðast fljótt við ef þörf er á 

breytingum í íhlutun (Kazdin, 2011). Aðrir þættir en íhlutunin sjálf geta haft áhrif á 

hegðun þátttakenda. Þar má nefna mataræði, svefn og ýmislegt annað sem getur 

ógnað innra réttmæti rannsóknarinnar. Eins er framför í þroska þátttakenda ávalt 

áhrifabreyta sem rannsakendur eiga erfitt með að einangra (Kennedy, 2005). Til þess að 

útiloka að um áhrif utanaðkomandi áhrifabreyta sé að ræða eru gerðar endurteknar 

mælingar á hegðun á grunnskeiði og íhlutun ekki hafin fyrr en stöðugleika í hegðun er 

náð eða mælingar sýna neikvæða þróun í hegðun, færni eða líðan. 

Í þessari rannsókn var stuðst við margþætt grunnskeiðssnið sem er ein gerð 

einliðasniðs. Þannig voru bornar saman mælingar á fylgibreytu á grunnskeiði (A), á 

inngripsskeiði þar sem mismunandi stuðningsáætlunum var beitt (B1-B9) og þegar hætt 

var notkun hvatningarkerfis (B0) hjá hverjum þátttakenda fyrir sig og á milli 

þátttakenda. Mismunandi númer á inngripsskeiði B1 til B9 tákna mismundandi gerðir 

hvatningarkerfa þar sem lægri tala táknar umfangsmeira inngrip. B0 stendur fyrir þær 

mælingar sem gerðar voru á stuðningsáætlun eftir að hætt var notkun hvatningarkerfa. 

Grunnskeiðsmælingar hófust hjá öllum þátttakendum á svipuðum tíma, eða uppúr 

miðjum janúar 2016. Inngrip hjá fyrsta þátttakanda hófst 24. febrúar 2016. Þegar 

myndræn framsetning mælinga sýndi jákvæð áhrif á inngripsskeiði hjá fyrsta 

þátttakenda hófst inngrip hjá þeim næsta þar sem mælingar á höfðu sýnt stöðugleika í 

hegðun. Þannig gekk það fyrir sig þar til inngrip var hafið hjá öllum þátttakendum 

(Kazdin, 2011). Svo álykta mætti að orsakatengsl væru á milli frum- og fylgibreyta þurfti 

að mælast skýr framför við inngrip hjá hverjum þátttakenda fyrir sig á meðan seinni 

grunnskeiðslínur mældust áfram á svipuðu róli. Þegar margfalt grunnskeiðssnið sýnir að 

fylgibreyta breytist aðeins við inngrip má álykta að breytingarnar séu til komnar vegna 

inngripsins en ekki vegna annarra áhrifaþátta (Kazdin, 2011; Kennedy, 2005). Í öllum 
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rannsóknum er markmiðið að reyna að útiloka þætti sem geta ógnað innra réttmæti 

rannsóknar svo niðurstöður rannsóknarinnar gefi sem traustastar upplýsingar um áhrif 

frumbreytu á fylgibreytu (Kazdin, 2011). 

3.2.1.1 Frumbreyta 

Rannsókninni var fyrst og fremst ætlað að meta áhrif einstaklingsmiðaðra 

stuðningsáætlana á virka þátttöku fimm leikskólabarna ásamt upplifun foreldra og 

leikskólastarfsmanna af vinnubrögðunum. Stuðningsáætlanir voru unnar út frá 

niðurstöðum virknimatsviðtals við foreldra og leikskólastarfsmenn en rannsakandi 

studdist jafnframt við upplýsingar sem hann aflaði með beinu áhorfi (AHA skráningum) í 

þeim aðstæðum sem barnið sýndi hina erfiðu hegðun, sjá helstu niðurstöður virknimats 

í töflu 1.  

Tafla 1. Helstu niðurstöður virknimats fyrir hvert barn. 

Þátttak-

andi 

Bakgrunns-

áhrifavaldar 

Aðdragandi Hegðun Tilgangur 

Atli Frávik í málþroska Gerð krafa um að 

hlusta, taka þátt í 

leik eða verkefni 

Potar í sessunaut, talar við 

leikfélaga um annað en efni 

stundarinnar, fer af sínum stað, 

kallar upp eða hrópar, syngur of 

hátt eða leikur sér með hluti 

sem ekki eru hluti af 

samverustund 

Athygli frá 

starfsmönnum og 

leikfélögum 

 

Davíð  Gerð krafa um að 

hlusta, taka þátt í 

söng eða verkefni 

Fer af sínum stað, talar við 

sessunaut um annað en efni 

stundarinnar, talar yfir hópinn 

án leyfis, tekur söngspjöld eða 

aðra hluti frá starfsmanni eða 

öðrum börnum, býr til hávaða 

eða fiktar í fötunum sínum 

Athygli frá 

starfsmönnum og 

leikfélögum 

Bjarki Röskun á 

einhverfurófi 

ADHD 

Frávik í málþroska 

Lítið úthald 

Þreyta 

 

Gerð krafa um að 

sitja á sínum stað, 

hlusta, passa 

hendur og fætur, 

velja lag, taka þátt í 

söng eða 

verkefnum 

samverustundar 

Barn gengur 

framhjá í 

samverustund eða 

sest við hlið hans. 

Fer af sínum stað, hrópar, talar 

án leyfis, býr til hávaða, 

mótmælir starfsmanni, 

ýtir/slær/klípur sessunaut og 

grettir sig framan í leikfélaga 

Losnar við að taka 

þátt 

Fær að fara úr 

aðstæðum 

Athygli frá 

leikfélögum 
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Ívar Lítið úthald Gerð krafa um að 

vera á sínum stað, 

hlusta, taka þátt í 

söng eða 

verkefnum 

samverustundar 

 

Fer af sínum stað, býr, býr til 

hávaða með köllum, góli eða 

hlutum, leikur sér að hlutum 

sem eru ekki hluti af verkefnum 

samverustundar,  potar í, 

faðmar eða strýkur andlit 

sessunautar án hans samþykkis 

eða talar við sessunaut um 

annað en efni stundarinnar 

Losnar við að taka 

þátt í verkefnum 

stundarinnar 

Athygli frá 

leikfélögum 

Sævar Slök 

grunnvöðvaspenna 

Lítið úthald 

Takmörkuð athygli 

Gerð krafa um að 

hlusta á sögu eða 

frásögn, taka þátt í 

söng eða 

samræðum í 

samverustund 

Faðmar sessunauta og strýkur 

þeim í framan gegn þeirra vilja, 

leggst eða sest á þá, potar í þá, 

grettir sig, talar við sessunauta 

um annað en efni stundarinnar, 

hrópar og framkallar ýmiss 

hljóð,  fer af sínum stað, fer út 

úr herberginu og leikur sér að 

hlutum sem tengjast ekki efni 

stundarinnar 

Athygli frá 

starfsmönnum og 

leikfélögum 

Losnar við að taka þátt 

í verkefnum stundarinnar 

Sett var fram tilgáta um tilgang hinnar erfiðu hegðunar þar sem greindir voru 

bakgrunnsáhrifavaldar, aðdragandi, hegðun og tilgangur hegðunar ásamt því að 

samantektarstaðhæfing var sett fram. Inngripsfræðirit var sett upp fyrir hvern dreng 

(sjá dæmi í viðauka K). Í stuðningsáætlununum var greint frá vali á inngripum með 

hliðsjón af áhugasviði og styrkleikum hvers barns. Þær voru settar upp á aðgengilegan 

hátt svo sjá mátti hvaða inngrip beindist að bakgrunnsáhrifavöldum, aðdraganda hinnar 

erfiðu hegðunar, aðferðum til að kenna viðeigandi hegðun og að lokum aðferðum til að 

styrkja viðeigandi hegðun og bregðast við hinni erfiðu hegðun þannig að drægi úr 

henni, sjá í töflu 2. Allar stuðningsáætlanirnar innihéldu einstaklingsmiðuð 

hvatningarkerfi sem beint var að því að styrkja viðeigandi hegðun. Í áætlununum voru 

einnig tilgreind og dagsett skammtíma- og langtímamarkmið þar sem fram kom lýsing á 

markhegðun og viðmið um hvenær henni væri náð. Einn leikskólastarfsmaður tók 

ábyrgð á að fylgja eftir hvatningarkerfi í samverustund hjá hverjum dreng. 

Rannsakendur áttu að jafnaði vikulegt spjall við þann starfsmann þar sem tækifæri 

gafst til þess að ræða hvernig gekk að vinna með mismunandi inngrip 

stuðningsáætlunar. Leikskólastarfsmenn á hverri deild höfðu einnig netföng og 

símanúmer rannsakenda og voru hvattir til að hafa samband ef þeir höfðu þörf fyrir 

aðstoð eða ef spurningar vöknuðu á ferlinu.  

Stuðningsáætlanirnar voru unnar í samvinnu við deildarstjóra hvers drengs undir 

handleiðslu dr. Önnu-Lindar Pétursdóttur leiðbeinanda verkefnisins. 
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Stuðningsáætlanirnar voru kynntar fyrir öllum starfsmönnum leikskóladeildanna og 

einstaka liðir þeirra útskýrðir vandlega. Stuðningsáætlanirnar voru allar 

einstaklingsmiðaðar og voru því alls fimm, sjá í töflu 2. Allir starfsmenn 

leikskóladeildanna fengu ráðgjöf er varðar að veita viðeigandi hegðun jákvæða athygli. 

Útbúnir voru minnispunktar um framkvæmd hvatningarkerfa fyrir leikskólastarfsmenn 

(Anna-Lind Pétursdóttir, 2006) (sjá í viðauka H). Sá starfsmaður sem tók að sér að fylgja 

hvatningarkerfi eftir tók að sér að fara vel yfir það með viðkomandi dreng hvað 

hvatningarkerfið gekk út á hvers var vænst af honum í hegðun. 

Tafla 2. Helstu þættir úr einstaklingsmiðaðri stuðningsáætlun hvers barns. 

Þátt-

takandi 

Úrræði beint að 

bakgrunnsáhrifavöldum 

Breytingar á 

aðdraganda 

Þjálfun í viðeigandi 

hegðun 

Stjórnun 

afleiðinga 

Atli Málörvun 

Foreldrar hvattir til að 

sækja 

foreldrafærninámskeið 

Fundur með starfsfólki 

deildarinnar þar sem farið 

var yfir stuðning við 

jákvæða hegðun 

Endurröðun á sætum 

Settar reglur í 

samvinnu við 

barnahópinn 

Samverustundin brotin 

upp í styttri verkefni 

Starfsmaður sat við 

hliðina á Atla og veitti 

einstaklingsmiðuð 

fyrirmæli 

Þjálfun í að fara 

eftir reglum, vera á 

sínum stað í 

samverustund, 

rétta upp hönd, 

passa hendur, bíða 

og hlusta 

Kenndur 

tilfinningaskali út 

frá myndum  

Farið yfir 

félagshæfnisögu 

 

 

Hvatningarkerfi 

með 

strumpaþema 

Umbun fól í sér 

athygli félaga og 

starfsmanna 

Lágmörkuð 

athygli fyrir 

truflandi hegðun 

Áminning um 

viðeigandi 

hegðun 

Eyða í stað 

strumps ef 

endurtekin 

truflun 

Davíð Aukin samvinna við 

móður í gegnum 

samskiptabók 

Fundur með starfsfólki 

deildarinnar þar sem farið 

var yfir stuðning við 

jákvæða hegðun 

Endurröðun á sætum 

Settar reglur fyrir 

söngstundir í samvinnu 

við barnahópinn 

Söngstundin brotin upp 

með hreyfileikjum inn 

á milli söngva 

Aukin hvatning og 

athygli starfsmanna 

Þjálfun í að vera á 

sínum stað í söng-

stund, passa 

hendur, bíða, hlusta 

og taka þátt í 

verkefnum 

stundarinnar  

Farið yfir 

félagshæfnisögu 

 

Hvatningarkerfi 

með 

ofurhetjuþema 

Umbun fól í sér 

athygli félaga og 

starfsmanna 

Lágmörkuð 

athygli fyrir 

truflandi hegðun 

Áminning um 

viðeigandi 
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hegðun 

Eyða í stað 

ofurhetju ef 

endurtekin 

truflun 

Bjarki Aukin samvinna við 

móður um svefn og 

stuðning við jákvæða 

hegðun 

Fundur með starfsfólki 

deildarinnar þar sem farið 

var yfir stuðning við 

jákvæða hegðun 

Málörvun 

Félagsfærniþjálfun 

 

Starfsmaður sat við 

hliðina á Bjarka og 

veitti 

einstaklingsmiðuð 

fyrirmæli, þau brotin 

upp í smærri hluta 

Tímavaki stilltur á 

lengd 

samverustundarinnar 

Skipulag 

samverustundar sett 

upp á myndrænan hátt 

 

Þjálfun í að fara 

eftir reglum, vera á 

sínum stað í 

samverustund, 

rétta upp hönd, 

passa hendur og 

fætur, bíða og 

hlusta Þjálfun í að 

taka þátt í 

verkefnum 

stundarinnar  

Farið yfir 

félagshæfnisögu 

 

Hvatningarkerfi 

með kisuþema 

Hlékort ef Bjarki 

hafði þörf fyrir 

að fara út úr 

stundinni 

Umbun fól í sér 

athygli 

starfsmanns 

Lágmörkuð 

athygli fyrir 

truflandi hegðun 

Áminning um 

viðeigandi 

hegðun 

Eyða í stað kisu 

ef endurtekin 

truflun 

Ívar Aukin samvinna og 

samskipti við foreldra 

varðandi stuðning við 

jákvæða hegðun 

Fundur með starfsfólki 

deildarinnar um stuðning 

við jákvæða hegðun 

Endurröðun á sætum 

Efni samverustundar 

endurskoðað og 

áhugasvið Ívars haft í 

huga 

Skipulag 

samverustunda sett 

upp á myndrænan hátt 

Settar reglur fyrir 

samverustundir í 

samvinnu við 

barnahópinn 

Aukin hvatning og 

athygli starfsmanna 

Þjálfun í að vera á 

sínum stað í 

samverustund, 

passa hendur, bíða, 

hlusta og taka þátt í 

verkefnum 

stundarinnar  

Farið yfir 

félagshæfnisögu 

fyrir hverja stund 

 

Hvatningarkerfi 

með 

fótboltaþema 

Umbun fól í sér 

athygli félaga og 

starfsmanna 

Lágmörkuð 

athygli fyrir 

truflandi hegðun 

Áminning um 

viðeigandi 

hegðun 

Eyða í stað 

ofurhetju ef 

endurtekin 

truflun 
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Sævar Aukin samvinna við 

foreldra um stuðning við 

jákvæða hegðun 

Fundur með starfsfólki 

deildarinnar um stuðning 

við jákvæða hegðun 

Endurskipulagt rými 

samverustundarinnar 

Efni samverustundar 

endurskoðað, 

áhugasvið og geta 

Sævars haft í huga 

Skipulag 

samverustunda sett 

upp á myndrænan hátt 

Settar reglur fyrir 

samverustundir í 

samvinnu við 

barnahópinn 

Aukin hvatning og 

athygli starfsmanna 

Þjálfun í að vera á 

sínum stað í 

samverustund, 

passa hendur, bíða, 

hlusta og taka þátt í 

verkefnum 

stundarinnar  

Farið yfir 

félagshæfnisögu 

fyrir hverja stund 

 

Hvatningarkerfi 

með Star Wars 

þema 

Umbun fól í sér 

athygli félaga og 

starfsmanna 

Lágmörkuð 

athygli fyrir 

truflandi hegðun 

Áminning um 

viðeigandi 

hegðun 

Eyða í stað 

ofurhetju ef 

endurtekin 

truflun 

 

Stighækkandi viðmið um frammistöðu 

Í stuðningsáætlunum voru skilgreind langtíma og skammtímamarkmið. 

Skammtímamarkmiðin voru áfangar á leið að langtímamarkmiði sem miðaði að því að 

drengirnir gætu sýnt sambærileg virka þátttöku og jafnaldrar.  

Hvatningarkerfi voru notuð til að ýta undir stigvaxandi sjálfstæði barnanna í 

samverustundum, með stighækkandi skammtímamarkmiðum í átt að 

langtímamarkmiðum. Skammtímamarkmiðin voru tengd við viðmið fyrir umbun í 

hvatningarkerfunum. Fyrstu viðmið fyrir umbun voru ákveðin út frá mælingum á 

hegðun hvers drengs á grunnskeiði. Þess var gætt að hafa kröfur örugglega 

viðráðanlegar í upphafi svo drengirnir upplifðu að ná markmiðum sínum og fá umbun 

fyrir að leggja sig fram. Í fyrstu fengu drengirnir táknstyrkja á tveggja til þriggja mínútna 

fresti, sjá í töflu 3. Táknstyrkjar voru í formi stjörnumiða, kisustimpla, strumpamynda, 

fótboltatreyjumynda og Star Wars mynda allt eftir því hvar áhugasvið hvers og eins lá. Í 

fyrstu útgáfum stuðningsáætlana þurftu drengirnir að ná 50-60% af mögulegum 

táknstyrkjum í samverustund til að fá umbun. Umbun var tengd tilgangi hinnar erfiðu 

hegðunar, til dæmis gat Davíð, sem sýndi erfiða hegðun til að fá athygli leikfélaga, 

fengið að sýna félögum sínum ofurhetjumyndir sem hann safnaði og átt um þær 

samræður við leikfélagana.  



44 

Rannsakendur fylgdust með framgangi virkrar þátttöku í gegnum skráningar í þar til 

gerð hvatningarspjöld og í samtölum við leikskólastarfsmenn eftir hverja mælingu, sem 

var að jafnaði vikulega. Viðmið um frammistöðu í hvatningarkerfinu voru stighækkuð til 

að efla sjálfstæða færni drengjanna í aðstæðunum þegar einstaklingur hafði náð 

daglegum markmiðum í eina viku eða lengur. Ein breyting var gerð í einu. Ýmist var tími 

milli viðgjafar (táknstyrkja) lengdur eða viðmið fyrir afhendingu umbunar aukinn, til 

dæmis að drengur þurfti að ná fimm táknstyrkjum í stað fjögurra til að fá umbun. Tvær 

til fjórar útgáfur hvatningarkerfa voru gerðar fyrir hvern dreng þar til óhætt var talið að 

hætta notkun hvatningarkerfis og félagslegir og/eða náttúrulegir styrkjar fóru að hafa 

meira vægi, sjá yfirlit í töflu 3.  

Ef drengirnir náðu ekki settu viðmiði um frammistöðu fékk viðkomandi ekki umbun 

en ávallt jákvæða athygli og hvatningu ásamt áminningu um að hann fengi fljótlega 

annað tækifæri til að standa sig betur og vinna sér inn umbun. Lögð var áhersla á að 

fara vel yfir það með drengjunum hvað hvatningarkerfi hvers og eins gekk út á og hvers 

til var ætlast af þeim í hegðun. Allir starfsmenn leikskóladeildanna fengu ráðgjöf um 

leiðir til að veita viðeigandi hegðun jákvæða athygli. 

 Tafla 3. Yfirlit yfir mismunandi útgáfur hvatningarkerfa. 

Heiti Tímalengd á milli 

viðgjafar á hegðun 

Viðmið fyrir umbun Gerð viðgjafar Þátttakendur 

B1 

 

2 mínútur 12 stimplar af 24 

mögulegum 

Táknstyrkjar, 

kisustimplar fyrir 

ferns konar 

markhegðun í 

söngstund með sex 

lögum 

Bjarki 

B2 

 

2 mínútur 5 froskar (táknstyrkir) 

af 10 mögulegum 

Táknstyrkjar, froskar 

á liljublöðum 

Bjarki 

B3 

 

3 mínútur 

 

14 stimplar af 24 

mögulegum 

Táknstyrkjar, 

kisustimplar fyrir 

ferns konar 

markhegðun í öðru 

hvoru lagi 

Bjarki 

B4 2 mínútur 4 táknstyrkjar af 7 Táknstyrkjar, Atli, Davíð, 
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 mögulegum strumpar, stjörnur, 

fótboltatreyjumyndir 

og Star Wars myndir 

Ívar og Sævar 

B5 2 mínútur 5 táknstyrkjar af 7 

mögulegum 

Táknstyrkjar, 

strumpar og 

fótboltatreyjumyndir 

Atli og Ívar 

B6 

 

2 mínútur 6 táknstyrkjar af 7 

mögulegum 

Táknstyrkjar, 

fótboltatreyjumyndir 

og Star Wars myndir 

Ívar og Sævar 

B7 2 mínútur 7 táknstyrkjar af 7 

mögulegum 

Táknstyrkjar, 

Táknstyrkjar, 

fótboltatreyjumyndir 

og Star Wars myndir 

Ívar og Sævar 

B8 

 

5 mínútur 5 táknstyrkjar af 7 

mögulegum 

Táknstyrkjar, 

stjörnur 

Davíð 

B9 

 

5 mínútur Táknstyrkjar ekki í 

notkun 

Félagsleg styrking Davíð 

B0 Enginn ákveðinn 

tími  

Hvatningarkerfi ekki 

lengur í notkun 

Félagsleg styrking Allir 

Fyrstu útgáfur hvatningarkerfa skiluðu flestar góðum árangri og vel gekk að auka 

kröfur með þeirri einu undantekningu að Bjarki virtist áhugalaus um það 

hvatningarkerfi sem fyrst var lagt upp með. Eftir fyrstu viku inngrips upplýsti 

deildarstjóri Bjarka, Björk sem bar ábyrgð á að fylgja hvatningarkerfinu eftir, að það 

virtist ekki höfða nóg til hans (B2). Hann ætti erfitt með að skilja til hvers var vænst af 

honum í hegðun og tengdi illa við táknstyrkina, að hann fengi frosk fyrir að haga sér vel 

og taka virkan þátt. Því var hvatningarkerfið einfaldað og væntingar um hegðun gerðar 

skýrari (B1). 

Stuðningsáætlun Atla 

Niðurstöður virknimats ásamt AHA-skráningum rannsakenda bentu til þess að 

tilgangur erfiðrar hegðunar Atla í samverustundum væri:  

• Að fá athygli starfsmanna 

• Að fá athygli frá félögum 
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• Að hreyfa sig 

Samantektarstaðhæfingin var:  

Þegar Atli, sem hefur lítið úthald og er með frávik í málþroska, á að hlusta á sögu 

eða frásögn í samverustund, sýnir hann truflandi hegðun í þeim tilgangi að fá athygli 

leikfélaga eða fullorðinna og til þess að fá að hreyfa sig. 

Í úrræðum sem beindust að bakgrunnsáhrifavöldum var foreldrum var bent á 

foreldrafærninámskeið til að takast á við erfiða hegðun heima og þeim veitt ráðgjöf er 

varðaði svefn og sjónvarpsáhorf. Þá var haldið áfram með markvissa málörvun í 

leikskólanum. 

Úrræði sem beindust að aðdraganda hinnar erfiðu hegðunar miðuðu að því að 

lágmarka allan biðtíma í leikskólanum. Sætaröðun í samverustundum var breytt þannig 

að börn sem sýndu viðeigandi hegðun og góða þátttöku sætu nálægt Atla, einnig var 

starfsmaður látinn sitja við hlið hans. Viðfangsefni samverustundar voru valin þannig að 

þau höfðuðu til áhugasviðs Atla og þau sett fram á aðlaðandi hátt. Skipulagning 

stundanna var brotin upp í fleiri stuttar einingar/verkefni þar sem blandað var saman 

verkefnum sem reyna á mállegafærni og verkefnum sem krefjast hreyfingar eða óyrtrar 

færni. Þá var lögð áhersla á skýran ramma um hegðun þannig að Atli fengi skýr og 

einföld einstaklingsmiðuð fyrirmæli og eftirfylgni með þeim efld. 

Aðferðir til að kenna hina viðeigandi hegðun voru á þá leið að settar voru upp reglur 

fyrir samverustund á myndrænan hátt ásamt myndum af tilfinningaskala með 

mismunandi andlitum svo Atli gæti sýnt hvenær hann væri þreyttur, leiður, glaður, 

veikur eða reiður. Myndirnar voru kynntar fyrir barnahópnum og ræddar í upphafi 

samverustunda. Útbúin var félagshæfnisaga fyrir Atla, starfsmaður fór yfir hana með 

honum fyrir hverja samverustund en Atli sýndi henni mikinn áhuga. Börnin fengu aukið 

hlutverk í samverustund, fengu að stýra lagavali, velja leiki og voru gerð virkari í 

umræðum. Starfsmaður fór einstaklingslega yfir hvatningarkerfi og mikilvægi þess að 

sýna viðeigandi hegðun í samverustundum. Atla var gerð grein fyrir inngripinu, hvaða 

hegðun var vænst til að fá táknstyrkja og hvaða hegðun teldist ekki viðeigandi.  

Aðferðir sem beindust að því að styrkja viðeigandi hegðun og bregðast við hinni 

erfiðu hegðun þannig að dragi úr henni beindust að notkun hvatningarkerfis með 

áherslu á áhugasvið Atla. Farið var með starfsmönnum deildarinnar yfir aðferðir sem 

nýtast vel er varðar styrkingu jákvæðrar hegðunar þannig að hrós og jákvæð viðgjöf var 

efld á deildinni.  
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Hvatningarkerfi var notað í samverustundum þar sem viðeigandi hegðun var 

styrkt, Atli fékk mynd af strumpi fyrir góða frammistöðu, sjá í töflu 3. Atli fékk hvatningu 

um að sýna viðeigandi hegðun áður en hann fór inn í aðstæður, fékk áminningu um 

viðeigandi hegðun þegar hin erfiða kom fram og jákvæða viðgjöf þegar hann tók sig á 

og sýndi viðeigandi hegðun. Ef Atli hélt áfram að sýna erfiða hegðun fékk hann 

áminningu þannig að hann vissi að hann fengi ekki táknstyrk fyrir þann tíma og hann 

minntur á að annað tækifæri gæfist næstu mínúturnar. Starfsmenn notuðu hlutlausa 

rödd og sýndu Atla jákvætt og hvetjandi viðmót. Til að draga úr líkum á erfiðri hegðun 

endurtæki sig var slík hegðun hunsuð eða veitt lágmarks athygli en áminning veitt um 

bætta hegðun. Neyðaráætlun var ekki sett fram fyrir Atla þar sem hegðun hans var ekki 

ógnandi eða hættuleg. 

Skammtímamarkmið stuðningsáætlunar var að Atli sýndi virka þátttöku í 60% 

tímabila með hámark einni áminningu á hverju tímabili ef 15 mínútna samverustund 

væri skipt upp í sjö tímabil. Langtímamarkmið var að Atli færi eftir fyrirmælum og sýndi 

virka þátttöku í 80% tímabila með hámark einni áminningu annað hvert tímabil ef 15 

mínútna samverustund væri skipt upp í 7 tímabil. Atli sýndi góðar framfarir strax á 

fyrstu dögum inngrips og hann var áhugasamur um hvatningarkerfið. Einni viku eftir 

upphaf inngrips mældist virk þátttaka Atla 100% í samverustund og í mælingum sem á 

eftir komu mældist virk þátttaka endurtekið 95%-100%. 

Stuðningsáætlun Davíðs 

Niðurstöður virknimats ásamt AHA-skráningum rannsakenda bentu til þess að 

tilgangur erfiðrar hegðunar Davíðs í samverustundum væri:  

• Að fá athygli leikfélaga eða starfsmanna 

Samantektarstaðhæfingin var: 

Þegar Davíð á að hlusta, syngja með eða taka þátt í leikjum í samverustund sýnir 

hann truflandi hegðun til þess að fá athygli leikfélaga eða fullorðinna. 

Í úrræðum sem beindust að bakgrunnsáhrifavöldum var settur skýr rammi um 

hegðun, brýnt var að Davíð fengi skýr fyrirmæli og eftirfylgni með þeim efld. Einnig var 

samvinna við foreldra efld þar sem Davíð átti oft erfitt með hegðun eftir heimsókn hjá 

föður. Lagt var upp með að leikskólinn yrði upplýstur um hvenær þessar heimsóknir 

ættu sér stað svo starfsmenn gætu stutt við drenginn þegar svo væri. Móður var bent á 

foreldrafærninámskeið og veitt ráðgjöf varðandi að brjóta upp verkefni heima fyrir og 

vinna að því að efla úthald. 
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Úrræði sem beindust að aðdraganda hinnar erfiðu hegðunar miðuðu að því að 

breyta umhverfinu á þann hátt að það minnkaði líkur á erfiðri hegðun Davíðs. Þannig 

var sætaröðun í samverustund endurskipulögð þannig að börn sem sýndu viðeigandi 

hegðun og góða þátttöku sátu við hlið Davíðs. Tímavaki var notaður svo Davíð gæti 

fylgst með hvað tímanum liði. Skipulag samverustundar var sett upp á myndrænan hátt. 

Þannig fékk Davíð betri yfirsýn yfir hvað kæmi næst. Samverustundir voru brotnar upp 

þannig að verkefnin urðu fjölbreyttari, inn á milli söngva voru hreyfisöngvar, dans og 

leikir til að mæta úthaldsleysi Davíðs. 

Aðferðir til að kenna hina viðeigandi hegðun voru á þá leið að starfsmaður ræddi 

einslega við Davíð um markmið og virkni hvatningarkerfis og mikilvægi þess að sýna 

viðeigandi hegðun í samverustundum. Honum var gerð grein fyrir inngripinu, hvaða 

hegðun var vænst til að fá táknstyrkja og hvaða hegðun teldist ekki viðeigandi. Sett var 

upp félagshæfnisaga fyrir Davíð um hegðun og reglur í samverustundum og hún lesin 

fyrir hann fyrstu dagana. 

Aðferðir sem beindust að því að styrkja viðeigandi hegðun og bregðast við hinni 

erfiðu hegðun þannig að dragi úr henni beindust að notkun hvatningarkerfis með 

áherslu á áhugasvið Davíðs. Farið var með starfsmönnum deildarinnar yfir aðferðir sem 

nýtast vel er varðar styrkingu jákvæðrar hegðunar þannig að hrós og jákvæð viðgjöf var 

efld á deildinni.  

Hvatningarkerfi var notað í samverustundum þar sem viðeigandi hegðun var styrkt, 

Davíð fékk límmiða fyrir góða frammistöðu, sjá í töflu 3. Davíð fékk hvatningu um að 

sýna viðeigandi hegðun áður en hann fór inn í aðstæður, fékk áminningu um viðeigandi 

hegðun þegar hin erfiða kom fram og jákvæða viðgjöf þegar hann tók sig á og sýndi 

viðeigandi hegðun. Ef Davíð hélt áfram að sýna erfiða hegðun fékk hann áminningu 

þannig að hann vissi að hann fengi ekki táknstyrk fyrir þann tíma og hann minntur á að 

annað tækifæri gæfist næstu mínúturnar. Starfsmenn notuðu hlutlausa rödd og sýndu 

honum jákvætt og hvetjandi viðmót. Til að draga úr líkum á erfiðri hegðun var slík 

hegðun hunsuð eða veitt lágmarks athygli en áminning veitt um bætta hegðun. 

Neyðaráætlun var ekki sett fram fyrir Davíð þar sem hegðun hans var ekki ógnandi eða 

hættuleg. 

Skammtímamarkmið stuðningsáætlunar var að Davíð sýndi virka þátttöku í 70% 

tímabila með hámark einni áminningu á hverju tímabili ef 20 mínútna samverustund 

væri skipt upp í sjö tímabil. Langtímamarkmið var að Davíð sýndi virka þátttöku í 90% 

tímabila með hámark einni áminningu annað hvert tímabil ef 20 mínútna samverustund 

væri skipt upp í 7 tímabil. Davíð sýndi góðar framfarir strax á fyrstu dögum inngrips og 



49 

 

hann var áhugasamur um hvatningarkerfið. Í fyrstu mælingu, viku eftir upphaf inngrips 

mældist virk þátttaka Davíðs 95,2% í samverustund. Í mælingum sem á eftir komu 

mældist hún endurtekið 95-100% svo skammtíma- og langtímamarkmið náðust strax á 

fyrstu vikum inngrips. 

Stuðningsáætlun Bjarka 

Niðurstöður virknimats ásamt AHA-skráningum rannsakenda bentu til þess að 

tilgangur erfiðrar hegðunar Bjarka í samverustundum væri:  

• Að fá athygli leikfélaga eða starfsmanna 

• Að forðast/flýja verkefni eða aðstæður 

Samantektarstaðhæfingin var: 

Þegar Bjarki, sem er með erfiðleika í málþroska og er viðkvæmur fyrir áreiti, á að 

hlusta á samræður, taka þátt í söngvum og/eða leikjum í samverustundum sýnir hann 

truflandi hegðun í þeim tilgangi að flýja/sleppa við verkefni eða til þess að fá athygli 

leikfélaga sinna. 

Í úrræðum sem beindust að bakgrunnsáhrifavöldum var settur skýr rammi um 

hegðun, brýnt var að Bjarki fengi skýr fyrirmæli og eftirfylgni með þeim efld. Einnig var 

samvinna við foreldra efld. Bjarki átti stundum erfitt með svefn og mikilvægt var að 

leikskólinn vissi af því ef svo bar undir svo hægt væri að styðja betur við drenginn. Þá 

var rætt að faðir Bjarka kæmi oftar á fundi í leikskólanum. Móðir Bjarka sótti um PMT 

námskeið. Sett var upp dagskipulag þar sem ákveðinn tími var ætlaður til skipulagðrar 

vinnu með félagslega færni og markvissa málörvun. 

Úrræði sem beindust að aðdraganda hinnar erfiðu hegðunar miðuðu að því að 

breyta umhverfinu á þann hátt að það minnkaði líkur á erfiðri hegðun Bjarka. Starfsfólk 

var meðvitað um að grípa Bjarka góðan og farið var yfir punkta varðandi 

hegðunarstjórnun. Staðsetning Bjarka í samverustund var ágæt en hann hafði sjálfur 

valið að sitja í enda sætaraðar þar sem áreiti frá félögum var hvað minnst. Ákveðið var 

að starfsmaður sæti við hlið hans til að veita jákvæða viðgjöf. Tímavaki var notaður svo 

Bjarki gæti fylgst með hvað tímanum liði. Skipulag samverustundar var sett upp á 

myndrænan hátt. Samverustundir voru brotnar upp þannig að verkefni voru 

fjölbreyttari, inn á milli söngva voru leikir. 

Aðferðir til að kenna hina viðeigandi hegðun voru á þá leið að deildarstjóri ræddi 

einslega við Bjarka um markmið og virkni hvatningarkerfis og mikilvægi þess að sýna 

viðeigandi hegðun í samverustundum. Bjarka var gerð grein fyrir inngripinu, hvaða 

hegðunar væri vænst til að fá táknstyrkja og hvaða hegðun teldist ekki viðeigandi. Sett 
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var upp félagshæfnisaga fyrir Bjarka um hegðun og reglur í samverustundum og hún 

lesin fyrir hann fyrstu dagana. Reglur fyrir hegðun í samverustund voru settar 

myndrænt upp á renning fyrir Bjarka. Ein af þeim myndum bauð upp á hlé en með því 

að nota það gat Bjarki beðið um að fá að fara út úr samverustundinni ef honum leið illa. 

Aðferðir sem beindust að því að styrkja viðeigandi hegðun og bregðast við hinni 

erfiðu hegðun þannig að dragi úr henni beindust að notkun hvatningarkerfis með 

áherslu á áhugasvið Bjarka. Farið var með starfsfólki deildarinnar yfir aðferðir sem 

nýtast vel er varðar styrkingu jákvæðrar hegðunar þannig að hrós og jákvæð viðgjöf var 

efld á deildinni.  

Hvatningarkerfi var notað í samverustundum þar sem viðeigandi hegðun var styrkt, 

Bjarki fékk límmiða fyrir góða frammistöðu, sjá í töflu 3. Bjarki fékk hvatningu um að 

sýna viðeigandi hegðun áður en hann fór inn í aðstæður, fékk áminningu um viðeigandi 

hegðun þegar hin erfiða kom fram og jákvæða viðgjöf þegar hann tók sig á og sýndi 

viðeigandi hegðun. Ef Bjarki hélt áfram að sýna erfiða hegðun fékk hann áminningu 

þannig að hann vissi að hann fengi ekki táknstyrk fyrir þann tíma og hann minntur á að 

annað tækifæri gæfist næstu mínúturnar. Starfsmenn notuðu hlutlausa rödd og sýndu 

honum jákvætt og hvetjandi viðmót. Til að draga úr líkum á erfiðri hegðun var slík 

hegðun hunsuð eða veitt lágmarks athygli en áminning veitt um bætta hegðun. 

Neyðaráætlun var ekki sett fram fyrir Bjarka þar sem hegðun hans var ekki ógnandi eða 

hættuleg. 

Fyrsta hvatningarkerfið sem sett var fram gekk út á að Bjarki fékk táknstyrk (frosk) á 

tveggja mínútna fresti ef hann sýndi viðeigandi hegðun. Bjarki sýndi kerfinu lítinn áhuga 

og virtist skilja illa hvers til var ætlast. Hvatningarkerfið var því endurskoðað strax á 

fyrstu dögunum. Nýtt kerfi var sett upp á þann máta myndir af viðeigandi hegðun voru 

settar upp á blað og stimpill veittur eftir hvert lag fyrir þá hegðun sem Bjarki sýndi í 

hverju lagi. Það virkaði mun betur. Skammtímamarkmið stuðningsáætlunar var að 

Bjarki sýndi virka þátttöku í 40% tímabila með hámark einni áminningu á hverju tímabili 

ef 20 mínútna samverustund væri skipt upp í 10 tímabil. Langtímamarkmið var að Bjarki 

sýndi virka þátttöku í 80% tímabila með hámark einni áminningu annað hvert tímabil ef 

20 mínútna samverustund væri skipt upp í 10 tímabil.  

Bjarki sýndi framfarir strax á fyrstu dögum inngrips. Truflandi hegðun hans í 

samverustundum minnkaði strax frá upphafi. Hann fylgdist betur með og var rólegur en 

tók lítinn þátt í söngnum. Deildarstjóri ræddi við hann og bað hann að syngja, hann 

sagðist syngja inni í sér en deildarstjórinn sagði þá að hann vildi heyra orðin sem Bjarki 

syngi. Bjarki brást vel við því og fór að syngja með. Skammtímamarkmiði var náð viku 
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eftir að inngrip hófst en langtímamarkmið náðist þegar rúmur mánuður var liðinn af 

inngripsskeiði. 

Stuðningsáætlun Ívars 

Niðurstöður virknimats ásamt AHA-skráningum rannsakenda bentu til þess að 

tilgangur erfiðrar hegðunar Ívars í samverustundum væri:  

 Að fá athygli leikfélaga eða starfsmanna 

Samantektarstaðhæfingin var: 

Þegar Ívar, sem þreytist fljótt í kennarastýrðum verkefnum, á að sitja á sínum stað, 

hlusta á frásögn og taka þátt í verkefnum í samverustund sýnir hann truflandi hegðun til 

þess að fá athygli leikfélaga eða fullorðinna. 

Í úrræðum sem beindust að bakgrunnsáhrifavöldum var fyrst og fremst horft til 

takmarkaðs úthalds Ívars og þreytu. Haldinn var fundur með foreldrum og þeim ráðlagt 

að fylgjast vel með svefnvenjum drengsins og tryggja nægilega langan nætursvefn. 

Úrræði sem beindust að aðdraganda hinnar erfiðu hegðunar miðuðu að því að 

breyta umhverfinu á þann hátt að það minnkaði líkur á erfiðri hegðun Ívars. Þannig var 

sætaröðun í samverustund endurskipulögð þannig að börn sem sýndu viðeigandi 

hegðun og góða þátttöku sátu við hlið Ívars. Tryggt var að félagar Ívars sem hann hafði 

tilhneigingu til að trufla væru ekki við hlið hans. Til þess að styrkja jákvæða hegðun 

Ívars og hvetja hann til þátttöku með jákvæðri viðgjöf sat starfsmaður nálægt honum.  

Skipulag samverustunda var sett upp á myndrænan hátt og farið yfir það í upphafi 

stundarinnar. Verkefni voru sett upp í þeirri röð sem þau voru tekin fyrir. 

Samverustundirnar voru jafnframt brotnar upp þannig að verkefni voru fjölbreytt, inn á 

milli söngva voru hreyfisöngvar, dans eða leikir. Verkefni sem honum þóttu áhugaverð 

voru sett inn á milli annarra verkefna samverustundarinnar.  

Aðferðir til að kenna hina viðeigandi hegðun voru á þá leið að starfsmaður kynnti 

hvatningarkerfi fyrir Ívari svo hann yrði meðvitaður um markmið með inngripinu. Hann 

fékk skýr fyrirmæli um hvað það væri sem hann fengi táknstyrkja fyrir, hvaða hegðun 

væri viðeigandi og hvaða hegðun væri það ekki. Útbúið var myndaspjald fyrir Ívar til að 

hafa fyrir framan sig í samverustund með myndum af viðeigandi hegðun. Þessar myndir 

voru með beinni tilvísan í félagshæfnisögu sem sett var upp fyrir Ívar og lesin fyrir hann 

áður en farið var inn í samverustundina. Almennar reglur fyrir samverustundir voru 

settar upp í samvinnu við barnahópinn. Farið var yfir hverja reglu fyrir sig og myndir 

fyrir hverja reglu hafðar sýnilegar uppi á vegg í samverustundinni. Börnin fengu aukið 
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hlutverk í samverustund svo sem að stýra lagavali, velja leiki eða annað sem stuðlaði að 

virkri þátttöku barnanna og gerði verkefnin meira aðlaðandi og spennandi.  

Aðferðir sem beindust að því að styrkja viðeigandi hegðun og bregðast við hinni 

erfiðu hegðun þannig að dragi úr henni beindust að notkun hvatningarkerfis með 

áherslu á áhugasvið Ívars. Farið var með starfsmönnum deildarinnar yfir aðferðir sem 

nýtast vel er varðar styrkingu jákvæðrar hegðunar þannig að hrós og jákvæð viðgjöf var 

efld á deildinni. Hvatningarkerfi var notað í samverustundum þar sem viðeigandi 

hegðun var styrkt, Ívar fékk límmiða fyrir góða frammistöðu, sjá í töflu 3. Ívar fékk 

hvatningu um að sýna viðeigandi hegðun áður en hann fór inn í aðstæður, fékk 

áminningu um viðeigandi hegðun þegar hin erfiða kom fram og jákvæða viðgjöf þegar 

hann tók sig á og sýndi viðeigandi hegðun. Ef Ívar hélt áfram að sýna erfiða hegðun fékk 

hann áminningu þannig að hann vissi að hann fengi ekki táknstyrk fyrir þann tíma og 

hann minntur á að annað tækifæri gæfist næstu mínúturnar. Starfsmenn notuðu 

hlutlausa rödd og sýndu honum jákvætt og hvetjandi viðmót. Til að draga úr líkum á 

erfiðri hegðun var slík hegðun hunsuð eða veitt lágmarks athygli en áminning veitt um 

bætta hegðun. Þá hafði staðsetning Ívars mikið að segja þar sem nýir sessunautar veittu 

erfiðri hegðun hans ekki sömu athygli og gömlu félagarnir. Neyðaráætlun var ekki sett 

fram fyrir Ívar þar sem hegðun hans var ekki ógnandi eða hættuleg. 

Skammtímamarkmið stuðningsáætlunar var að Ívar sýndi virka þátttöku í 60% 

tímabila með hámark einni áminningu á hverju tímabili ef 20 mínútna samverustund 

væri skipt upp í sjö tímabil. Langtímamarkmið var að Ívar sýndi virka þátttöku í 80% 

tímabila með hámark einni áminningu annað hvert tímabil ef 20 mínútna samverustund 

væri skipt upp í sjö tímabil. Ívar sýndi góðar framfarir strax á fyrstu dögum inngrips, 

hann var áhugasamur um hvatningarkerfið. Ívar náði fljótt bæði skammtíma- og 

langtímamarkmiðum. Fyrsta mæling, þremur dögum eftir að inngrip hófst, sýndi 96,8% 

virka þátttöku í samverustund en í mælingum sem á eftir komu mældist virk þátttaka 

94%-97%. 

Stuðningsáætlun Sævars 

Niðurstöður virknimats ásamt AHA-skráningum rannsakenda bentu til þess að 

tilgangur erfiðrar hegðunar Sævars í samverustundum væri: 

• Að fá athygli leikfélaga eða starfsmanna 

• Að flýja/forðast verkefni stundarinnar 

Samantektarstaðhæfingin var: 
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Þegar Sævar, sem þreytist við að sitja lengi og halda athygli, á að hlusta á frásögn 

og/eða taka þátt í söng í samverustundum sýnir hann truflandi hegðun til þess að fá 

athygli leikfélaga eða fullorðinna og til að flýja/forðast verkefni stundarinnar. 

Í úrræðum sem beindust að bakgrunnsáhrifavöldum var umhverfið aðlagað þannig 

að samverustundin biði upp á fjölbreytta möguleika á að skipta um setstöðu/legustöðu 

og hún brotin upp í smærri einingar svo hann þreyttist síður með tilliti til lágrar 

grunnvöðvaspennu. Samvinna við foreldrar var einnig efld. Erfið hegðun Sævars var 

mun minni heima en úthald og athygli takmarkað. Ráðgjöf var veitt með eftirfylgd til að 

efla þessa þætti. 

Úrræði sem beindust að aðdraganda hinnar erfiðu hegðunar miðuðu að því að 

breyta umhverfinu á þann hátt að það minnkaði líkur á erfiðri hegðun Sævars. Þannig 

var settur skýr rammi um hegðun og starfsfólki deildarinnar kynntar aðferðir sem þeim 

bæri að hafa í huga varðandi hegðunarstjórnun og fyrirmæli. Sætaröðun í 

samverustund var endurskoðuð þar sem Sævar sótti sérstaklega mikið í athygli 

nokkurra leikfélaga. Starfsmaður sat nálægt Sævari þannig að hann gat veitt viðeigandi 

hegðun jákvæða viðgjöf og gripið inn í áður en erfið hegðun birtist. Tímavaki var 

notaður svo Sævar vissi hvað tímanum liði. Skipulag samverustundarinnar var sett upp 

á myndrænan hátt á renning sem Sævar hafði fyrir framan sig. Þær voru jafnframt 

brotnar upp þannig að verkefni voru fjölbreyttari en áður, inn á milli söngvar voru 

hreyfileikir sem miðuðu að áhugasviði Sævars. 

Aðferðir til að kenna hina viðeigandi hegðun fólst í því að starfsmaður kynnti 

hvatningarkerfi fyrir Sævari svo hann yrði meðvitaður um markmið með inngripinu. 

Hann fékk skýr fyrirmæli um hvað það væri sem hann fengi táknstyrkja fyrir, hvaða 

hegðun væri viðeigandi og hvaða hegðun væri það ekki. Í samvinnu við barnahópinn á 

deildinni voru settar upp myndrænar reglur fyrir samverustundirnar. Farið var yfir 

hverja reglu fyrir sig og þær hafðar sýnilegar uppi á vegg. Útbúin að félagshæfnisaga 

fyrir Sævar um hegðun í samverustund, farið var yfir hana einstaklingslega áður en 

samverustundin hófst. Við upphaf samverustunda fékk Sævar að velja ákveðið verkefni 

sem tekið var fyrir til að efla áhuga hans og athygli í stundinni. 

Aðferðir sem beindust að því að styrkja viðeigandi hegðun og bregðast við hinni 

erfiðu hegðun þannig að dragi úr henni beindust að notkun hvatningarkerfis með 

áherslu á áhugasvið Sævars. Farið var með starfsmönnum deildarinnar yfir aðferðir sem 

nýtast vel er varðar styrkingu jákvæðrar hegðunar þannig að hrós og jákvæð viðgjöf var 

efld á deildinni. Hvatningarkerfi var notað í samverustundum þar sem viðeigandi 

hegðun var styrkt, Sævar fékk límmiða fyrir góða frammistöðu, sjá í töflu 3. Sævar fékk 
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hvatningu um að sýna viðeigandi hegðun áður en hann fór inn í samverustund, fékk 

áminningu um viðeigandi hegðun þegar hin erfiða kom fram og jákvæða viðgjöf þegar 

hann tók sig á og sýndi viðeigandi hegðun. Ef Sævar hélt áfram að sýna erfiða hegðun 

fékk hann áminningu þannig að hann vissi að hann fengi ekki táknstyrk fyrir þann tíma 

og hann minntur á að annað tækifæri gæfist næstu mínúturnar. Starfsmenn notuðu 

hlutlausa rödd og sýndu honum jákvætt og hvetjandi viðmót. Til að draga úr líkum á 

erfiðri hegðun var slík hegðun hunsuð eða veitt lágmarks athygli en áminning veitt um 

bætta hegðun. Neyðaráætlun var ekki sett fram fyrir Sævar þar sem hegðun hans var 

ekki ógnandi eða hættuleg. 

Skammtímamarkmið stuðningsáætlunar var að Sævar sýndi virka þátttöku í 60% 

tímabila með hámark einni áminningu á hverju tímabili ef 20 mínútna samverustund 

væri skipt upp í 10 tímabil. Langtímamarkmið var að Sævar sýndi virka þátttöku í 80% 

tímabila með hámark einni áminningu annað hvert tímabil ef 20 mínútna samverustund 

væri skipt upp í 10 tímabil. Sævar sýndi góðar framfarir strax á fyrstu dögum inngrips og 

hann var áhugasamur um hvatningarkerfið. Fyrsta mæling sem var gerð tveimur vikum 

eftir að inngrip hófst sýndi 90,3% virka þátttöku. Mælingar sem á eftir komu mældust 

92-94%. Þannig náði Sævari fljótt bæði skammtíma og langtímamarkmiðum. 

3.2.1.2 Fylgibreyta 

Í þessari rannsókn er fylgibreyta virk þátttaka barnanna. Virk þátttaka var skilgreind í 

samvinnu við deildarstjóra hvers drengs sem sú hegðun þar sem barnið fór eftir 

fyrirmælum um þau verkefni sem lögð voru fyrir í stundinni og veitti því athygli sem 

gerðist í hópnum. Virk þátttaka taldist þegar hegðun var í samræmi við fyrirmæli eða 

leiðbeiningar starfsmanna, barnið beindi augum sínum að þeim sem hafði orðið (hvort 

sem það var starfsmaður, barn með frásögn eða gestur) eða að verkefni. Var á þeim 

stað sem ætlast var til hverju sinni og sneri að þeim sem athyglin var á. Söng með, tók 

þátt í umræðum, rétti upp hönd eða bað um orðið, tók þátt í leik sem starfsmaður 

stjórnaði, spurði viðeigandi spurninga og svaraði á jákvæðan og viðeigandi hátt (ekki 

endilega rétt en lagði sig sýnilega fram um að taka þátt) og hegðun var í samræmi við 

fyrirmæli starfsmanna eða þær reglur sem giltu í samverustund.  

Virk þátttaka drengjanna var skráð og mæld sem hlutfall af þeim tíma sem þeir fóru 

eftir fyrirmælum starfsmanna, lögðu sig fram í því sem hópurinn var að gera sem gat 

verið söngur, leikir, samræður eða annað slíkt. Það taldist ekki virk þátttaka þegar 

einstaklingurinn fór af því svæði sem skilgreint var fyrir samverustundina, fór úr 

hópnum, gerði ekki það sem starfsmaður gaf hópnum fyrirmæli um, beindi sjónum 
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sínum og athygli að öðru viðfangsefni í meira en fimm sekúndur, skoðaði aðra bók en 

starfsmaður las fyrir hópinn eða var í boði að skoða eða lék sér með hluti sem ekki voru 

hluti af efni samverustundar.  

Tímalengd virkar þátttöku var mæld með skeiðklukku í síma frá því tímabili sem 

hegðun birtist sem nefnd er hér að ofan sem virk þátttaka en stöðvuð þegar 

einstaklingurinn hætti að sýna þá hegðun. Hlutfall virkrar þátttöku var reiknað með því 

að deila mældri tímalengd í heildarlengd athugunartímans og margfaldað með 100 . 

Samverustundirnar voru mislangar á milli leikskóladeildanna og því var heildarlengd 

athugunartíma ekki alltaf sá sami en að jafnaði var gert ráð fyrir 20 mínútna 

athugunartíma. 

3.2.2 Spurningalisti 

Sem liður í að meta félagslegt réttmæti inngrips (e. social validity) var spurningalisti 

lagður fyrir leikskólastarfsmenn í lok rannsóknar (sjá í viðauka G). Fjórir 

leikskólastarfsmenn, þeir sömu og komu í viðtal, svöruðu ellefu atriða spurningalista 

um upplifun þeirra af vinnu með einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun. Listinn innihélt 

ellefu staðhæfingar sem starfsmenn tóku afstöðu til á fimm punkta kvarða þar sem 

svarmöguleikar voru ýmist „mjög erfitt til mjög auðvelt“, „alls ekki til mjög vel“, „miklu 

minni til miklu meira“ eða „aukist mikið til minnkað mikið“. Starfsmenn svöruðu 

listanum nafnlaust og skiluðu í lokuðu umslagi. Hærri svörun á listanum gaf til kynna 

jákvæðari upplifun af vinnunni. 

3.2.3 Viðtöl 

Í rannsókninni voru einnig notaðar eigindlegar rannsóknaraðferðir til að leitast við að 

svara þeim rannsóknarspurningum sem sneru að upplifun starfsmanna og foreldra af 

vinnu með einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun. Byggt var á hálfopnum (e. semi-

structured) viðtalsrömmum við foreldra og leikskólastarfsmenn. Með hálfopnum 

viðtölum fylgir rannsakandi ákveðnum ramma en fær samt tækifæri til að spyrja nánar 

út í tiltekið efni sem viðmælendur geta lýst frá eigin brjósti og með eigin orðum (Kvale, 

1996). Viðtalsrammarnir voru samdir af rannsakanda með hliðsjón af reynslu hans og 

þekkingu af einstaklingsmiðuðum stuðningsáætlunum byggðum á virkni mati ásamt 

upplýsingum úr fræðiritum og rannsóknum. 

Í upphafi rannsóknarinnar var tekið viðtal við starfsmenn um þekkingu þeirra og 

reynslu af virknimati og stuðningsáætlunum (sjá viðtalsramma í viðauka D). Það viðtal 

var tekið áður en virknimatsviðtal var tekið við leikskólastarfsmennina og foreldra. Að 

loknu inngripi var tekið viðtal við foreldra þar sem spurt var um upplifun þeirra af vinnu 
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með einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun fyrir barn þeirra í leikskólanum (sjá 

viðtalsramma í viðauka C) og starfsmenn þar sem áhersla var á að fá fram upplifun 

leikskólastarfsmanna af vinnu með einstaklingsmiðaðar stuðningsáætlanir, kosti þeirra 

og galla (sjá viðtalsramma í viðauka E). 

Með eigindlegum rannsóknaraðferðum er leitast við að skilja fyrirbæri út frá 

sjónarhóli, reynslu og upplifun þátttakanda en áhersla er ekki á alhæfingargildi 

niðurstaðna. Rannsakandinn er eitt aðal rannsóknartækið og hann safnar gögnum í 

gegnum frásagnir og aðstæður í umhverfi þátttakenda (Kvale, 1996). Þessi nálgun 

gengur út frá því að veruleikinn er félagsleg afurð og verði til í samskiptum fólks 

(Bogdan og Biklen, 2007).  

Niðurstöður í eigindlegum rannsóknum gefa fyrst og fremst vísbendingar um 

reynslu og túlkun þeirra sem taka þátt í viðkomandi rannsókn. Þannig er ekki ætlast til 

né hægt að yfirfæra niðurstöður á stærri hóp (Bogdan og Biklen, 2007). Niðurstöður 

eigindlega hluta þessarar rannsóknar eiga því aðeins við um upplifun þeirra foreldra og 

starfsmanna sem tóku þátt í rannsókninni af notkun einstaklingsmiðaðra 

stuðningsáætlana í leikskólum. Ef aðrir gerðu rannsókn af svipuðum toga og kæmust að 

samsvarandi niðurstöðu gæti það styrkt sennileika (e. transferability) þessa hluta 

rannsóknarinnar (Schwandt, 2007). 

3.3 Framkvæmd 

Haft var samband við sérkennslustjóra og leikskólastjóra leikskólanna, sem 

rannsakendur tengdust í gegnum starfs sitt, og þeir beðnir um að tilnefna þátttakendur 

í rannsóknina. Þessir sömu aðilar höfðu samband við foreldra og leituðu eftir samþykki 

þeirra. Að því fengnu leitaði rannsakandi eftir samþykki leikskólastarfsmanna (sjá í 

viðauka I og J). Leikskólastarfsmenn og foreldrar samþykktu skriflega þátttöku sína og 

foreldrar fyrir hönd barna sinna. Þeim var gerð grein fyrir því að hægt væri að hætta 

þátttöku á hvaða stigi rannsóknarinnar sem væri, að göng yrðu dulkóðuð og þeim eytt 

að lokinni úrvinnslu. Öllum nöfnum, aldri og staðarháttum hefur verið breytt til að gæta 

trúnaðar við þátttakendur. Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar (Persónuvernd, 

2014). 

Að fengnu upplýstu samþykki allra þátttakenda hófst gagnaöflun með hálfopnum 

viðtölum við fjóra starfsmenn um reynslu þeirra úr starfi af vinnu með 

einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun byggða á virknimati (sjá í viðauka D). Að þessum 

viðtölum loknum voru tekin virknimatsviðtöl við foreldra og leikskólastarfsmenn þar 

sem notaður var viðtalsrammi byggður á Crone og Horner (2003) og Hundert (2009) 



57 

 

sem þýddur var og staðfærður af Önnu-Lind Pétursdóttur og Erlu Björk 

Sveinbjörnsdóttur árið 2013 (sjá í viðauka B). Þá fylgdust rannsakendur með í 

samverustundum hjá öllum drengjunum og gerðu AHA skráningar á hegðun, 

aðdraganda hegðunar, erfiðri hegðun og afleiðingum hennar til að greina mögulega 

áhrifaþætti ásamt því að grunnskeiðsmælingar hófust. Á grunni upplýsinga úr AHA 

skráningum og virknimatsviðtölum voru settar fram helstu niðurstöður virknimats fyrir 

hvert barn, sjá í töflu 1, og í kjölfarið unnin einstaklingsmiðuð stuðningsáætlun fyrir 

hvert barn í samráði við deildarstjóra þess og undir leiðsögn dr. Önnu-Lindar 

Pétursdóttur leiðbeinanda verkefnisins, sjá yfirlit um þær í töflu 2.  

Einstaklingmiðaðar stuðningsáætlanir fyrir hvern dreng voru bornar undir 

viðkomandi deildarstjóra og þær aðlagaðar að starfi leikskóladeilda drengjanna. Sex 

grunnskeiðsmælingar, sem sýndu stöðugleika í virkri þátttöku, voru gerðar hjá fyrsta 

drengnum áður en inngripsskeið hófst en átta til fjórtán mælingar hjá öðrum drengjum. 

Eftir að jákvæðar breytingar höfðu mælst hjá fyrsta drengnum við inngrip og stöðugleiki 

eða neikvæð þróun hafði mælst í virkri þátttöku þess næsta var næsta inngrip sett af 

stað og svo koll af kolli. Mælingar á virkri þátttöku voru gerðar að jafnaði einu sinni í 

viku. Þá gafst einnig tækifæri til að ræða við þann starfsmann sem bar ábyrgð á 

hvatingarkerfinu um framgang mála og settar inn stigvaxandi kröfur eftir því sem 

drengirnir náðu betri tökum á að taka virkan þátt í samverustundum án mikillar 

truflandi hegðunar.  

Að loknu inngripsskeiði allra drengjanna var gerð mæling á hegðun og virkri 

þátttöku án þess að hvatningarkerfi væri í notkun. Einnig voru að loknu inngripi tekin 

hálf opin viðtöl við tvo foreldra og fjóra leikskólastarfsmenn um upplifun þeirra af vinnu 

með einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun ásamt því að leikskólastarfsmenn svöruðu 

nafnlaust ellefu atriða spurningalista um upplifun sína af vinnu með einstaklingsmiðaða 

stuðningsáætlun. Viðtöl voru hljóðrituð á spjaldtölvu (iPad) og síðan skráð inn í tölvu. 

Mælingar á hegðun og virkri þátttöku fóru fram á tímabilinu 19. janúar 2015 til 26. 

júní 2015 en skráðar mælingar urðu alls 99. Notuð voru þar til gerð skráningarblöð (sjá í 

viðauka A). 

3.3.1 Grunnskeið (A) 

Rannsakendur hófu grunnskeiðsmælingar hjá öllum drengjunum á sama tíma þar sem 

mæld var virk þátttaka í samverustundum og talin tíðni erfiðrar hegðunar á sama tíma 

(sjá rannsókn Daðeyjar Arnborgar Sigþórsdóttur). Grunnskeiðsmælingar hófust 19. 

janúar og stóðu til 19. maí 2015, hlé var gert á grunnskeiðsmælingum hjá tveimur 
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drengjanna á tímabilinu 20. mars 2015 til 27. apríl 2015 vegna óviðráðanlegra 

aðstæðna í lífi annars rannsakandans.   

Mælingarnar fóru fram í samverustundum hjá öllum drengjunum. Stundirnar voru 

mislangar milli leikskóladeilda þar sem þær voru að öllu jöfnu lengri hjá eldri 

drengjunum. Virk þátttaka var alltaf mæld sem hlutfall af þeim tíma sem 

samverustundin varði. Rannsakendur sátu hlutlausir til hliðar í samverustundum. Allir 

drengirnir voru vanir því að mismunandi starfsmenn væru með í samverustundunum og 

veittu þeir rannsakendum almennt litla athygli. Mælingar voru að jafnaði gerðar 

vikulega hjá öllum þátttakendum svo hægt væri að fylgjast vel með þróun (e. trend) 

hegðunar. 

Gerðar voru sex til fjórtán grunnskeiðsmælingar hjá hverjum dreng áður en 

inngripskeið hófst. Þegar mælingar sýndu stöðugleika eða neikvæða þróun í virkri 

þátttöku þeirra, var hafið inngripsskeið. Inngripsskeið hófst hjá fyrsta drengnum eftir 

sex grunnskeiðsmælingar en hjá hinum þegar mælingar sýndu stöðugleika eða 

neikvæða þróun líkt og hjá þeim fyrsta en einnig eftir að mælingar sýndu að áhrif 

inngrips gætti hjá þeim dreng eða drengjum þar sem þegar var hafið inngripsskeið. 

3.3.2 Inngripskeið (B) 

Inngripsskeið hófst með virknimatsviðtölum við foreldra og leikskólastarfsmenn. 

Viðtalið fór fram í leikskólunum og voru foreldrar og starfsmenn saman í viðtali. Notast 

var við viðtalsramma byggðum á Crone og Horner (2003) og Hundert (2009) sem 

þýddur var og staðfærður af Önnu-Lind Pétursdóttur og Erlu Björk Sveinbjörnsdóttur 

árið 2013 (sjá í viðauka B). Í kjölfarið gerðu rannsakendur beinar AHA skráningar á 

hegðun og settu fram tilgátur um tilgang og áhrifaþætti hinnar erfiðu hegðunar. Með 

hliðsjón af upplýsingum úr viðtölum og skráningum var sett upp stuðningsáætlun fyrir 

einstaka dreng og hún borin undir deildarstjóra hvers og eins til staðfestingar á 

mögulegum útfærslum stuðningsáætlunarinnar og til að fá fleiri tillögur er gagnast 

gætu einstaklingnum í leikskólaumhverfinu. 

Við upphaf inngrips hjá hverjum dreng kynntu rannsakendur ítarlega einstaka liði 

stuðningsáætlunar fyrir starfsfólki deildanna og ræddu markmið hennar. 

Hvatningarkerfin voru kynnt fyrir starfsfólki leikskóladeildanna áður en inngripi var hrint 

af stað og einn leikskólastarfsmaður bar ábyrgð á að fylgja því eftir. Rannsakendur sáu 

um eftirlit með stuðningsáætlunum, undir handleiðslu leiðbeinanda. Fór það fram 

samhliða mælingum á hegðun, sem að jafnaði voru gerðar vikulega, til að hægt væri að 

bregðast við fljótt ef breytinga á áætlun væri þörf. Öflug samvinna var við þann 
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leikskólastarfsmann sem bar ábyrgð á að fylgja stuðningsáætlun eftir fyrir hvern dreng. 

Starfsmenn höfðu gott aðgengi að rannsakendum þar sem annar þeirra starfaði í skóla 

þriggja drengjanna og hinn rannsakandinn var í faglegum tengslum við hina tvo skólana. 

Reglulega var farið yfir niðurstöðu mælinga og stuðningsáætlunin endurmetin með 

hliðsjón af þeim, svo sem hvort þörf væri fyrir að auka eða draga úr kröfum. 

3.3.2.1 Inngrip fyrir Atla 

Inngripsskeið fyrir Atla stóð yfir frá 24. febrúar 2015 til 20. maí 2015 en á tímabilinu var 

einu sinni gerð breyting á hvatningarkerfi hans þannig að kröfur voru auknar. Í upphafi 

var farið með Atla yfir tilgang og markmið hvatningarkerfis þannig að hann skildi hvað 

hvatningarkerfið gekk út á. Daglega var farið yfir félagshæfnisögu með Atla þar sem 

rætt var um hegðun í samverustund. Skipulag sæta var endurskipulagt í samverustund 

og farið var reglulega yfir reglur sem börnin höfðu sett upp með starfsmönnum. Áhersla 

var á að Atli sæti á sínum stað, léti sessunauta sína í friði og fylgdist með því sem fram 

fór. Starfsmaður sat við hlið Atla og veitti honum jákvæða viðgjöf og hvatningu fyrir 

viðeigandi hegðun. Starfsmaðurinn var meðvitaður um að tryggja að Atli skildi það sem 

fram fór. Atli var mjög áhugasamur um hvatningarkerfið en hann fékk strumpa sem 

táknstyrkja sem heilluðu hann. Ef Atli náði tilteknum fjölda táknstyrkja fékk hann 

umbun sem fól í sér athygli leikfélaga og/eða fullorðinna.  

 Mælingar á hegðun fóru alltaf fram í samverustund fyrir hádegismat. Öll deildin 

var saman komin í litlu herbergi. Talsverður erill var á þessum tíma þar sem börnin voru 

að koma inn úr útivist og þurftu að ganga í gegnum herbergið til að komast á klósett. 

Umgangurinn virtist hafa truflandi áhrif á starfsmenn og önnur börn en eftir að 

stuðningsáætlunin var sett í framkvæmd virtist það ekki trufla Atla sérstaklega. 

3.3.2.2 Inngrip fyrir Davíð 

Inngripsskeið Davíðs hófst þann 16. mars 2015 og stóð til 30. apríl 2015. Breyting á 

hvatningarkerfi var gerð tvisvar sinnum eftir að inngrip hófst þannig að kröfur voru 

auknar. Í upphafi inngripsskeiðs var farið með Davíð yfir tilgang og markmið 

hvatningarkerfis þannig að hann skildi hvað hvatningarkerfið gekk út á. Þá var einnig 

farið yfir félagshæfnisögu er fjallaði um hegðun í samverustund.  

Davíð var mjög samvinnuþýður og áhugasamur um inngripið. Veturinn áður hafði 

verið unnið með hvatningarkerfi í leikskólanum og heima svo hann þekkti slíkt kerfi. 

Áhersla var lögð á að hann sæti á sínum stað, léti sessunauta í friði og tæki virkan þátt í 

samverustundinni til enda en grunnskeiðsmælingar höfðu leitt í ljós að athygli hans og 

virk þátttaka entist að jafnaði ekki lengur en fram yfir miðja stundina. Starfsmaður veitti 
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honum jákvæða viðgjöf og táknstyrkja meðan á stundinni stóð en ef frammistaða hans 

uppfyllti viðmið fékk hann umbun sem fól í sér athygli fullorðinna og/eða leikfélaga. 

Hann safnaði sér límmiðum á spjald sem hann tók síðan með sér heim. Límmiðarnir 

sem voru með uppáhalds ofurhetju hans virtust hafa mikið gildi fyrir hann því hann beið 

spenntur eftir að fá nýjan límmiða sem hann sýndi leikfélögum sínum og bróður eftir að 

heim var komið. 

Mælingar fóru alltaf fram í samverustund fyrir hádegi þar sem öll deildin var saman 

komin í einu herbergi leikskóladeildarinnar. 

3.3.2.3 Inngrip fyrir Bjarka 

Inngripsskeið Bjarka hófst 23. mars 2015 og stóð til 15. júní 2015. Breyting á 

hvatningarkerfi var gerð tvisvar sinnum eftir að inngrip hófst. Í fyrra sinnið var 

hvatningarkerfið gert myndrænna og nákvæmara. Í stað þess að fá táknstyrk og viðgjöf 

á hegðun á tveggja mínútna fresti voru settar fram myndrænar vísbendingar um 

viðeigandi hegðun sem Bjarki fékk stimpil fyrir að sýna meðan verið var að syngja hvert 

lag í samverustund (sjá í viðauka L).  

Bjarki hafði áður haft myndrænar reglur fyrir framan sig á renning aðgreindum frá 

hvatningarkerfi en þær voru nú settar upp í töflu í hvatningarkerfinu sjálfu þar sem 

táknstyrkjar voru settir við hlið myndrænu reglanna fyrir hvern lið samverustundar sem 

hann tók viðeigandi þátt í. Í upphafi samverustundar var farið yfir félagshæfnisögu um 

hegðun í samverustund og rætt um tilgang og markmið hvatningarkerfis. Strax að 

lokinni einni viku með nýju hvatningarkerfi mátti sjá jákvæðar framfarir að mati 

deildarstjóra sem fylgdi hvatningarkerfinu eftir. Hún sagði að truflandi hegðun væri 

minni en framfarir í virkri þátttöku væru dræmari. Deildarstjórinn ræddi við Bjarka um 

að syngja lögin með hópnum. Bjarki sagðist gera það inni í sér. Þá sagðist hún vilja heyra 

orðin. Eftir það mátti sjá meiri framfarir í virkri þátttöku. Áhersla var lögð á að Bjarki 

væri á sínum stað í samverustund, tæki virkan þátt og væri ekki að trufla með því að ýta 

við og slá til sessunauts eða að öskra upp í miðju lagi eða frásögn. Deildarstjóri lýsti 

miklum dagamun á Bjarka bæði á grunn- og inngripsskeiði. Bjarki var áhugasamur um 

hvatningarkerfið. Deildarstjóri veitti honum jákvæða viðgjöf og stimpil á meðan á 

stundinni stóð. Ef frammistaða uppfyllti viðmið fyrir samverustund fékk Bjarki umbun 

sem fól í sér athygli fullorðinna. Bjarki fékk þá að fara með deildarstjóra í hliðarherbergi 

þar sem hann valdi sér límmiða sem tengdist áhugasviði hans. Hann átti síðan 

samræður við deildarstjórann um þá mynd sem var á límmiðanum. Bjarki safnaði 
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límmiðunum saman á blað yfir vikuna og fékk að taka blaðið með sér heim að viku 

lokinni. 

Mælingar fóru alltaf fram í samverustund fyrir hádegi þar sem öll deildin var 

samankomin í einu herbergi leikskóladeildarinnar. 

3.3.2.4 Inngrip fyrir Ívar 

Inngripsskeið Ívars hófst þann 18. maí 2015 og stóð til 24. júní 2015. Breyting á 

hvatningarkerfi var gerð þrisvar sinnum eftir að inngrip hófst. Í öll skiptin þannig að 

hækkuð voru viðmið fyrir umbun  

Grunnskeiðsmælingar og virknimat höfðu leitt í ljós að Ívari leiddist í samverustund 

þar sem viðfangsefnið höfðaði ekki til hans og brást hann við með því að reyna fá 

leikfélaga sína með í ærslagang. Ákveðið var að velja efni samverustundar með 

áhugasvið Ívars í huga, veita honum hvatningu og jákvæða viðgjöf á viðeigandi þátttöku 

í formi táknstyrkja á meðan á stundinni stóð. Í upphafi inngrips var farið vel með Ívari 

yfir félagshæfnisögu og rætt um tilgang og markmið hvatningarkerfis. Ívar var mjög 

áhugasamur um hvatningarkerfið og meðvitaður um að til þess að fá táknstyrk þyrfti 

hann að vera á sínum stað, láta sessunauta í friði og taka þátt í því sem fram fór í 

samverustundinni. Umbun að lokinni samverustund fól í sér athygli leikfélaga og/eða 

fullorðinna.  

Mælingar fóru alltaf fram í samverustund fyrir hádegi, þar sem öll deildin var saman 

komin á heimastofu deildarinnar. 

3.3.2.5 Inngrip fyrir Sævar 

Inngripsskeið Sævars hófst þann 20. maí 2015 og stóð til 19. júní 2015. Breyting á 

hvatningarkerfi var gerð tvisvar sinnum eftir að inngrip hófst þannig að kröfur voru 

auknar. Í upphafi inngrips var farið vel með Sævari yfir félagshæfnisögu og rætt um 

tilgang og markmið hvatningarkerfis. Sævar var mjög áhugasamur um hvatningarkerfið 

og meðvitaður um að til þess að fá táknstyrkja þyrfti hann að vera á sínum stað, láta 

sessunauta í friði og taka þátt í því sem fram fór í samverustundinni.  

Grunnskeiðsmælingar og virknimat höfðu leitt í ljós að efni samverustundar var of 

þungt fyrir Sævar og höfðaði ekki til hans svo hann brást við með því að reyna að fá 

athygli félaga sinna eða komast úr aðstæðunum. Brugðist var við með því að velja efni 

samverustundar í samræmi við áhuga og getu Sævars, veita honum hvatningu og 

jákvæða viðgjöf á viðeigandi hegðun í formi táknstyrkja á meðan á stundinni stóð. Að 

lokinni samverustund fékk Sævar umbun í formi athygli leikfélaga og/eða fullorðinna ef 

frammistaða hans náði viðmiðum fyrir umbun. Rými samverustundarinnar var 
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endurskipulagt þannig að hvert barn hefði tiltekið pláss og skilrúmi komið fyrir þannig 

að svæði samverustundarinnar var afmarkað innan herbergisins. Farið var yfir 

félagshæfnisögu með Sævari á hverjum degi áður en samverustundin hófst og minnt á 

reglur samverustundarinnar í upphafi hennar. 

Mælingar fóru alltaf fram í samverustund eftir hádegi, þar sem átta börn, auk 

Sævars, voru saman komin í einu horni í fataklefa leikskólans. 

3.4 Greining og úrvinnsla gagna 

Í virknimatsviðtölum við foreldra og leikskólastarfsmenn fékk rannsakandi upplýsingar 

um þá hegðun sem þurfti að vinna með. Sú hegðun var skilgreind og mæld með 

skeiðklukku í síma og skráð á viðeigandi blað (sjá í viðauka A). Skráningar voru svo 

færðar inn í Excel skjal þar sem mælingar voru settar upp á myndrænan hátt í línuriti 

svo hægt væri að meta með hliðsjón af stigi, þróun og breytileika hvort um breytingu á 

hegðun væri að ræða á milli mælinga. Metið var umfang vandans til að sníða áætlun að 

þörfum hvers drengs og sett voru fram raunhæf markmið í átt að viðeigandi hegðun. 

Þegar myndræn framsetning mælinga sýndi jákvæð áhrif á inngripsskeiði hjá fyrsta 

drengnum hófst inngrip hjá þeim næsta þar sem engar jákvæðar breytingar höfðu orðið 

hjá á grunnskeiði. Þannig gekk það fyrir sig þar til inngrip var hafið hjá öllum 

drengjunum (Kazdin, 2011).  

Rannsakandi fylgdist vel með mælingum á inngripsskeiði og lagði mat á hvort þörf 

væri á að breyta um áherslur í stuðningsáætlun. Samhliða gagnaöflun hjá hverjum 

dreng voru línurit með gögnum hvers og eins sett saman í eina mynd með margföldu 

grunnskeiðssniði til að veita betri yfirsýn yfir grunnskeið og inngripsskeið allra 

drengjanna. Þannig var kleift að sjá að jákvæðar breytingar á virkri þátttöku urðu aðeins 

við inngrip en ekki á öðrum tímum.  

Sem liður í að meta félagslegt réttmæti inngrips var ellefu atriða spurningalisti 

lagður fyrir leikskólastarfsmenn að loknu inngripsskeiði. Fjórir starfsmenn, þeir sömu og 

voru til viðtals, svöruðu spurningalista um upplifun þeirra af vinnu með virknimat og 

einstaklingsmiðaðar stuðningsáætlanir. Tekin voru saman svör starfsmanna undir 

hverju atriði, lagðir saman kvarðarnir og reiknað út meðaltal svara. Einnig voru einstaka 

svör skoðuð með tilliti til staðsetningar á fimm punkta kvarðanum.  

Rannsakandi tók tvíþætt viðtöl við leikskólastarfsmenn, fyrir og eftir inngrip. Viðtölin 

fyrir inngrip voru gerð með það að markmiði að kanna reynslu og þekkingu starfsmanna 

af vinnu inngrip er tengdist erfiðri hegðun leikskólabarna, þar á meðal 

einstaklingsmiðaðar stuðningsáætlanir byggðar á virknimati. Viðtöl sem voru gerð að 
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loknu inngripi voru til þess fallin að skoða upplifun starfsmannanna af þeirri vinnu með 

einstaklingsmiðaðar stuðningsáætlanir sem rannsóknin byggði á í leikskólaumhverfinu. 

Lagt var upp með spurningar um hvað reyndist vel og hvað reyndist síður í þeirri vinnu. 

Viðtöl við foreldra höfðu það að markmiði að skoða upplifun þeirra af vinnu með 

einstaklingsmiðaðar stuðningsáætlanir byggðar ávirknimati með barninu þeirra í 

leikskólanum.  

Gagnagreining hófst strax að loknu fyrsta viðtali. Viðtölin voru hljóðrituð og skráð 

niður orðrétt í fullri lengd ásamt athugasemdum rannsakanda. Leitast var við að vinna 

hvert viðtal strax að því loknu til að draga lærdóm af því og fá möguleika á að spyrja 

nánar út í ákveðin atriði í viðtali við næsta viðmælanda. Alls voru viðtölin 33213 orð á 

64 blaðsíðum. Við úrvinnslu og greiningu viðtalanna var stuðst við aðferðafræði 

grundaðrar kenningar (e. grounded theory). Eftir að rannsakandi hafði hlustað á hvert 

viðtal oftar en einu sinni og lesið þau orð frá orði voru þau dregin saman og síðan 

lykluð, flokkuð í hugmyndir eða þemu og jafnvel undirþemu með það í huga að leita 

eftir ríkjandi mynstrum eða endurtekningum með rannsóknarspurningarnar í huga 

(Sóley S. Bender, 2003). Rannsakandi setti þemu og undirþemu upp í myndrænt form til 

að skoða mynstur í svörum þátttakenda. Þemu sem komu fram í viðtölum við 

leikskólastarfsmenn voru: Virknimat, samvinna og áhrif á umhverfið, stuðningsáætlun, 

hvatningarkerfi, áhrif styrkja og yfirfærsla jákvæðrar hegðunar. Þau þemu sem komu 

fram í viðtölum við mæðurnar voru: Samskipti við leikskólann, áhersla á 

einstaklingsþarfir og yfirfærsla jákvæðrar hegðunar.Þá voru upplýsingarnar túlkaðar 

með það að markmiði að auka skilning á viðfangsefninu út frá því sem gögnin gáfu 

tilefni til (Wolcott, 1994). 

3.5 Áreiðanleikamælingar 

Í megindlegum rannsóknum er mikilvægt að mælitæki séu áreiðanleg, að endurteknar 

mælingar á sama hlutnum sýni svipaðar niðurstöður. Áreiðanleiki beinna skráninga er 

metinn með samræmi milli óháðra matsmanna og er tryggður með þjálfun og 

greinargóðum skilgreiningum á því sem skal mæla (Guðrún Árnadóttir, 2003; Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003). Í þessari rannsókn var áreiðanleiki mælinga á hegðun drengjanna 

metinn með samræmi milli athugenda (e. inter observer agreement). Tveir 

rannsakendur stóðu að mælingum og skráðu virka þátttöku og tíðni truflandi hegðunar 

þátttakenda óháð hvorum öðrum í sömu aðstæðum, á sama tíma á þar til gerð 

skráningarblöð.  
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Áður en mælingar hófust voru rannsakendur búnir að skilgreina í samráði við 

leikskólastarfsmenn hvað fælist í virkri þátttöku í samverustundum svo ljóst væri hvaða 

hegðun skyldi mæla. Báðir rannsakendur höfðu setið námskeið í Háskóla Íslands um 

virknimat og stuðningsáætlun þar sem þeir þjálfuðust í að skrá hegðun. Rannsakendur 

æfðu skráningar áður en formlegar mælingar hófust. Á æfingatímanum voru 

skilgreiningar á hegðun útfærðar þar til nákvæmni í skráningum var náð með um 90% 

samræmi við óháðar athuganir í sömu samverustund en að því loknu hófust hinar 

eiginlegu mælingar. Ekki var haft samráð um skráningar á meðan mælingar áttu sér 

stað. Að loknum mælingum voru skráningar bornar saman. Áreiðanleiki skráninga var 

reiknaður með því að bera saman óháðu mælingarnar, deila lægri tölunni í þá hærri og 

margfalda með 100%. Alls voru gerðar 99 mælingar á rannsóknartímabilinu. Af þeim 

voru gerðar áreiðanleikamælingar í 30 atvikum, eða 30,3% mælinganna. Fjórtán 

áreiðanleikamælingar voru gerðar á grunnskeiði (A) sem samsvarar 46,7% mælinga þar. 

Áreiðanleiki var kannaður í 10 mælingum á inngripsskeiði (B1-B9) sem samsvarar 33,3% 

mælinga þar. Eftir að notkun hvatningarkerfis var hætt (B0) var áreiðanleiki mælinga 

kannaður í fjórum af 10 mælingum, sem samsvarar 40% mælinga. Áreiðanleiki mælinga 

mældist frá 89,7% til 98,5% eða að meðaltali 93,9%, sjá töflu 4.  
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Tafla 4. Samræmi óháðra matsmanna við skráningu á virkri þátttöku drengjanna í 
samverustundum á mismunandi skeiðum rannsóknar. 

Áreiðanleiki mælinga á virkri þátttöku 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Meðaltal 

Grunnskeið (A) Inngripsskeið (B1-
B9) 

Að loknu hvatningarkerfi (B0) 

91,4% 

94,2% 

92,1% 

91,0% 

92,8% 

93,2% 

95,1% 

93,5% 

96,1% 

92,8% 

94,7% 

93,2% 

95,2% 

94,6% 

92,3% 

90,5% 

89,7% 

93,4% 

91,3% 

98,5% 

92,7% 

93,3% 

93,8% 

95,4% 

91,6% 

96,2% 

95,4% 

92,1% 

96,3% 

95,1% 

  

  

93,56% 93,23% 94,73% 

3.5.1 Réttmæti og trúverðugleiki 

Í rannsóknum með einliðasniði eru eiginleikar hvers einstaklings eins og kyn, aldur og 

greind föst breyta sem dregur úr villudreifingu. Með fáum þátttakendum, eins og hér 

var gert, reynist auðveldara að hafa stjórn á aðstæðum og þeim þátttum sem 

rannsókninni er ætlað að mæla. Með því að hafa stjórn á ytri þáttum er aukið innra og 

ytra réttmæti rannsóknarinnar Innra réttmæti rannsóknar er mælt út frá þeim 

breytingum sem verða á grunnskeiði og inngripsskeiði og gefur þannig til kynna hvort 

niðurstöðurnar gefi rétta mynd af orsakasamhengi milli frumbreytu og fylgibreytu 

(Kazdin, 2011). 
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Reynt var að tryggja innra réttmæti þessarar rannsóknar með því að styðjast við 

nokkrar mælingar á grunnskeiði svo ljóst væri að breytingar á hegðun ættu sér ekki stað 

fyrr en inngrip var hafið. Þá var inngrip hjá öðrum dreng ekki sett af stað fyrr en inngrip 

hjá þeim fyrsta hafði sýnt sig að bera árangur á meðan erfið hegðun mældist svipuð eða 

verri hjá þeim öðrum. Þar að auki reyndi rannsakandi að tryggja innra og ytra réttmæti 

rannsóknarinnar með því að draga úr áhrifum ytri áhrifaþátta fyrir inngrip. Það var til 

dæmis gert með því að tryggja stöðugleika í umhverfi drengjanna. Mælingar fóru 

þannig alltaf fram í sömu aðstæðum og leikskólastarfsmenn fengu skýrar leiðbeiningar 

um hvernig inngripi skyldi háttað og handleiðslu í aðstæðunum. Aðrir þættir en 

inngripið sjálft eins og þemavika í leikskólanum um vináttu getur ógnað innra réttmæti 

rannsóknarinnar. Þar má líka nefna dagsform þátttakenda sem getur velt á svefni eða 

matarræði þeirra. Í rannsóknum með börnum þarf alltaf að hafa í huga að þroski sem 

gerist á tímabilinu hefur áhrif á hegðun og færni en sá þáttur mun standa sem óræð 

breyta (Kennedy, 2005). 

Leitast var við að auka réttmæti rannsóknarniðurstaðna eigindlega hlutans með því 

að styðjast við margprófun (e. triangulation) (Silverman, 2010). Þannig voru bæði tekin 

viðtöl við leikskólastarfsmenn og foreldra í rannsókninni svo hægt væri að fá fram 

sjónarhorn nokkurra aðila á sama viðfangsefninu. Þá leitaðist rannsakandi við að beita 

virkri hlustun og spyrja nánar út í þau atriði sem viðmælandinn tjáði sig um svo fullur 

skilningur væri á svörum (Helga Jónsdóttir, 2003). 

Takmarkanir við eigindlega rannsóknarsniðið felast í því að einungis var skoðuð 

upplifun fárra leikskólastarfsmanna og einungis tveggja mæðra af áhrifum 

einstaklingsmiðaðra stuðningsáætlana. Einnig hafði rannsakandi fagleg tengsl við 

starfsfólk leikskólans í gegnum starf sitt. Eigindlegi hluti rannsóknarinnar byggir á túlkun 

þessara einstaklinga af upplifun sinni á virknimati og einstaklingsmiðuðum 

stuðningsáætlunum. Miklu máli skiptir að traust ríki milli rannsakanda og viðmælanda 

svo niðurstöður gefi sem réttasta mynd af viðfangsefninu (Bogdan og Biklen, 2007). Ekki 

er hægt að yfirfæra niðurstöðurnar úr viðtalsrannsókninni á annað umhverfi en reynt 

var að draga fram fleiri en eitt sjónarhorn svo viðfangsefnið yrði upplýst eins og frekast 

mætti vera (Schwandt, 2007). Ef aðrir gerðu rannsókn af sama tagi og kæmust að 

samsvarandi niðurstöðu myndi það styrkja sennileika niðurstaðna (e. transferability) 

(Schwandt, 2007). 
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3.6 Siðferðileg álitamál 

Einliðasniðsrannsóknir þykja henta vel út frá siðferðislegu sjónarmiði. Auðvelt er að 

breyta eða aðlaga inngrip á hverju stigi rannsóknarinnar ef sýnt þykir að nægilegar 

framfarir komi ekki fram hjá viðkomandi þátttakanda (Guðrún Árnadóttir og Þorlákur 

Karlsson, 2003). Margfalt grunnskeiðssnið hentar einnig betur en sum önnur einliðasnið 

til dæmis vendisnið þar sem ekki þarf að taka burt íhlutun til að sýna fram á tengsl milli 

frum- og fylgibreytu (Guðrún  Árnadóttir og Þorlákur Karlsson, 2003). Auk þess krefst 

einliðasnið ekki samanburðarhóps en þar með stendur rannsakandinn ekki frammi fyrir 

þeirri siðferðislega erfiðu ákvörðun að veita öðrum hópnum íhlutun en hinum ekki 

(Guðrún Árnadóttir og Þorlákur Karlsson, 2003). Rannsakandi í þessari rannsókn hefði 

getað lent í siðferðilegri klemmu varðandi hvenær hætta skuli íhlutun til að sýna fram á 

fylgni frum- og fylgibreytu. Sú aðstæða kom þó ekki upp. Í þessari rannsókn sem mat 

áhrif einstaklingsmiðaðra stuðningsáætlana byggðum á virknimati var áhersla á að meta 

áhrifaþætti í umhverfinu á hegðunarerfiðleika barnanna frekar en þætti innra með 

börnunum. 

Í rannsóknum með fólki þar sem unnið er með hegðun, tilfinningar og persónulega 

reynslu er mikilvægt að gæta þess að valda ekki óþarfa sársauka (Sigurður Kristinsson, 

2003). Nafnleynd og trúnaður skiptir þar miklu máli. Nöfnum barna, 

leikskólastarfsmanna og foreldra var breytt og aldri þeirra lítillega. Leikskólastarfsmenn 

og foreldrar barnanna voru upplýstir um þessi atriði og þeim heitið fullum trúnaði. 

Þátttakendur voru upplýstir um eðli og tilgang rannsóknarinnar, bæði þegar leitað var 

eftir samþykki þeirra en einnig í upphafi gagnaöflunar. Leikskólastarfsmenn og foreldrar 

barnanna skrifuðu undir formlegt samþykki fyrir þátttöku og voru upplýstir um að þeir 

gætu hvenær sem er hætt við þátttöku. Þeir fengu í hendurnar afrit af 

samþykkisyfirlýsingunni þar sem jafnframt var gerð grein fyrir rannsókninni ásamt 

upplýsingum um trúnað og möguleikum á að hætta þátttöku. Sótt var um tilskilin 

rannsóknarleyfi til persónuverndar (Persónuvernd, 2014). 

Leikskólastarfsmenn og foreldrar fengu tækifæri til að lesa yfir viðtölin við þá eftir 

skráningu þeirra til þess að auka líkurnar á að rétt væri farið með upplýsingar þeirra 

(Kvale, 1996). Jafnframt var lögð áhersla á að endurtaka í lok hverrar umræðu það sem 

kom fram hjá viðmælendum og þannig fengin staðfesting á að skilningur rannsakanda á 

efninu væri réttur. 

Í beinum athugunum í leikskólunum og við mælingar á hegðun lögðu rannsakendur 

sig fram um að vera meðvitaðir um áhrif viðveru þeirra á viðstadda. Þrátt fyrir að 

rannsakendur létu lítið fyrir sér fara í samverustundunum höfðu þeir engu að síður með 
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einum eða öðrum hætti áhrif á þau samskipti sem áttu sér stað í umhverfinu (Lichtman, 

2010). Rannsakendur lögðu sig fram um að vera næmir á aðstæður, vera meðvitaðir um 

staðsetningu sína í umhverfinu og gættu þess að aðlagast aðstæðum. Þeir voru auk 

þess meðvitaðir um áhrif sín. Rannsakendur gættu hlutleysis í aðstæðum og voru 

meðvitaðir um að draga úr áhrifum á viðveru sinni á þá hegðun sem ætlað var að mæla 

hverju sinni (Lichtman, 2010). Áhrif þess að rannsakendur höfðu báðir fagleg tengsl við 

þá leikskóla sem tóku þátt í rannsókninni ber að gæta sérstaklega með tilliti til 

mögulegra þóknunaráhrifa starfsmanna í viðtölum. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Greint verður frá 

niðurstöðum af áhrifum einstaklingsmiðaðra stuðningsáætlana, með stighækkandi 

viðmiðum um frammistöðu, á virka þátttöku hvers barns. Niðurstöðum verður lýst 

myndrænt og í texta. Þá verða teknar saman niðurstöður úr eigindlega hluta 

rannsóknarinnar þar sem svör leikskólastarfsmanna og foreldra eru dregin saman og 

greint frá niðurstöðum eftir þemum sem mynduðust í viðtölunum. Fjallað er um 

upplifun leikskólastarfsmanna af vinnu með einstaklingsmiðaðar stuðningsáætlanir í 

leikskólaumhverfinu og upplifun foreldra af vinnu með barn þeirra í leikskólanum. Fyrst 

verður fjallað um upplifun starfsmannanna og síðan foreldra. Að lokum verða kynntar 

niðurstöður úr ellefu atriða spurningalista sem leikskólastarfsmenn svöruðu að loknu 

inngripsskeiði. Í lok hvers þessara kafla verða niðurstöður teknar saman í undirkafla. 

4.1  Áhrif stuðningsáætlana á virka þátttöku 

Virk þátttaka var skráð og taldist sem sú hegðun þar sem barnið fór eftir fyrirmælum 

um þau verkefni sem lögð voru fyrir í stundinni og veitti því athygli sem gerðist í 

hópnum. Miðað var við að lágmarki þrjár mælingar á hverju skeiði. Það markmið náðist 

í flestum tilfellum en vegna óviðráðanlegra aðstæðna í lífi annars rannsakandans var 

gert hlé á mælingum hjá Sævari og Ívari sem gerði það að verkum að inngripsskeið var 

með styttra móti. Mæling að lokinni notkun hvatningarkerfis var aðeins ein hjá þeim 

Bjarka, Ívari og Sævari vegna sumarlokana leikskólanna og Bjarki var að fara í annan 

leikskóla.  

Mynd 1 sýnir niðurstöður margfalds grunnskeiðssniðs þar sem bornar eru saman 

mælingar á virkri þátttöku drengjanna fyrir inngrip (A), meðan á inngripsskeiði stóð (B1-

B9) og þegar notkun hvatningarkerfis var lokið (B0). 
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Mynd 1. Þróun virkrar þátttöku hjá drengjunum í samverustund á grunnskeiði (A), á 
inngripsskeiði (B1-B9) og þegar notkun hvatningarkerfis var lokið (B0). 
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4.1.1 Atli 

Mælingar á virkri þátttöku Atla á mismunandi skeiðum rannsóknarinnar má sjá í 

efstu röð á mynd 1. Á grunnskeiði mældist virk þátttaka Atla í samverustundum á bilinu 

20,5% til 40,1%, eða að meðaltali 29,5% af 20 mínútna athugunartímum. Hegðun Atla 

lýsti sér þannig að hann fylgdist ekki með því sem fram fór í stundinni heldur veitti 

öðrum börnum athygli, fór af sínum stað án leyfis eða lék sér að hlutum sem voru ekki 

partur af verkefnum samverustundarinnar. Starfsmenn brugðust við með skömmum og 

Atli fékk athygli bæði frá börnum og starfsfólki. Eftir að inngripsskeið hófst, í lok 

febrúar, með stuðningsáætlun sem fól í sér hvatningarkerfi af gerðinni B4, mátti strax 

sjá breytingar á stigi hegðunar þar sem virk þátttaka á inngripsskeiði mældist 95,3% til 

100% eða að meðaltali 99,4%. Þannig jókst virk þátttaka um 237% að meðaltali. Atli var 

mjög samvinnuþýður og áhugasamur um hvatningarkerfið og átti jafnvel frumkvæði að 

því að rifja upp reglur samverustundar eða félagshæfnisöguna. Á inngripsskeiði var 

nánast ekkert um að hann færi úr sæti sínu án leyfis eða að hann sýndi truflandi 

hegðun. Þrátt fyrir að dregið var úr umbunum og viðmið hækkuð í næstu útgáfu 

hvatningarkerfis (B5) dró ekki úr virkri þátttöku Atla í samverustundum. Notkun 

hvatningarkerfis lauk í lok maí, en þá voru sumir hlutar stuðningsáætlunar enn í gangi 

eins og myndrænar reglur í samverustund og félagsleg umbun í formi hvatningar og 

hróss. Mælingar á því skeiði sýndu að Atli tók virkan þátt í 97,8% til 99,7% af 20 

mínútna athugunartíma í samverustundum eða að meðaltali 98,7%. 

4.1.2 Davíð 

Mælingar á virkri þátttöku Davíðs á mismunandi skeiðum rannsóknarinnar má sjá í 

annarri röð á mynd 1. Á grunnskeiði mældist virk þátttaka Davíðs í samverustundum á 

bilinu 11,7% til 56% eða að meðaltali 43% af 20 mínútna athugunartíma. Hegðun Davíðs 

lýsti sér í því að hann fylgdist illa með því sem fram fór, fiktaði í fötum og söng aðeins 

með stöku lagi. Eftir að inngrip var sett af stað mátti strax sjá mikla breytingu í hegðun 

Davíðs, en hann varð áhugasamari um þau verkefni sem lögð voru fyrir í stundinni. Virk 

þátttaka í samverustund mældist frá 95,2% til 100% eða að meðaltali 98,2% í 20 

mínútna athugunartímum á inngripsskeiði þar sem stighækkandi viðmiðum um hegðun 

var beitt í hvatningarkerfinu (B4-B9) og dregið jafnt og þétt úr umfangi inngrips. Þannig 

jókst virk þátttaka Davíðs um 121% að meðaltali. Davíð var mjög áhugasamur um 

hvatningarkerfið sem sett var upp fyrir hann. Hann beið spenntur eftir táknstyrkjum og 

tók virkan þátt í því sem fram fór í samverustundum. Hann sat rólegur á sínum stað og 

óróleiki sem sást áður, svo sem við að bretta upp ermar og buxnaskálmar, eiga við 

plástur og armbandsúr, kom ekki fram í athugunartímum á inngripsskeiði. Notkun 
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hvatningarkerfis lauk í lok aprílmánaðar en sumir hlutar stuðningsáætlunar voru enn í 

gangi. Mælingarað lokinni notkun hvatningarkerfis sýndu stöðugleika í virkri þátttöku 

Davíðs sem reyndist á bilinu 94,9% til 95,4% eða að meðaltali 95,2%.  

4.1.3 Bjarki 

Mælingar á virkri þátttöku Bjarka á mismunandi skeiðum rannsóknarinnar má sjá í 

þriðju röð á mynd 1. Á grunnskeiði mældist virk þátttaka Bjarka í samverustundum 

breytileg, á bilinu 1,8% til 42,7% eða að meðaltali 15,9% af 20 mínútna 

athugunartímum. Þann 6. febrúar kom utanaðkomandi gestur í samverustund í 

leikskóla Bjarka og kynnti hljóðfæraleik fyrir börnunum. Bjarki var mjög áhugasamur og 

fylgdist með frásögn gestsins af athygli. Virk þátttaka Bjarka þann dag mældist meiri en 

aðra daga eða 42,7% af samverustund. Annars var Bjarki áhugalaus í samverustundum 

á grunnskeiði. Hann tók takmarkaðan þátt í söng og samræðum, var ítrekað að fara af 

sínum stað, ýta við, klípa eða slá til sessunauts og setti fætur fyrir börn sem gengu 

framhjá. Hann hrópaði til starfsmanna og mótmælti því sem fram fór í stundinni. Á 

inngripsskeiði mátti sjá jákvæða þróun í virkri þátttöku Bjarka en þá mældist hún 9,9% 

til 100% eða að meðaltali 75,3% af 20 mínútna athugunartímum. Á fyrstu viku 

inngripsskeiðs upplýsti Björk deildarstjóri Bjarka að hann væri áhugalaus um 

hvatningarkerfið. Mæling á virkri þátttöku eftir eina viku var 64,4% sem benti til þess að 

inngrip væri að bera árangur. Björk upplýsti þó að kerfið höfðaði ekki nóg til hans og 

hann ætti erfitt með að skilja hvers var vænst af honum. Því var ákveðið að einfalda 

hvatningarkerfið og gera væntingar um hegðun skýrari. Dagamunur var á líðan Bjarka á 

inngripsskeiði að mati Bjarkar en nýtt hvatningarkerfi virtist henta honum betur og eftir 

því sem leið á inngripsskeið mátti sjá aukningu í virkri þátttöku hans. Beint áhorf og 

skráningar í aðstæðum bentu til þess að áhugi hans fyrir hvatningarkerfinu og því að 

taka virkan þátt í samverustundum ykist með tímanum. Ein mæling sker sig úr en það er 

21. apríl þar sem virk þátttaka mældist 9,9%. Þann dag virtist Bjarki hafa allt á hornum 

sér, var þreyttur og illa upplagður. Hann vildi ekki taka þátt í samverustundinni og bað 

um hlékort til að fá að fara fram. Á seinasta hluta inngripsskeiðs (B3) mældist virk 

þátttaka Bjarka 100% í þeim þremur mælingum sem gerðar voru á því skeiði. Engin 

ákveðin breyting átti sér stað á þessum tíma en færni Bjarka í félagslegum samskiptum 

og áhugi hans og skilningur á hvatningarkerfinu hafði styrkst jafnt og þétt á 

inngripsskeiðinu. Að meðaltali jókst virk þátttaka Bjarka um 374% á inngripsskeiði þar 

sem stighækkandi viðmiðum um hegðun var beitt í hvatningarkerfinu (B1-B3) og dregið 

var jafnt og þétt úr umfangi inngrips. 
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Á inngripsskeiði tók Bjarki betur þátt í söngvum og sat á sínum stað án þess að trufla 

önnur börn. Aðeins ein mæling var gerð eftir að notkun hvatningarkerfis lauk þar sem 

sumarfrí voru að skella á og Bjarki var að hætta í leikskólanum. Sú mæling sýndi 85% 

virka þátttöku á 20 mínútna athugunartíma. 

4.1.4 Ívar 

Mælingar á virkri þátttöku Ívars á mismunandi skeiðum rannsóknarinnar má sjá í 

fjórðu röð á mynd 1. Á grunnskeiði mældist virk þátttaka Ívars í samverustundum á 

bilinu 2,6% til 65,5% eða að meðaltali 38,6% af 20 mínútna athugunartímum. Truflandi 

hegðun Ívars í samverustundum einkenndist af grettum framan í önnur börn ásamt 

poti, knúsi og strokum sem sessunautar kærðu sig ekki um. Hann talaði við sessunauta 

um efni óviðkomandi samverustundinni, fór úr sæti án leyfis, kallaði fram í, gólaði eða 

bjó til hávaða með hlutum sem ekki voru partur af verkefnum samverustundarinnar. 

Vegna óviðráðanlegra aðstæðna í lífi annars rannsakandans fóru ekki fram mælingar í 

mars og fram til loka aprílmánaðar. Grunnskeiðsmælingar hófust að nýju í lok apríl sem 

staðfestu að enn var til staðar truflandi hegðun og lítil virk þátttaka. Inngripsskeið hófst 

um miðjan maí. Strax við upphaf þess má sjá breytingu á stigi hegðunar, en virk 

þátttaka mældist frá 94,3% til 96,8% eða að meðaltali 95,4% á inngripsskeiði þar sem 

stighækkandi viðmiðum um hegðun var beitt í hvatningarkerfinu (B5-B7) og dregið jafnt 

og þétt úr umfangi inngrips. Þannig jókst virk þátttaka Ívars um 147%. Ívar var 

áhugasamur um hvatningarkerfið og hafði gjarnan frumkvæði að því að fara yfir 

félagshæfnisöguna. Hann fékk umbun að lokinni hverri samverustund þar sem hann 

fékk að velja fyrirfram verkefni sem fólu í sér athygli félaga. Á inngripsskeiði var lítið um 

að hann færi úr sæti sínu án leyfis eða truflaði á einhvern þann hátt sem lýst var hér að 

ofan. Vegna sumarlokana leikskólans var aðeins ein mæling gerð eftir að notkun 

hvatingarkerfis var lokið, en hún sýndi 97,4% þátttöku á 20 mínútna athugunartíma. 

4.1.5 Sævar 

Mælingar á virkri þátttöku Sævars á mismunandi skeiðum rannsóknarinnar má sjá í 

fimmtu röð á mynd 1. Á grunnskeiði mældist virk þátttaka Sævars í samverustundum á 

bilinu 24,8% til 74,2% eða að meðaltali 41,6% á 20 mínútna athugunartíma. Hegðun 

Sævars í samverustundum einkenndist af poti, eða strokum í andlit sessunauta sem þeir 

kærðu sig ekki um, grettum og óhljóðum. Sævar fór úr sæti án leyfis, yfirgaf herbergi 

samverustundar, talaði við önnur börn um efni sem tengdist ekki samverustundinni, bjó 

til hávaða með köllum, góli eða hlutum og lék sér að hlutum sem voru ekki partur af 

verkefnum samverustundarinnar. Vegna óviðráðanlegra aðstæðna í lífi annars 
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rannsakandans fóru ekki fram mælingar í mars og til apríl loka en á því tímabili höfðu 

starfsmenn deildarinnar gert ýmsar breytingar á skipulagi samverustundarinnar til þess 

að reyna að hafa áhrif á þátttöku og hegðun Sævars. Engu að síður sýndu 

grunnskeiðsmælingar frá lok apríl og fram í maí enga jákvæðar breytingar í hegðun 

Sævars frá fyrri mælingum. Inngripsskeið hófst 20. maí og strax við upphaf þess má sjá 

aukningu í virkri þátttöku Sævars upp í 90,3% til 92,3%. Sævar var áhugasamur um 

hvatningarkerfið og hann var samvinnuþýður. Höfðað var til áhuga Sævars með því að 

leyfa honum að taka þátt í að velja eitt efni sem tekið var fyrir í samverustund, t.d. bók 

eða söngur. Eins fékk hann einstaklingsmiðaða umbun í lok hverrar samverustundar að 

náðu tilteknu viðmiði um frammistöðu. Að meðaltali reyndist Sævar taka virkan þátt í 

91,3% samverustunda þar sem stighækkandi viðmiðum um hegðun var beitt í 

hvatningarkerfinu (B4-B6) og dregið jafnt og þétt úr umfangi inngrips. Þannig jókst virk 

þátttaka Sævars um 107% að meðaltali Á inngripsskeiðinu var lítið um að hann færi út 

sæti sínu án leyfis eða truflaði á einhvern þann hátt sem lýst var hér að ofan. Vegna 

sumarlokana leikskólans var aðeins gerð ein mæling stuttu eftir að vinnu með 

hvatningarkerfi lauk, sú mæling sýndi 93,9% virka þátttöku. 

4.1.5.1 Samantekt 

Niðurstöður mælinga með margföldu grunnskeiði sýna að innrip með 

einstaklingsmiðuðum stuðningsáætlunum byggðum á virknimati juku virka þátttöku 

allra drengjanna í samverustundum. Aukningin mældist frá 107% til 347%. Að lokinni 

vinnu með hvatingarkerfi hélst virk þátttaka allra drengjanna áfram hærri en á 

grunnskeiði. Á grunnskeiði mældist virk þátttaka drengjanna frá 15,9% til 43% að 

meðaltali eða frá 1,8% til 74,2% í einstökum mælingum. Af 51 mælingu á grunnskeiði 

mældist virk þátttaka einu sinni yfir 70% eða í 2% mælinga. Af 38 mælingum sem gerðar 

voru á inngripsskeiði mældist virk þátttaka 31 sinni yfir 75% eða í 82% mælinga og 25 

sinnum yfir 95% eða í 66% mælinga. Eftir að vinnu með hvatningarkerfi lauk (B0) 

mældist meðaltal virkar þátttöku minnst 85% en mest 99,7% í einstökum mælingum 

eða að meðaltali 95,7% milli allra drengjanna. Þannig mældist virk þátttaka sjö sinnum 

yfir 95% af tíu mælingum eða í 70% mælinga. Allir drengirnir sýndu virkari þátttöku eftir 

að vinnu með hvatningarkerfi lauk (B0) heldur en á grunnskeiði. 

4.2 Viðhorf og sýn leikskólastarfsmanna af vinnu með virknimat og 
einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun 

Viðtöl voru tekin við fjóra leikskólastarfsmenn, þau Ara, Drífu, Björk og Önnu. Reynsla 

þeirra í starfi var misjöfn. Þetta var fyrsti vetur Ara í starfi í leikskóla, hann var 
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ófaglærður en hafði reynslu af starfi sem íþróttaþjálfari. Björk, Anna og Drífa höfðu 

starfað í 15 til 30 ár sem leikskólakennarar og voru allar deildarstjórar. Drífa var sú eina 

sem hafði fyrri reynslu af því að vinna eftir aðferðum hagnýtar atferlisgreiningar en hún 

starfaði áður í skóla þar sem notaðar voru aðferðir SMT-skólafærni. Björk hafði unnið 

með hvatningarkerfi í leikskóla þar sem hún starfaði áður. Hún hafði fengið neikvæða 

upplifun af slíku þar sem kerfið var sett upp á þann máta að barnið byrjaði með fimm 

broskarla en missti karl fyrir hvert tilvik erfiðrar hegðunar. 

Í viðtölunum að loknu inngripi kom fram að allir starfmennirnir töldu virknimat og 

einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun bera árangur þegar horft var til bættrar hegðunar 

og aukinnar þátttöku drengjanna í samverustundum. Jafnframt kom fram í frásögnum 

allra að hvatningarkerfin hefðu verið í lykilhlutverki við að draga úr erfiðri hegðun og 

það að tengja þau við áhugasvið hvers barns hefði verið mikilvægur áhrifaþáttur í 

góðum árangri. 

4.2.1 Virknimat 

Í viðtölunum við leikskólastarfsmennina kom fram að þeim þætti virknimat vera 

gagnleg aðferð til að greina hegðun. Gott væri að ræða birtingarmynd erfiðrar 

hegðunar og greina tilgang hennar með ráðgjafa og foreldri. Þeim fannst virknimatið 

skila sér í raunhæfri stuðningsáætlun sem passaði vel fyrir einstaklinginn. 

Starfsmennirnir höfðu ekki unnið eftir svo nákvæmu matsferli varðandi hegðun áður en 

sett hafði verið af stað hvatningarkerfi eða eitthvað annað inngrip fyrir erfiða hegðun. 

Anna sagði að starfsfólkið á deildinni hefði líklegast ekki gert þetta svona ef þau hefðu 

verið ein um það og Björk sagði: 

Mér fannst sko mjög gott að fá einhvern utanaðkomandi til að líta á og 

skoða líka, fylgjast með. Einhvern sem var bara að skoða hegðunina… Mér 

fannst gott að fá staðfestingu á því eða það að við vorum sammála í því 

[sem ég hafði tilfinningu fyrir] og mér fannst þetta alla vega mjög  

interessant að kynnast þessu af því að ég held að ég geti nýtt mér ýmislegt 

úr þessu…  

Drífa tók í sama streng. Henni hafði gengið vel að vinna með erfiða hegðun barna þó 

hún teldi slík verkefni alltaf áskorun í starfi. Hún hafði áður unnið eftir aðferðum SMT 

en ekki verið með í svo ítarlegu mati á hegðun og áhrifaþáttum hennar áður. Hún sagði: 

Mér fannst þetta bara alveg frábært já… Oft fer maður í gegnum þetta bara 

einn í huganum og svo fer maður út í hvatningarkerfi. En það er einmitt gott 
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að fara í gegnum þetta allt… mjög gaman að greina svona, greina hegðun og 

vinna svo að því að bæta hana. Mér fannst þetta mjög lærdómsríkt og 

skemmtilegt…. Og það var virkilega gott að hafa mömmu hans með. 

Þannig fannst Drífu virknimatið styrkja samskipti og samstarf milli heimilis og skóla þar 

sem báðir aðilar settust saman og ræddum um mögulega áhrifaþætti og tilgang erfiðrar 

hegðunar hjá barninu. 

4.2.1.1 Samantekt 

Í heildina þótti leikskólastarfsmönnum gagnlegt að fara í gegnum virknimat til að greina 

virkni og tilgang hinnar erfiðu hegðunar áður haldið var af stað með íhlutun. 

Starfsmennirnir höfðu ekki farið í gegnum slíkt mat áður en farið var í gang með 

hegðunaríhlutun af einhverju tagi. Þeir töldu það hafa verið gagnlegt að setjast niður 

með öðrum, ræða og greina virkni og tilgang hegðunarinnar, eitthvað sem þeir höfðu 

gert áður í huganum. Þá fannst þeim gott að fá einhvern utanaðkomandi til að skoða 

með sér hegðunina og fá staðfestingu á að þeirra tilfinning fyrir erfiðleikunum ætti við 

rök að styðjast. 

4.2.2 Samvinna og áhrif á umhverfið 

Mismunandi var á milli deilda hversu mikil samvinna var milli starfsfólks um 

stuðningsáætlun einstaklinganna. Í öllum tilfellum var einn starfsmaður sem tók ábyrgð 

á að fylgja eftir atriðum í stuðningsáætlun og halda utan um hvatningarkerfi. 

Starfsmennirnir voru allir sammála um gagnsemi inngripsins í leikskólaumhverfinu. 

Inngripið hafði víðtækari áhrif en bara á einstaklinginn sem tók þátt í verkefninu. Anna 

sagði: 

… þetta féll algjörlega inn í starfið og það voru allir meðvitaðir um að þetta 

væri í gangi, allir starfmennirnir... Sko þegar ég kom tilbaka eftir veikindin 

þá voru komnar reglur upp… og svo líka tilfinningamyndir upp á vegg. Og ég 

er búin að fá mikið hrós fyrir það. Bara frá, æ, þú veist, við vorum að taka á 

móti nýjum foreldrum á einhverjum fundi og einn eða eitt foreldrið spyr: 

„Eruð þið að vinna mikið með tilfinningar?“ Og ég sagði: „Já, alltaf hreint.“ 

Þá tók hann eftir þessum myndum á mörgum stöðum yfir húsið. Þannig að 

það er líka að skila einhverju. 

Stuðningsáætlunin vakti í sumum tilvikum starfsmenn leikskóladeildanna til 

umhugsunar almennt um stuðning við jákvæða hegðun barna á leikskóladeildinni. Anna 
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upplifði að starfsfólkið í leikskólanum fór að horfa til nýrra leiða í vinnu með erfiða 

hegðun barnanna. Starfsmönnum var umhugað að hrósa börnunum fyrir viðeigandi 

hegðun og leituðu leiða til að nota hvatningu í starfi. Anna sagði: 

…þegar þau voru að hætta nokkur á bleyju þá voru þau að fá svona stimpil 

hérna á sig. Ég var nú ekkert voðalega neitt hrikalega ánægð með það en, 

þú veist, mér finnst stundum að hægt sé að gera eitthvað annað. En það 

virkaði og þá er maður bara glaður og þau voru ofsalega dugleg… Ég man 

ekki til þess að það hafi verið að gera svona hérna og nú er ég búin að vera 

hér í yfir 10 ár, þannig að þú veist þetta er kannski eitthvað út frá þessu, ég 

veit það ekki… Við gerðum þetta með nokkur sem við vorum búin að vera 

að ströggla með, grátur og gnístur alltaf hreint og svo var bara þetta tekið 

upp og þá small allt.  

Drífa deildarstjóri á deild Davíðs sagði að starfsmennirnir hjá henni hefðu verið mjög 

samstíga í framkvæmd stuðningsáætlunar. Áhersla hefði verið á hvatningu og lýsandi 

hrós fyrir frammistöðuna og þó hún hafi ekki verið á staðnum hafi aðrir getað fylgt 

hvatningarkerfi Davíðs eftir. Hún sagði: 

…Þetta kenndi kennurum heilmikið… Þetta styrkti þær heilmikið og þetta 

var mjög markvisst. Þeim fannst mjög gott að geta verið með þetta í 

samverunni. Þeim fannst þetta mjög bæta hegðunina hans og þær voru 

báðar ákveðnar í að halda þessu áfram og gera þetta þó að ég væri ekki á 

deildinni þá datt þetta aldrei niður sko… 

Björk sá ein um að fylgja eftir hvatningarkerfi fyrir Bjarka. Hún sagði að starfsfólkið 

upplifði samt sem áður að inngripið skilaði sér í jákvæðara starfsumhverfi og að 

starfsfólk á öðrum deildum talaði um jákvæða breytingu á hegðun Bjarka og 

forvitnaðist um hvatningarkerfið. Reynsla af vinnu með hvatningarkerfi var takmörkuð í 

leikskólanum, aðspurð um hvort Björk sæi fyrir sér að nýta áfram hvatningarkerfi í starfi 

sagði hún: 

Já, já, ég get alveg... Nú verðum við mikið til sami samstarfshópurinn næsta 

vetur. Ég veit að við erum alveg að fá mjög öfluga einstaklinga, sko… ég sé 

alveg fyrir mér að við gætum notað þetta á þennan og… Af því það var 

alveg, þú veist, það voru alveg oft tveir kennarar alveg sveittir að reyna að 

stjórna söngstund. 
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Björk upplifði þannig að það inngrip sem lagt var upp með í samverustund gætu nýst 

fleiri einstaklingum í leikskólanum og að starfsmannahópurinn var áhugasamur um 

vinnubrögðin. 

4.2.2.1 Samantekt 

Í heildina má sjá að starfsmennirnir töldu almennt að þátttaka í rannsókninni hafi skilað 

starfsmannahópnum á deildum drengjanna meiri þekkingu í aðferðum um stuðning við 

jákvæða hegðun. Nýjar hugmyndir er varðaði  aðlögun umhverfis og verkefna hafi 

víkkað sjóndeildarhring þeirra og styrkt starfið á deildinni. Vinnan með 

stuðningsáætlanirnar vöktu áhuga starfsmanna annnarra deilda á vinnubrögðunum 

sem jafnframt höfðu orð á hegðunarbreytingu hjá sumum drengjanna. 

4.2.3 Stuðningsáætlun 

Starfsmennirnir nefndu allir að stuðningsáætlunin hefði verið skýr og að þægilegt hafi 

verið að vinna eftir henni. Þeir töluðu um að aðferðir í stuðningsáætluninni féllu vel að 

vinnubrögðum innan deildarinnar og almennt vel að leikskólastarfinu. Í sumum tilfellum 

hjálpaði stuðningsáætlunin starfsfólki að gera samverustundirnar fjölbreyttari þar sem 

þær voru brotnar upp með leikjum og hreyfisöngvum í stað þess að sitja bara og syngja 

og það kom sér vel fyrir allan hópinn. Starfsmennirnir nefndu að það hjálpaði að fá 

skýrar leiðbeiningar til að vinna eftir með barninu og að stuðningsáætlunin hefði verið 

raunhæf en ekki of umfangsmikil. Vinnubrögðin sem lagt var upp með hefðu verið 

jákvæð og gagnleg en jafnframt einstaklingsmiðuð. Í sumum tilfellum kom þó fram að 

starfsmönnunum þótti mikið að setja sig inn í fyrstu en þegar haldið var af stað hefði 

framkvæmdin gengið vel. Ari sem fylgdi eftir stuðningsáætlun fyrir Atla sagði: 

Eftir fundinn okkar hugsaði ég: „Vá er ég tilbúinn í þetta?“ En þetta gekk 

eiginlega bara svo vel upp fannst mér og ég er líka svo góður í að einblína 

bara á eitt í einu því ég truflast mjög oft af öllu í kringum mig… við vorum 

eiginlega bara með svona óskrifaðan samning um að ég væri eiginlega 

algjörlega með hann og kannski nokkra í kringum mig sem voru aðeins að 

truflast og að trufla hvora aðra. Þannig að það virkaði bara rosa vel já. 

Upplifun Önnu deildarstjóra á sömu deild var með svipuðu móti en hún sagði: 

Hún var mjög skýr [stuðningsáæltunin] en ég þarf svona, ég þarf alltaf að fá 

svona endurtekningu til að ná hlutunum… Ég man ekki hvort ég hafi verið 

veik eða eitthvað þannig að ég missti af svolítið þegar við vorum að byrja. 
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En ég komst samt inn í það samt sem áður því það var svo vel uppsett og vel 

skipulagt… Þannig að það var auðvelt að vinna eftir því…. Og þetta líka 

hvatti okkur í að vera frjórri í að skipuleggja betur samverustundina…. Þetta 

hefur bara gert þvílíkt gott. 

Starfsmönnunum fannst vinnan í kringum stuðningsáætlanirnar krefjast auka 

handtaka í starfi en það hafi almennt verið hvetjandi fyrir þegar árangur lét ekki á sér 

standa. Það gerði verkefnið skemmtilegt og hafði jákvæð áhrif í starfsmannahópnum. 

Drífa sagði: 

Maður sá líka bara strax árangurinn með þetta og hvað hann blómstraði í 

þessu, að fá að vera með þetta spjald inni í samverustundunum og hvað 

hann bara alveg naut þess að fá þessa athygli og þá fannst mér þetta ekki 

vera mikil vinna, bara alls ekki. Þetta var bara virkilega skemmtilegt og gott 

fyrir hann. 

Framfarir voru hægari hjá Bjarka í upphafi. Fyrsta hvatningarkerfið höfðaði ekki nóg 

til hans en Björk upplýsti eftir fyrstu viku á inngripsskeiði að hann væri áhugalítill og 

ætti erfitt með að tengja frammistöðu sína við táknstyrkjana. Kerfið var þá gert 

einfaldara og skýrar. Björk átti gamlar upptökur af Bjarka í samverustundum frá því fyrir 

inngrip sem hún rakst á fyrir tilviljun nokkrum vikum eftir að inngrip var hafið. Hún 

sagði: 

…Ég var bara að leita að einhverju öðru þegar ég datt bara af tilviljun inn á  

myndband. Ég var alveg: „Hvað er þetta?“ og svo „Guð minn góður þetta 

var svona?“ Hvernig í ósköpunum gat ég verið búin að gleyma því og að sjá 

ekki hvað var búið að breytast mikið?  

Að sjá myndbandið sýndi Björk svart á hvítu þann árangur sem vinna hennar hafði 

borið. Það hvatti hana og efldi til áframhaldandi verka. 

4.2.3.1 Samantekt 

Í heildina voru leikskólastarfsmennirnir mjög ánægðir með stuðningsáætlanirnar. Þeim 

fannst vinnan yfirgripsmikil í fyrstu en þegar haldið var af stað skilaði vinnan sér í bættri 

hegðun barnanna sem hafði áhrif á samverustundirnar í heild sinni. Það að sjá hvernig 

börnin blómstruðu í þessari vinnu var þeim hvatning í starfi. 
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4.2.4 Hvatningarkerfi 

Aðeins tveir af þeim fjórum leikskólastarfsmönnum sem komu í viðtal höfðu áður unnið 

markvisst með hvatningarkerfi í leikskólum. Drífa þekkti vel til hvatningarkerfa og 

notaði það í starfi. Björk hafði einu sinni áður unnið með hvatningarkerfi samkvæmt 

ráðgjöf frá sérfræðiþjónustu skóla. Hún hafði ekki fengið jákvæða upplifun af því, fannst 

það frekar hafa haft neikvæð áhrif á líðan þess barns fremur en jákvæða. Hún sagði: 

…Það hefði til dæmis aldrei virkað fyrir Bjarka ef hann hefði byrjað með 

einhverja tólf stimpla og svo væri ég að taka það af honum. Þú veist, hann 

hefði aldrei sýnt neinar framfarir eða neitt ef það hefði verið þannig. Og 

kannski hef ég bara, ég er að hugsa um það núna bara svona ómeðvitað, 

ekkert verið að leita mér að einhverjum hvatningarkerfum því þetta var það 

eina sem ég hafði einhverja reynslu af.  

Í kjölfar fyrri reynslu hafði Björk ekki getað hugsað sér að nýta hvatningarkerfi í starfi 

sínu með börnunum. Upplifun hennar af því hvatningarkerfi sem sett var upp fyrir 

Bjarka var jákvæð. Henni fannst hvatningarkerfið mjög aðgengilegt og hjálpa Bjarka við 

að skilja til hvers var ætlast af honum. Hún sagði: 

Þetta var svona hérna bara vinnuplagg fyrir þessa söngstund… ég hef  

bara aldrei séð svona og mér fannst þetta svo svona brilliant þetta er svo 

skýrt. Þú ert að fá stimpil fyrir að sitja og þú ert að fá stimpil fyrir að hlusta. 

við sáum það sko strax að það verður að vera starfsmaður hjá honum. Eins 

og í söngstund sko þá var hann bara í því að klípa eða pota eða sparka eða 

að slá í kennarann. Og ég man eiginlega varla eftir því að hann hafi verið að 

gera það þegar ég sat hjá honum [á inngripsskeiðinu]. 

Almennt voru starfsmennirnir mjög ánægðir með hversu vel tókst til með 

hvatningarkerfin fyrir drengina. Í upphafi höfðu sumir starfsmannanna haft áhyggjur af 

því að önnur börn yrðu upptekin af hvatningarkerfinu og að það að gefa einu barni 

táknstyrkja myndi trufla í samverustundinni. Raunin varð samt önnur. Starfsmennirnir 

lýstu hvernig hvatningarkerfin höfðu gefið góða raun, það var ekki bara jákvætt fyrir 

drengina heldur dró líka úr truflun þeirra gagnvart sessunautum og því varð meiri ró í 

samverustundunum. Drífa sagði: 

… þetta gerði bara gott fyrir samverustundina... allir tóku þátt í þessu með 

honum og fannst þetta mjög skemmtilegt með honum. Og það fannst mér 
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bara alls ekki vera truflandi. Það var bara jákvætt… Þá var náttúrulega 

samverustundin eins og hugur manns. Bæði söngstundin, allt annað að 

vinna í söngstundinni og vera að koma með ný lög og svona í stað þess að 

það er verið að trufla alveg endalaust. Þannig að þetta gaf alveg mjög mikið. 

Björk tók í sama streng: 

Já sko söngstundirnar urðu að ég held ánægjulegri fyrir alla, börn og 

fullorðna og bara hann líka… Ég meina hvað veldur því eiginlega að barn 

ákveður bara að öskra í 10 mínútur stanslaust? Það er ekki vellíðan sem 

fylgir sko því. Þannig að ég held að hann hafi bara grætt á þessu að bara, já, 

geta bara fókusað svolítið bara á þetta…   

Þannig upplifði Björk að hvatningarkerfið hafi stuðlað að betri líðan Bjarka í þessum 

stundum. 

4.2.4.1 Samantekt 

Það var samhljóma álit leikskólastarfsmannanna að hvatningarkerfið í 

stuðningsáætlununum hafi gagnast vel fyrir drengina. Í upphafi töldu sumir 

starfsmannanna að það myndi flækjast fyrir í skipulagi samverustundanna en reynslan 

varð önnur. Hvatningarkerfið hafði ekki truflandi áhrif á stundina eða önnur börn og 

drengirnir svöruðu vel þessu inngripi. Hvatningarkerfin urðu til þess að jákvæð viðgjöf 

starfsmanna efldist sem skilaði sér í uppbyggilegum samskiptum barns og starfsmanns. 

4.2.5 Áhrif styrkja 

Hvatningarkerfin voru einstaklingsmiðuð og sett upp þannig að þau höfðuðu til 

áhugasviðs hvers og eins. Þannig fengu drengirnir táknstyrkja sem þeim þóttu 

spennandi eins og strumpa, Star Wars myndir, kisur og fótboltatreyjur. Í fyrstu var 

byrjað með öfluga styrkingu jákvæðrar hegðunar þar sem drengirnir fengu táknstyrkja á 

tveggja mínútna fresti. Starfsmenn upplifðu að táknstyrkjarnir hefðu haft mikið að segja 

í upphafi inngrips. Drífa sagði: 

… það voru náttúrulega bara karlarnir. Það voru þeir sem gáfu honum 

langmest… og þar sem hann fékk svona jákvæða athygli en ekki alltaf þessa 

neikvæðu athygli. Og það gaf honum langmest og það fannst mér gefa mér 

langmest líka, sko, og öðru starfsfólki. Það gengu allir inni í þetta bara með 

bros á vör af því að þetta bara gaf honum alveg rosalega mikið bara þessi 

viðgjöf eða þessir karlar og bara þetta hrós.  
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Björk upplifði að jákvæða viðgjöfin og það að fá táknstyrkja í formi kisustimpla í 

aðstæðunum sjálfum skipti mestu máli fyrir Bjarka. Þegar hann var kominn með 

tilætlaðan fjölda stimpla fékk hann límmiða. Þá fór hann með Björk inn í herbergi við 

hliðina á deildinni þar sem límmiðar og hvatningarblað var geymt. Björk sagði: 

… og þetta var bara nóg að fá að fara hérna inn og sitja hérna og bíða eftir 

að ég færi í skúffuna. Ég var alltaf að bíða eftir því að hann færi einhvern 

tíma í skúffuna því hann vissi alveg hvar límmiðarnir voru en hann gerði það 

aldrei…. Hann virti þessa skúffu alveg þvílíkt… En það var eiginlega bara 

þetta að fá, þú veist, stimplana í aðstæðunum og ekki styrkurinn sem kom á 

eftir, það var eiginlega svona minna… 

Að mati starfsmannanna almennt skilaði aukin jákvæð athygli og einstaklingsmiðuð 

skýr fyrirmæli sér í bættri hegðun drengjanna. Drífa talaði um hversu mikil áhrif það 

hafði á Davíð og það þurfti ekki mikið til svo að hann sýndi viðeigandi hegðun. Hún 

sagði: 

… þó það sé ekki nema bara þumallinn upp… þú veist maður þarf bara að 

gefa honum smá hrós og hann bara elskar það.  

Þannig taldi Drífa að félagslegir styrkjar tækju fljótlega við af táknstyrkjum hjá Davíð. 

Táknstyrkjarnir hefðu verið mjög mikilvægir til að byrja með en síðan hafi hinir 

félagslegu styrkjar haft mun meira vægi. 

Í flestum tilfellum var félagshæfnisaga einungis notuð til að byrja með. Sögurnar 

lýstu á jákvæðan hátt hvaða hegðun væri viðeigandi í samverustund og var tengd 

lýsandi hrósi fyrir frammistöðu. Atli var mjög upptekinn af sinni félagshæfnisögu og bað 

um að fara yfir hana daglega. Ari sem lagði mikið upp úr lýsandi hrósi og hvatningu 

sagði: 

… ég var líka mjög duglegur að hrósa honum í sögunni. Hann fór svo 

bráðlega að þylja bara upp og svo fór ég að gera bara með puttanum[að 

fylgja línunni] og hrósa honum svo bara alltaf: „Já, vel gert.“ Og svo leiðrétti 

ég en svo var kannski bara hrósið stór hluti af því, sko, að hann hafði svona 

mikinn áhuga á sögunni, það gæti vel verið. 

Svo virðist sem hin félagslega styrking, hrós og hvatning, hafi sjálfkrafa farið að hafa 

meira vægi en táknstyrkjarnir fyrir Atla. Ari lýsti því einnig að í upphafi inngrips hafi 
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táknstyrkjarnir skipt miklu máli en þegar leið á inngripsskeiðið hafi ánægjan af þátttöku 

í samverustundinni yfir sem náttúruleg styrking. Hann sagði: 

… Svona alveg í byrjun voru það strumparnir og fá strax að vita að það væri 

einn séns eftir til að fá strump… Svo var hann ekkert að einblína á 

strumpana… Hann vissi að hann þurfti að fókusera á þetta og það var líka 

bara gaman eitthvað. Það breyttist strax hegðunin í samverustund. Hann 

hafði miklu meira gaman að þessu ef hann var að fylgjast með. Það var bara 

það. 

4.2.5.1 Samantekt 

Í upphafi inngrips voru táknstyrkjar veittir ört til að styrkja viðeigandi hegðun hjá 

drengjunum. Samkvæmt upplifunum starfsmanna skiptu þeir miklu máli fyrir drengina í 

upphafi en svo virtist að hjá sumum þeirra hafi félagslegir styrkjar, hrós og jákvæð 

athygli, tekið fljótlega við og haft mikil áhrif á viðeigandi hegðun drengjanna. Ari nefndi 

einnig að hinir náttúrulegu styrkjar, jákvæð upplifun af þátttöku í samverustund, hafi 

tekið yfir í tilfelli Atla í lok inngripsskeiðs. 

4.2.6 Yfirfærsla jákvæðrar hegðunar 

Í öllum tilfellum upplifðu starfsmennirnir jákvæðar breytingar á hegðun drengjanna. 

Niðurstöður virknimatsviðtala leiddu í ljós að erfiðrar hegðunar drengjanna í 

leikskólanum gætti í fleiri aðstæðum en samverustundum en ákveðið var að í 

rannsókninni yrði byrjað á vinnu með erfiða hegðun í samverstundum. Í viðtölum 

rannsakanda við starfsmenn kom fram að á inngripsskeiði hefðu foreldrar gefið sig á tal 

við starfsmenn og haft orð á því að þeir sæju breytingar á drengjum sínum heima. 

Starfsmennirnir nefndu að einnig hafi orðið breyting á hegðun drengjanna í öðrum 

aðstæðum en samverustundum í leikskólanum. Drífa sagði: 

Fataklefinn var mjög erfiður staður fyrir Davíð og við þurftum ekkert að taka 

það inn í þetta núna en sú hegðun breyttist strax. Maður þurfti ekkert 

endilega að hafa þessi hérna umbunarkerfi þar en við náttúrulega gáfum 

mikið af jákvæðri hegðun þar eða sem sagt viðgjöf við jákvæðri hegðun og 

það dugði. Það var alveg nóg. Bara að hrósa honum og bara leiðbeina 

honum á jákvæðan hátt…. Og mamma sá líka strax mun heima…    

Anna og Ari nefndu að hegðun Atla hefði breyst í samskiptum hans við önnur börn í 

kjölfar inngrips. Leikur hans og nálgun við önnur börn á deildinni höfðu áður einkennst 
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af ærslum en á inngripsskeiði fóru þau að sjá meiri samleik og hlutverkaleik. Í 

samverustundum minnkaði það að Atli væri að trufla önnur börn og samskipti við 

leikfélaga urðu jákvæðari og uppbyggilegri. Anna sagði: 

Hann varð svona rólegri í leik með krökkunum þó hann væri enn að stríða  

svolítið svona og eitthvað svona þá varð hann svona meiri yfirvegaðri í 

leiknum heldur en áður. Við sáum miklar breytingar á honum í leik með 

öðrum sem var mjög gott. Og okkur fannst það þvílíkur plús. 

Ari tók í sama streng og bætti við: 

… Það eru miklu færri árekstrar. Það er bara minimum núna sem var bara 

svona, þeir voru svona köttur og mús, hann og annar strákur… 

Þessar jákvæðu breytingar áttu sér einnig stað hjá Bjarka en Björk nefndi að 

samskipti hans við leikfélagana tóku að breytast við inngripið. Hann varð virkari 

þátttakandi í leik og árekstrar í félagslegum samskiptum urðu mun fátíðari. 

Það var svona.. Hann fór að sækja meira að vera inni í innra herberginu. 

Áður tolldi hann bara stutt við og það endaði á því að hann tók allt dótið til 

sín og vildi ekki deila. Síðan fór hann núna í vor að geta leikið með fáum 

börnum í lengri tíma og við þurftum ekkert að skipta okkur af. 

Þannig fór Bjarki að taka betra frumkvæði að samskiptum við önnur börn á deildinni 

og sýndi fjölbreyttari leik í leikskólanum. Áður hafði hann sótt mikið í að sitja og teikna 

en Björk upplifði að eftir að inngrip var hafið mátti sjá að hann sótti meira í frjálsan leik 

með öðrum börnum.  

4.2.6.1 Samantekt 

Inngrip með einstaklingsmiðaðri stuðningsáætlun virðist hafa haft víðtækari áhrif en 

bara í samverustundum að mati leikskólastarfsmannanna. Upplifun starfsmanna bendir 

til að drengjunum hafi liðið betur í umhverfinu og það skilað sér í jákvæðari samskiptum 

við önnur börn á deildinni og fullorðna auk þess sem leikur hafi orðið fjölbreyttari. 

4.3 Viðhorf og sýn foreldra  af vinnu með virknimat og 
einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun 

Birna móðir Bjarka og Díana móðir Davíðs samþykktu þátttöku í viðtalsrannsókn. 

Mæðurnar höfðu mismunandi persónulega reynslu af því að vinna með eða takast á við 
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erfiða hegðun. Birna var uppeldisfræðilega menntuð og hafði starfað með fötluðum 

einstaklingum í fjölda ára en Díana var nýútskrifuð úr háskólanámi á heilbrigðissviði.  

Bjarki var búinn að vera í einn vetur í þeim leikskóla sem hann var nú. Að mati 

Birnu hafði aðlögun gengið erfiðlega og Bjarki sýnt neikvætt viðmót gagnvart 

leikskólanum. Birna hafði upplifað hann vansælan í leikskólanum. 

Niðurstöður úr viðtölunum við Birnu og Díönu endurspegla jákvæða sýn þeirra 

til vinnu með einstaklingsmiðaðar stuðningsætlanir með sonum þeirra í leikskólanum. 

4.3.1 Samskipti við leikskólann 

Díana sagðist hafa átt í opnum samskiptum við leikskóla Davíðs frá því hann byrjaði þar. 

Erfið hegðun drengsins hafði varað í langan tíma og hún hafi verið í öflugu samstarfi við 

deildarstjóra þar sem meðal annars hafði verið unnið með hvatningarkerfi bæði heima 

og í leikskólanum. Díana sagði: 

Ég hef alltaf getað talað við Drífu um erfiða hegðun Davíðs. Í fyrra var sett 

upp hvatningarkerfi því hann var erfiður í fataklefanum og það virkaði vel. 

Svo í vetur fór að ganga aftur illa og vikurnar áður en við ákváðum að fara í 

þessa vinnu var ég að fá skilaboð næstum því á hverjum degi um hversu 

„erfiður“ Davíð hafði verið í leikskólanum. 

Díana taldi að það hefði haft neikvæð áhrif á samskiptum hennar við drenginn. 

Henni fannst að hún væri „alltaf“ að skamma Davíð fyrir erfiða hegðun í leikskólanum 

og veita honum neikvæða athygli. Davíð sýndi mótþróafulla hegðun heima og 

samskiptin þeirra á milli voru erfið. Eftir að hvatningarkerfið var sett af stað fannst 

henni viðhorf starfsmanna verða mun jákvæðara sem gerði það að verkum að Díönu 

fannst þau Davíð fara bæði heim að loknum leikskóladeginum. Díana sagði: 

Nú fór ég að heyra eitthvað jákvætt á hverjum degi, hvað hann hafi staðið 

sig vel og var duglegur. Þetta jákvæða viðmót hefur svo mikið að segja. Að 

fá endalausa tölvupósta um hvað gengur illa, hvað Davíð er ómögulegur í 

skólanum, hefur áhrif á að ég er alltaf neikvæð við hann. Þegar þetta fór að 

ganga svona vel og ég fékk að vita hvað hann hafði staðið sig vel þá varð ég 

örugglega líka glöð sem smitaðist yfir á hann. 

Upplifun Birnu var á svipuðum nótum. Áður en inngrip var sett af stað hafði 

samskiptabók gengið milli heimilis og skóla. Birna nefndi að skilaboð í bókinni hafi að 

miklu leyti fjallað um hversu illa gengi hjá Bjarka í samverustundum. Hún sagði: 



86 

Maður tók eftir því að það var alltaf skrifað um þetta í samskiptabókina og 

þá var að samverustundirnar fóru alltaf að hafa minna og minna vægi… Svo 

bara fór í að það bara gekk vel… 

Birna sagði að eftir að inngrip var sett af stað mátti sjá í bókinni að breyting hefði átt 

sér stað í þessum stundum. Upplýsingar sem skrifaðar voru í bókina eftir daginn voru á 

jákvæðari nótum en áður 

Birna upplifði einnig breytingu á viðhorfi starfsfólks. Hún hafði skynjað í fyrstu að 

vandamálið hafi verið hjá barninu en smá saman fór það að snúast um hvað starfsfólkið 

gat gert til að fyrirbyggja að erfið hegðun ætti sér stað. Hún sagði:  

Ég upplifði það að…þau voru að horfa út fyrir. Sko í upphafi var ég svolítið 

að upplifa það að það var Bjarki sem var truflunin. Og síðan upplifði ég það 

meira og meira: „Hvað get ég gert til að, er eitthvað sem ég er að gera sem 

er að valda þessari truflandi hegðun?“ Þú veist, en í upphafi var þetta 

svolítið einstaklingsbundið við hann. Og þarna með tímanum var ég að 

upplifa að þau voru orðin miklu móttækilegri fyrir því að breyta út frá því 

sem hann þurfti.  

Birna taldi að viðhorf starfsmanna, það að einn starfsmaður tók ábyrgð á að fylgja 

honum meira eftir og markvisst inngrip hafi skapað öryggi í samskiptum fyrir barnið í 

leikskólaumhverfinu. Það hafi haft áhrif á líðan hans og í kjölfarið minnkuðu árekstrar 

Bjarka í samskiptum almennt. 

4.3.1.1 Samantekt 

Í heild má sjá að þær Díana og Birna töldu að einstaklingsmiðuð stuðningsáætlun hefði 

áhrif á samskipti þeirra við leikskólann. Þær nefna báðar jákvæðari skilaboð um hegðun 

drengja sinna frá skólunum. Það sem áður hafði verið á neikvæðum nótum í 

tölvupóstum eða í samskiptabók snerist nú að meira magni um jákvæða hegðun. 

Mæðurnar upplifðu að þetta hafði jákvæð áhrif á samskipti þeirra við drengina heima. 

4.3.2 Áhersla á einstaklingsþarfir 

Birna og Díana voru báðar mjög ánægðar með þær breytingar sem áttu sér stað í 

hegðun drengjanna þeirra. Bjarki hafði byrjað í nýjum leikskóla í byrjun vetrarins og 

hafði aðlögun verið erfið fyrir hann. Birna upplifði að með einstaklingsmiðuðu 

stuðningsáætluninni var meira komið til móts við þarfir Bjarka. Hann hafði sýnt erfiða 

hegðun og mótþróa í ýmsum aðstæðum í leikskólanum sem Birna taldi birtast í aukinni 
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spennu og mótþróa í samskiptum þeirra heima. Með inngripinu upplifði Birna að aukin 

áhersla var sett á að skoða áhrif umhverfis á hegðun barnsins. Hún sagði: 

Ég fann hellings breytingu á honum. Þetta gerði allt fyrir hann. Bara það að 

nú var farið meira í að nálgast hann í stað þess að koma honum inn í hópinn. 

Það var frekar verið að mæta honum heldur en að hann væri að falla inn í 

það sem var til staðar í hópnum fyrir. 

Birna sagði að með myndrænu dagskipulagi var skapað rými fyrir Bjarka til að skilja 

það sem átti sér stað í umhverfinu. Hann þyrfti ákveðnar leiðir til að hægt væri að tala 

við hann svo hann skildi þau skilaboð sem verið væri að gefa og með myndrænni nálgun 

ætti Bjarki auðveldar með að skilja til hvers væri vænst af honum. Bjarki hefði þörf á að 

vita hvað liggi að baki hverjum fyrirmælum og Birni nefndi að þær leiðir sem valdar voru 

í stuðningsáætlun hentuðu honum mjög vel. Birna talaði einnig um að hún hafi kunnað 

að meta hvernig reynt hefði verið að finna leiðir sem hentuðu Bjarka. Strax í upphafi 

inngrips þurfti að aðlaga og breyta hvatningarkerfi fyrir Bjarka. Birna sagði: 

…það er alveg algengt að maður hittir á einhvern, sem þú veist sem er að 

vinna með börnum, og þá er prófuð einhver leið og ef hún virkar ekki þá er 

það bara sett til hliðar. En mér fannst þetta gott að það var haldið áfram að 

finna leiðir þangað til það var fundin einhver leið sem virkaði. Því aðferðin 

sjálf þarf ekkert að vera slæm, það er bara hvernig maður nálgast hana. 

Díana hafði líka jákvæða sögu að segja af reynslu þeirra mægðina. Hún segir að 

Davíð hafi tekið góðum framförum strax í upphafi inngrips. Það sem hjálpaði mikið til 

voru límmiðarnir sem hann fékk sem umbun fyrir viðeigandi hegðun. Þeir höfðuðu vel 

til áhugasviðs hans sem gerði það að verkum að hann lagði sig fram við að sýna 

viðeigandi hegðun. Að hvatningarkerfið hafi verið einstakingsmiðað og tekið mið af 

áhugasviði Davíðs hefði haft mikið að segja varðandi árangurinn. Davíð hafði komið 

stoltur heim með límmiðana og sýndi mömmu og litla bróður. Hann geymdi 

límmiðablöðin sem hann fékk í lok vikunnar í bílnum þar sem þeir bræður sátu saman 

og skoðuðu þau í bílferðum. Aðeins einu sinni kom það fyrir að Davíð fékk ekki límmiða, 

hann var mjög svekktur yfir því og það kom ekki fyrir aftur.  

Ég fann hvað límmiðarnir gerðu mikið fyrir hann. Hann sat í bílnum og 

skoðaði þá í lengri tíma og sagði litla bróður frá þessum körlum. Hann var 
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miklu jákvæðari fyrir samverustundunum og var alveg meðvitaður um hvað 

hann átti að gera til að vinna sér inn límmiða. 

Davíð var félagslega sterkur og þegar hann fékk nýja límmiða hópuðust félagarnir 

yfirleitt í kringum hann til að skoða með honum. Þannig fékk Davíð athygli leikfélaga 

sinna sem hann sóttist eftir. 

4.3.2.1 Samantekt  

Í heildina sammældust þær Díana og Birna um það að áhersla á einstaklingsþarfir og 

áhugasvið hefði haft mikið að setja um árangur af inngripinu. Birna ræddi mikilvægi 

þess að í leikskólanum hafi viðhorf breyst frá því að Bjarki ætti að aðlagast hópnum í að 

umhverfið væri aðlagað að honum. Díana nefnir ekki slíkar breytingar en talar um að 

hvatningarkerfið hafi verið sniðið að áhugasviði Davíðs þannig að umbun fyrir hverja 

samverustund hafi haft mikið gildi fyrir hann. 

4.3.3 Yfirfærsla 

Díana og Birna nefndu báðar í frásögnum sínum að bætt hegðun í samverustundum 

virtist skila sér í aðrar aðstæður. Birna talar um að Bjarki hafi smám saman átt 

auðveldara með að vera nálægt öðrum börnum til dæmis á almennings leiksvæðum 

eins og í Ævintýragarðinum eða boltalandi IKEA. Það að æfa sig í að passa hendur og 

fætur í samverustund hefði skilað sér í bættum samskiptum við önnur börn. Bjarki hafði 

átt það til að framkvæma eitthvað án þess að hugsa það til enda. Með markvissri vinnu í 

samverustundum hefði það eflt meðvitund um hvað hann væri að gera og kennt honum 

betri leiðir til að fá sínu fram. Birna sagðist hafa reynt að fylgjast með Bjarka úr fjarlægð 

þegar hún sótti hann í leikskólann. Hún upplifði að hann ætti í betri samskiptum við 

önnur börn en áður, hann sýndi þeim meiri áhuga og að hann var sveigjanlegri þegar 

kom að óskum annarra. Birna sagði: 

Ég sá svona bilið minnka bara almennt í leikskólanum á milli hans og 

annarra barna. Þannig að þetta hafði líka svona áhrif út á við. 

Að sögn Birnu fór Bjarki að tengjast betur öðrum börnum. Hún taldi að hann yrði 

virkari þátttakandi í frjálsum leik. Hann hafði ítrekað lent í árekstrum við önnur börn en 

þeim atvikum fækkaði að mati Birnu til muna. Birna upplifði að hann yrði meira hluti af 

hópnum í leikskólanum. Það sá hún þegar hún var að sækja hann í lok dags og Bjarki fór 

einnig að tala um það heima að hann hafi verið að leika við önnur börn en það hafði 

hann ekki gert áður. Hún upplifði að honum fór að líða betur. Bjarki hafði verið 
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neikvæður gagnvart leikskólanum og vansæll í því umhverfi. Hún upplýsti að erfið 

hegðun hafi ekki birst heima að sama skapi og í leikskólanum þó Bjarki hafi alltaf þurft 

góðan undirbúning fyrir nýjar aðstæður. Eftir að inngrip var sett í gang í leikskólanum 

upplifði Birna breytingu hjá Bjarka varðandi leikskólann. Hann varð jákvæðari þegar þau 

töluðu um leikskólann og auðveldara var að mæta á morgnanna. Hún sagði: 

… það voru þung skrefin fyrir hann upp í leikskóla áður sko. Þannig að hérna 

hann var alveg kominn út í það að segja: „Mamma mér er illt í maganum“… 

Þetta var orðin bara spenna, því alltaf þegar hann var alveg að koma að 

leikskólanum þá brast hann bara í grát og hafði engin orð yfir það… 

Díana upplifði jákvæða breytingu á hegðun Davíðs heima. Hann varð jákvæðari að 

fara í leikskólann en hún hafði upplifað leiða hjá honum áður en inngripið var sett af 

stað. Hún sagði: 

Hann var svona farinn að segja stundum: „Má ég vera heima líka“. Þegar 

yngri bróðir hans var veikur heima og þegar ég var heima að lesa en eftir að 

þetta fór af stað var hann alveg hættur að spyrja um það. 

Það sem áður hafði valdið togstreitu í samskiptum hennar og Davíðs minnkaði 

mikið. Hún upplifði að Davíð varð glaðari og jákvæðari í alla staði. Díana hafði prufað 

nokkrar mismunandi aðferðir varðandi hegðunarmótun. Hún hafði til dæmis prófað að 

hvetja hann með því að telja upp að þremur sem hún sá fljótt að virkaði en þegar hún 

hafði sett upp hvatningarkerfi í samvinnu við leikskólann veturinn áður hafði Davíð 

svarað því mjög vel. Díana vann ekki markvisst með hegðunarmótun heima á meðan á 

rannsókninni stóð. Hún sagði: 

Davíð varð einhvern veginn rólegri og yfirvegaðri hér heima. Kannski er það 

þroski en hann varð alla vega mun ánægðari að fara í leikskólann á 

morgnanna. 

Erfið hegðun Davíðs í fataklefa og samverustundum hafði verið til staðar í tvo vetur. 

Samskiptabók varðandi hegðun hafði verið í gangi á haustönninni og hvatningarkerfi 

hafði verið notað til að vinna með erfiða hegðun í fataklefa veturinn áður. Það 

hvatningarkerfi hafði skilað tímabundnum árangri. Ekkert inngrip sneri að þeirri hegðun 

á meðan á rannsókninni stóð en Díana upplifði að hún fengi jákvæð skilaboð frá 

leikskólastarfsmönnum, ekki bara um breytta hegðun í samverustundum heldur einnig 
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er varðaði hegðun í fataklefa. Hennar tilfinning var að inngripið hefði haft jákvæð áhrif 

á hegðun Davíðs almennt í leikskólanum. 

Við vorum ekkert að vinna með erfiðu hegðunina í fataklefanum núna en 

samt var eins og hann tengdi það saman. Að ganga vel í samverustundunum 

virkaði svo vel að það var eins og það gerði það líka annars staðar. 

4.3.3.1 Samantekt 

Birna og Díana nefna báðar að þær upplifðu mun á hegðun sona sinna í öðrum 

aðstæðum en í samverustund í leikskólanum. Birna upplifði þegar hún sótti Bjarka í 

leikskólann að hann væri meiri hluti af barnahópnum í leikskólanum. Hann var virtist 

virkari í leik á leiksvæðinu en einnig tók hún eftir jákvæðari samskiptum hans þegar þau 

voru innan um önnur börn fyrir utan leikskólann. Þá virtist Bjarki eiga auðveldara með 

að taka frumkvæði í félagslegum samskiptum. Díana nefnir að Davíð virtist jákvæðari 

heima og samskipti þeirra á milli voru betri en áður. Þá fékk hún upplýsingar frá 

leikskólanum að hegðun Davíðs var jákvæðari í fleiri aðstæðum en áður. 

4.4 Mat leikskólastarfsmanna á vinnu með virknimat og 
einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun 

Fjórir starfsmenn, þeir sömu og tekin voru viðtöl við, svöruðu ellefu atriða 

spurningalista um upplifun sína af vinnu með virknimat og einstaklingsmiðaðar 

stuðningsáætlanir. Svörin voru sett upp á þann veg að starfsmennirnir mátu 

staðhæfingar um einstaklingsmiðaðar stuðningsáætlanir með hliðsjón af upplifun sinni 

af vinnu með virknimat og einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun á matskvarða á bilinu 1-

5 þar sem 5 endurspeglaði jákvæðustu upplifunina en 1 endurspeglaði þá neikvæðustu.  

Einn starfsmaðurinn mat allar staðhæfingarnar á jákvæðasta veg (5) sem bendir til 

að upplifun hans af vinnu með virknimat og einstaklingsmiðaðar stuðningsáætlanir hafi 

verið mjög jákvæð. Annar mat staðhæfingarnar á bilinu 4 til 5 en tveir 

leikskólastarfsmenn mátu staðhæfingarnar á bilinu 3 til 5. Annar þeirra merkti aðeins 

einu sinni við 3 en það var við staðhæfinguna: „Eftir að við byrjuðum að vinna eftir 

stuðningsáætlun hefur úthald og athygli barnsins aukist/minnkað mikið“. Sem 

endurspeglar að upplifun þess starfsmanns var á þann veg að úthald og athygli barnsins 

hafi hvorki aukist né minnkað mikið eftir að byrjað var að vinna með stuðningsáætlun 

fyrir barnið. Enginn þátttakanda merkti við 1 eða 2 sem endurspeglar neikvæðari 

upplifun á fimm punkta kvarðanum. Allir leikskólastarfsmennirnir voru sammála 

staðhæfingunni: „Þegar ég lít til baka hefur vinna eftir einstaklingsmiðaðri 
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stuðningsáætlun verið mjög auðveld“. Einnig voru allir á því að: „Þegar ég lít til baka 

samræmist stuðningsáætlunin skipulagi deildarinnar mjög vel“. 

Niðurstöðurnar eru settar fram í töflu 5 þar sem meðaltal mats svarenda er sett fyrir 

aftan staðhæfingar. Lægsta meðaltalið (4) er við fjórar staðhæfingarnar sem 

endurspegla að upplifanir starfsmanna voru á þann veg að þeir töldu í upphafi, við 

kynningu á stuðningsáætlunum, yrði auðvelt (4 af 5) að vinna eftir stuðningsáætlunum, 

þar sem mjög auðvelt var hæsta stig. Þá töldu þeir að stuðningsáætlunin samrýmdist 

vel (4 af 5) skipulagi deildarinnar, þar sem mjög vel var hæsta stig. Svör starfsmannanna 

benda til að vinna með stuðningsáætlanirnar hafi hjálpað sér mikið (4 af 5) í vinnu með 

önnur börn, þar sem mjög mikið var hæsta stig. Og svör þeirra gáfu til kynna að þeir 

væru sammála því að vinna með stuðningsáætlanirnar hafi styrkt þá (4 af 5) í starfi, þar 

sem mjög sammála var hæsta stig.  

Tafla 5. Meðaltal mats starfsmanna á upplifun sinni af framkvæmd 
einstaklingsmiðaðra stuðningsáætlana. 

Staðhæfing Meðaltal 
mats 

starfsmanna 
á kvarða 1-5 

Í upphafi (við kynningu) sá ég fyrir mér að það yrði...að vinna eftir 
stuðningsáætluninni 

4 

 

Í upphafi (við kynningu) sá ég fyrir mér að stuðningsáætlunin samrýmdist 
skipulagi deildarinnar... 

 

4 

Þegar ég lít til baka hefur vinna eftir einstaklingsmiðaðri stuðningsáætlun 
verið... 

 

5 

Þegar ég lít til baka samræmist stuðningsáætlunin skipulagi deildarinnar... 

 

5 

Eftir að við byrjuðum að vinna eftir stuðningsáætlun tók barnið…en áður 4,5 

Eftir að við byrjuðum að vinna eftir stuðningsáætlun hefur úthald og athygli 
barnsins… 

4,5 

Eftir að við byrjuðum að vinna eftir stuðningsáætlun hefur truflandi hegðun 
barnsins 

4,5 

Í samanburði við aðrar aðferðir sem ég hef notað varðandi erfiða hegðun 
barna skilar stuðningsáætlun…árangri 

4,5 

Stuðningsáætlunin hefur skilað almennt….árangri í vinnu með hegðun barnsins 4,75 

Vinna með stuðningsáætlun hefur hjálpað mér í vinnu með önnur börn 4 

Vinna með stuðningsáætlun hefur styrkt mig í starfi 4 
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Neðst á spurningalistanum höfðu leikskólastarfsmennirnir tækifæri til að skrifa hvað 

þeim þætti að betur hefði mátt fara í ferlinu. Enginn starfsmannanna skráði niður 

athugasemdir. 
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5 Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða áhrif einstaklingsmiðaðra stuðningsáætlana 

byggðum á virknimati á virka þátttöku leikskólabarna með langvarandi 

hegðunarerfiðleika ásamt því að skoða upplifun foreldra og leikskólastarfsmanna af 

vinnubrögðunum. Niðurstöður sýna að virk þátttaka jókst hjá öllum þátttakendum 

rannsóknarinnar þegar stuðningsáætlun byggð á virknimati var notuð. Þannig mældist 

virk þátttaka að meðaltali 92,9% meðal þátttakenda á inngripsskeiði á meðan hún 

mældist einungis 33,7% á grunnskeiði. Eftir að notkun hvatningarkerfa í 

stuðningsáætlunum var lokið reyndist virk þátttaka barnanna áfram góð eða að 

meðaltali 94,0%. Þó verður að líta til þess að mælingar eftir að hætt var að nota 

hvatningarkerfi voru gerðar aðeins að viku liðinni hjá þremur þátttakenda vegna 

sumarleyfa leikskólanna.  

Upplifun leikskólastarfsmanna af vinnu með einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun 

var almennt á þann veg að þeim fannst inngripin hafa jákvæð áhrif á hegðun barnanna, 

stuðningsáætlunin félli vel að vinnu í leikskólanum og væri ekki of umfangsmikil. 

Starfsmennirnir sumir nefndu að þeir hefðu haft áhyggjur af því í upphafi inngripsskeiðs 

að þeir gætu fylgt stuðningsáætlunum eftir þar sem inngripið virkaði nýtt og 

umfangsmikið fyrir þeim en raunin hefði orðið önnur. 

Mæður drengjanna töldu sig finna jákvæðar breytingar á hegðun og líðan barna 

sinna auk þess sem þær upplifðu breytt viðhorf starfsmanna í garð erfiðrar hegðunar 

barnanna. Þær upplifðu að jákvæðari skilaboð um hegðun barnanna kæmi frá skólunum 

sem skilaði sér í jákvæðara viðmóti þeirra í garð barna sinna.  

Niðurstöður benda til þess að einstaklingsmiðaðar stuðningsáætlanir byggðar á 

virknimati auki virka þátttöku leikskólabarna með langvarandi hegðunarerfiðleika í 

samverustundum. Niðurstöðurnar benda jafnramt til að vinnubrögðin henti vel 

starfsháttum leikskóla og hugmyndum foreldrar af vinnu með erfiða hegðun barna 

þeirra í leikskólanum. 

5.1 Áhrif stuðningsáætlunar á virka þátttöku 

Þær einstaklingsmiðuðu stuðningsáætlanir sem gerðar voru fyrir drengina höfðu 

mælanleg jákvæð áhrif á virka þátttöku þeirra í samverustundum. Þannig mældist virk 
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þátttaka að meðaltali 33,7% fyrir alla drengina á grunnskeiði, jókst um leið og 

stuðningsáætlun var hrint í framkvæmd hjá hverjum dreng fyrir sig og mældist 92,9% 

að meðaltali á inngripsskeiði fyrir hópinn.  

Niðurstöður eru í samræmi við rannsókn Önnu-Lindar Pétursdóttur (2011) er mat 

breytingar á hegðun 49 nemenda með langvarandi hegðunarerfiðleika í leik-, grunn og 

framhaldsskólum í tengslum við inngrip byggt á virknimati. Í niðurstöðum þeirrar 

rannsóknar má sjá að virk þátttaka leikskólabarnanna í mismunandi leikskólaaðstæðum 

í rannsókninni mældist að meðaltali 46,4% af 20 mínútna athugunartímum á 

grunnskeiði á meðan hún mældist 33,7% í þessari rannsókn. Mælingar á inngripsskeiði 

sýna 85,6% af 20 mínútna athugunartímum að meðaltali í samantektarrannsókn Önnu-

Lindar en hún mældist 92,9% í þessari rannsókn. Einnig má sjá að hegðun allra 

drengjanna í þessari rannsókn viðhélst eftir að hætt var notkun hvatningarkerfis en 

meðaltal þess reyndist 94%. Mælingar sem liggja þar að baki eru þó mismargar, frá 

einni upp í fjórar mælingar, og seinustu mælingar hjá þremur drengjanna voru einungis 

teknar einni viku eftir að hætt var notkun hvatningarkerfisins. 

Í rannsókn Wood o.fl. (2012) þar sem skoðaður var árangur af einstaklingsmiðuðum 

stuðningsáætlun á virka þátttöku þriggja leikskólabarna í mismunandi aðstæðum í 

leikskólanum mældist virk þátttaka á bilinu 11-37% á grunnskeiði, 68- 99% á 

inngripsskeiði og 73-84% einni til þremur vikum eftir að inngripsskeiði lauk. Niðurstöður 

Wood o.fl. (2012) eru í samræmi við niðurstöður þessarar rannsóknar þar sem virk 

þátttaka mældist frá 2,6-55,2% á grunnskeiði, 9,9-100% eða að meðaltali 92,9% á 

inngripsskeiði og 85-99,7% einni til fimm vikum eftir að notkun hvatningarkerfis var 

hætt. Sjá má að spönn mælinga er breiðari í þessari rannsókn en hjá Wood og félögum. 

Það má ætla að komi að hluta til vegna utanaðkomandi áhrifaþátta á virka þátttöku 

drengjanna. Þannig var til dæmis ein mæling á virkri þátttöku Bjarka á skjön við aðrar á 

inngripsskeiði. Þann dag var hann illa upplagður og bað með hlékorti um að fá að fara 

úr samverustund. Að loknu inngripsskeiði mælist virk þátttaka heldur hærri í þessari 

rannsókn en í rannsókn Wood og félaga. 

Einstaklingsmiðuðu stuðningsáætlanirnar innihéldu mismunandi inngrip sem 

beindust að tilgangi og virkni hegðunar hjá hverjum dreng. Árangur af inngripi kom 

fljótt í ljós, hjá öllum nema Bjarka. Hvatningarkerfi voru lykilþáttur stuðningsáætlana 

fyrir alla drengina. Þeir sýndur flestir mikinn áhuga á þeim og sjá mátti aukningu í virkri 

þátttöku strax við upphaf inngrips hjá Atla, Davíð, Sævari og Ívari. Fyrstu útgáfur 

hvatningarkerfa höfðuðu til drengjanna og mismunandi útgáfur þeirra með 

stighækkandi kröfum um frammistöðu skiluðu jafnri og góðri þátttöku. Framfarir voru 
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hægari hjá Bjarka. Deildarstjóri hans upplýsti að Bjarki sýndi fyrsta hvatningarkerfinu 

takmarkaðan áhuga og virtist skilja illa hvers var ætlast til af honum. Því var kerfið gert 

einfaldara og skýrara viku eftir upphaf inngrips. Þetta sýnir vel að stuðningsáætlunin 

þarf að vera lifandi plagg sem er í stöðugri endurskoðun og sniðin að einstaklingnum og 

hans þörfum eins og Sugai o.fl. (2000) benda á og kemur jafnframt fram í rannsókn 

Guðrúnar Bjargar Ragnarsdóttur (Guðrún Björg Ragnarsdóttir og Anna-Lind 

Pétursdóttir, 2012, 2013). Eftir að kerfið var gert skýrara sýndi Bjarki strax jákvæðari 

hegðun þar sem hann hætti að trufla önnur börn, kalla á starfsmenn eða að fara úr 

samverustund. Færni í félagslegum samskiptum og skilningur á notkun 

hvatingarkerfisins jókst smám saman. Þannig fylgdist hann rólegur með því sem fram 

fór í samverustundinni og þátttaka í söng og öðrum verkefnum og mælingar á seinasta 

hluta inngripsskeiðs (B3) sýndu 100% virka þátttöku. Virk þátttaka drengjanna eftir að 

hætt var notkun hvatningarkerfis mældist 94% að meðaltali eða frá 85-99,7% og 

langtímamarkmiðum drengjanna var náð. Þó ber að taka fram að aðeins ein mæling 

liggur að baki hjá þremur drengjanna og hún var gerð aðeins viku eftir að notkun 

hvatningarkerfis var hætt. Í rannsókn Guðrúnar Bjargar Ragnarsdóttur (Guðrún Björg 

Ragnarsdóttir og Anna-Lind Pétursdóttir, 2013) kemur fram að námsástundun 

drengjanna í þeirri rannsókn mældist 75% að meðaltali eða frá 50 til 89,4% eftir að 

notkun hvatningarkerfis var hætt. Svo virðist sem inngripið hafi skilað ívið meiri árangri 

með þeim drengjum sem tóku þátt í þessari rannsókn. 

Til viðbótar við beinar mælingar á virkri þátttöku drengjanna var fleira sem benti til 

þess að inngripið virtist skila í jákvæðum breytingum fyrir drengina. Truflandi hegðun 

þeirra varð minni en niðurstöður þeirra mælinga má sjá í meistaraverkefni Daðeyjar 

Arnborgar Sigurþórsdóttur. Til að mynda mátti sjá hjá Davíð sem var mjög upptekinn af 

því á grunnskeiði að brjóta upp skálmar og ermar á fötum sínum að hann sat með 

hendur í kjöltu, fylgdist spenntur með viðfangsefnum samverustundar og beið eftir 

viðgjöf fyrir jákvæða hegðun frá kennara á inngripsskeiði. Svo virtist sem drengirnir 

ættu almennt í jákvæðari samskiptum við önnur börn í samverustundum. 

Andrúmsloftið í þessum stundum varð betra og drengirnir fengu ekki aðeins aukna 

jákvæða athygli frá starfsfólki heldur einnig frá leikfélögum sínum sem hafði áhrif á 

félagslega stöðu þeirra í barnahópnum. Drengirnir fengu athygli félaga fyrir góða 

frammistöðu sína í tengslum við hvatningarkerfið og voru þeir flestir áhugasamir um að 

sýna öðrum börnum límmiða eða aðra táknstyrkja sem notaðir voru í kerfinu. Inngripið 

virtist hafa almenn jákvæð áhrif í barnahópnum þar sem breytingar sem gerðar voru í 

samverustund þóttu spennandi í barnahópnum og börnin voru virk í að tileinka sér þær 
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reglur sem settar voru upp fyrir samverustundirnar jafnvel þó þau fengju ekki 

táknstyrkja sjálf. 

Eftir að hætt var notkun hvatningarkerfis má sjá að virk þátttaka drengjanna hélst 

góð eða á bilinu 85-99,7%. Ýmsir aðrir hlutar stuðningsáætlunar voru enn í gangi eins 

og stuðningur við jákvæða hegðun í formi félagslegra styrkja, hrós og hvatning. 

Gagnrýnendur hvatningarkerfa eins og Decy, Koestner og Ryan (2001) hefðu 

væntanlega spáð því að virka þátttakan myndi detta niður þegar umbun væri ekki 

lengur í boði en svo reyndist ekki vera hér. Niðurstöðurnar benda til þess að náttúruleg 

styrking eða innri áhugahvöt hafi tekið við og viðhaldið virkri þátttöku í 

samverustundum. Það er í samræmi við úttektir Cameron og félaga (Cameron, Banko 

og Pierce, 2001; Cameron, 2005) á rannsóknum á innri áhugahvöt og áhrifum styrkja. 

5.2 Upplifun leikskólastarfsmanna af vinnu með virknimat og 
einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun 

Leikskólastarfsmennirnir fjórir sem tóku þátt í viðtalshluta rannsóknarinnar höfðu ekki 

fyrri reynslu af vinnu með einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun byggða á virknimati. 

Drífa hafði áður unnið í leikskóla þar sem áhersla var á stuðning við jákvæða hegðun en 

hafði ekki unnið eftir svo ítarlegu mati á virkni hegðunar. Drífa notaði hvatningarkerfi í 

starfi til að styrkja viðeigandi hegðun hjá einstaka börnum á deildinni sinni. Björk 

deildarstjóri á deild Bjarka hafði einungis einu sinni áður unnið með hvatningarkerfi í 

starfi en í kjölfar þess hafði hún ákveðið að nota ekki slíkt inngrip aftur því hún upplifði 

að það hefði frekar dregið úr barninu en hvatt það til að sýna viðeigandi hegðun. Anna 

hafði ekki notað hvatningarkerfi eða unnið eftir einstaklingsmiðaðri stuðningsáætlun. 

Hún notaði það stundum að telja upp að þremur til að hvetja börnin til þess að fara eftir 

fyrirmælum. Ari sem var á sínu fyrsta starfsári í leikskóla hafði ekki áður unnið með 

inngrip er varðar erfiða hegðun barna.  

Leikskólastarfsmenn töldu mikilvægt að hafa farið í gegnum virknimat til að greina 

tilgang erfiðrar hegðunar því það skilaði sér í árangursríkari stuðningsáætlun fyrir 

einstaklinginn. Virknimat og einstaklingsmiðuð stuðningsáætlun hefur talsvert verið 

rannsakað og endurtekið sýnt fram á gagnsemi þess (McIntosh o.fl., 2008). 

Leikskólastarfsmennirnir höfðu ekki fyrr farið í gegnum svo nákvæmt mat á virkni 

hegðunar áður en sett hafði verið upp hvatningarkerfi eða annað inngrip varðandi 

erfiða hegðun í leikskólanum. Þetta samræmist niðurstöðum í viðtalsrannsókn Sesselju 

Árnadóttur (2011) en þar var skólafólk einnig óvant svo nákvæmri skráningu á hegðun. 

Það taldi að ítarlegt virknimat hafi skilað kennurum betri þekkingu á raunverulegri 
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orsök eða tilgangi hegðunar hjá nemendum og haft áhrif á skilning þeirra erfiðri hegðun 

nemandanna.  

Eftir inngrip var upplifun starfsmannanna af vinnu með virknimat og 

einstaklingsmiðuðu stuðningsáætlanirnar almennt jákvæð og starfsmennirnir nefndu að 

slíkar leiðir væru árangursríkar í vinnu með börnum með langvarandi erfiða hegðun í 

leikskólaumhverfinu. Björk sagði að það hvatningarkerfi sem stuðst var við hafi hentað 

betur í leikskólanum en það sem hún hafði reynt áður. Það væri mun jákvæðara og 

styddi vel við viðeigandi hegðun Bjarka. Hún taldi að hvatningarkerfi sem byggt væri 

upp á þann hátt að Bjarki missti tákn ef hann sýndi erfiða hegðun hefði ekki gagnast 

honum. Björk taldi jafnframt að hún sæi fyrir sér að geta nýtt úrræði úr 

stuðningsáætluninni í vinnu með önnur börn. Drífa sagði að inngripið hefði gert 

starfmönnum á deildinni gott. Inngripið hefði verið svipað því sem hún þekkti úr SMT 

skóla og virkaði vel. Hún taldi að þátttaka í rannsókninni hefði styrkt starfsmenn í 

vinnubrögðum stuðnings við jákvæða hegðun. Anna nefndi að vinna með virknimat og 

einstaklingsmiðaðar stuðningsáætlanir hefði veitt sér nýja innsýn í inngrip og vinnu með 

erfiða hegðun leikskólabarna. Inngripið hefði skilað sér víðar um leikskólann þar sem 

aðrir starfsmenn, en þeir sem unnu með stuðningsáætlanir, settu upp form af 

hvatningarkerfi fyrir önnur börn í leikskólanum. 

Starfsmennirnir töldu sumir að stuðningsáætlanirnar hafi virkað yfirþyrmandi við 

kynningu. Þeir hefðu haft áhyggjur af því hvort þeir næðu að framfylgja öllum stigum 

inngrips en þegar þeir fóru af stað með vinnuna hafi stuðningsáætlunin leitt þá áfram 

skref fyrir skref, hún verið skýr og auðvelt hafi verið að innleiða inngripin í daglegt starf 

deildanna. Leikskólastarfsmennirnir sögðu að vissulega væru auka handtök sem fylgdu 

því að innleiða inngripin og framfylgja þeim en vinnan hafi verið þess virði og það hafi 

verið mjög ánægjulegt þegar ávinningurinn lét ekki á sér standa. Í viðtalsrannsóknum 

Sesselju Árnadóttur (2011) og Bambara o.fl. (2009) kemur fram að kennarar í 

grunnskóla töldu sig þurfa stuðning bæði við framkvæmd virknimatsins og gerð 

stuðningsáætlana meðal annars vegna tímaskorts kennara og því að gott væri að fá álit 

fleiri en eins aðila til að meta erfiða hegðun. Niðurstöður Sesselju Árnadóttur og 

Bambara og félaga samrýmast niðurstöðum þessarar rannsóknar þar sem 

leikskólastarfsmennirnir nefndu að vinnan í kringum stuðningsáætlanirnar sé viðbót við 

aðra vinnu. Björk sagði ennfremur að það væri gott að fá einhvern utanaðkomandi til 

þess að meta virkni og umfang erfiðrar hegðunar Bjarka. Þá hafa fleiri fræðimenn bent 

á að best reynist að framkvæma virknimat og einstakingsmiðaða stuðningsáætlun í 

teymisvinnu (Crone og Horner,2003). Tímaskortur einkennir líka daglegt starf í 
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leikskólum. Því má gera ráð fyrir að framkvæmd virknimats og stuðningsáætlana geti 

virkað of umfangsmikil þegar lítil þekking er til staðar á vinnubrögðunum. 

Upplifun starfsmannanna var almennt í samræmi við fyrri rannsóknir sem gerðar 

hafa verið í leikskólaumhverfi en starfsfólk leikskóla í rannsókn Blair o.fl. (2010) töldu að 

einstaklingsmiðaðar stuðningsáætlanir væru skilvirkar, framkvæmanlegar og að hægt 

væri að styðjast við þær í mörgum aðstæðum í leikskólanum. Mikilvægast taldi 

starfsfólkið í rannsókn Blair o.fl. hversu inngripið studdi vel við börnin þegar kom að því 

taka þátt í daglegu starfi í leikskólanum, eiga jákvæð samskipti við önnur börn ásamt því 

að vera virkir þátttakendur í því starfi sem fór fram. Niðurstöður Blair og félaga (2010) 

eru í góðu samræmi við það sem leikskólastarfsmenn í þessari rannsókn upplifðu en 

þeir töldu að vinna með stuðningsáætlanirnar væri ekki of umfangsmikil, þær leiðir sem 

voru valdar hentuðu vel vinnu innan leikskóladeildarinnar og féllu almennt vel að 

leikskólastarfinu.  

Starfsmennirnir nefndu að þau vinnubrögð sem lagt var upp með væru jákvæð, 

gagnleg og jafnframt einstaklingsmiðuð. Þá voru allir sammála um hversu mikið 

inngripið hafði að segja fyrir barnið, líðan þess og virka þátttöku í leikskólastarfinu. 

Vinnan skilaði sér í fleiri aðstæðum en bara í samverustund. Til dæmis taldi Drífa 

deildarstjóri Davíðs að breytingar hefðu orðið á erfiðri hegðun hans í fataklefa sem 

hafði verið viðvarandi í lengri tíma og Ari sem fylgdi eftir hvatningarkerfi fyrir Atla talaði 

um að eftir inngrip mátti sjá að Atli ætti í betri samskiptum við önnur börn á deildinni 

og leikur var fjölbreyttari. Mæður drengjanna upplifðu líka breytingar á hegðun þeirra í 

öðrum aðstæðum. Þessar niðurstöður samrýmast vel niðurstöðum Sesselju Árnadóttur 

(2011). Þar kemur fram að kennarar nemenda sjö og átta ára drengja töldu þá verða 

öruggari í félagahópnum og að þeir urðu vinsælli leikfélagar en áður en inngripi með 

einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun var hrint af stað. Í viðtalsrannsókn Cothran o.fl. 

(2003) við grunnskólanemendur, um hegðun nemenda og viðbrögð kennara við erfiðri 

hegðun, nefna nemendur að jákvæð áhrif af skýrum reglum og réttmætum væntingum 

til náms hafi skilað sér í víðar en bara í þeim aðstæðum sem reglur og væntingar með 

hegðun voru gerð skýrar. Þannig upplifðu nemendur að andrúmsloftið í hópi þeirra 

almennt í skólanum og samskipti nemenda á milli hafi orðið betra. Það má álykta að 

það hafi einnig átt sér stað hér.  

Leikskólastarfsmennirnir upplifðu almennt góða samvinnu og jákvætt við horf til 

stuðningsáætlananna í starfsmannahópnum á deildinni. Scott, Liaupsin, Nelson og 

McIntyre (2005) benda á að árangur af inngripi sé betri ef viðhorf starfmanna gagnvart 

stuðningsáætlunum er jákvætt. Þannig sé mikilvægt að byggja upp teymi sem er 
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samstíga í vinnu með erfiða hegðun nemenda og sé styðjandi innbyrðis. Niðurstöður 

rannsóknar Bambara o.fl. (2009) benda til mikilvægis þess að samræma aðgerðir 

gagnvart nemendum með hegðunarerfiðleika. Það var gert hér í þessari rannsókn þó 

það hafi aðeins verið einn starfsmaður sem tók að sér það ábyrgðarhlutverk að fylgja 

hvatningarkerfinu eftir hjá einstaka dreng. Aðrir þættir stuðningsáætlana voru á 

höndum allra starfsmanna á leikskóladeildunum. Á sumum leikskóladeildunum tók 

annar starfsmaður að sér að fylgja hvatningarkerfinu eftir ef ábyrgðaraðili var ekki til 

staðar en á öðrum deildum var hvatningarkerfið ekki í gangi ef sá starfsmaður sem tók 

ábyrgð á að fylgja því eftir var ekki á staðnum. 

Almennt voru leikskólastarfsmennirnir í þessari rannsókn mjög ánægðir með hversu 

vel tókst til með hvatningarkerfin. Þeir lögðu áherslu á hversu mikilvægt það væri að 

hvatningarkerfi væri tengt áhugasviði einstaklings og að áhersla þyrfti að vera á 

jákvæða styrkingu hegðunar. Good og Brophy (2003) telja að áhugahvöt stýri jafnan 

þeirri vinnu sem nemendur leggja í nám sitt og Woolfolk o.fl. (2008) hafa fjallað um að 

með því að tengja ákveðið viðfangsefni við eitthvað sem nemendum þykir áhugavert, 

hrós eða styrkingu af öðrum toga, megi auka áhuga þeirra á því viðfangsefni. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að styrkjar hvatningarkerfisins hafi haft 

jákvæð áhrif á innri áhugahvöt drengjanna sem er í samræmi við niðurstöður 

safngreiningar Cameron og félaga (2005). Þannig varð hegðun drengjanna almennt 

betri í leikskólanum samkvæmt upplifun starfsmannanna. Árekstrar sem áður höfðu 

verið umfangsmiklir í samskiptum við leikfélaga minnkuðu og drengirnir fóru betur eftir 

fyrirmælum í daglegu starfi. Þessi hegðun breyttist þrátt þrátt fyrir að umbun væri ekki í 

til staðar í þeim aðstæðum.  

Eftir því sem leið á inngripsskeiðin virtust drengirnir í auknu mæli upplifa 

náttúrulega styrkingu viðeigandi hegðunar eins og meiri ánægju af þátttöku í 

samverustundum. Þannig nefnir Ari sem fylgdi eftir hvatningarkerfi Atla að strumparnir 

hafi fengið minna og minna vægi en ánægja af þátttöku og jákvæð athygli starfsmanna 

og leikfélaga fóru að skipta hann meira máli. Þannig mætti álykta að innri áhugahvöt 

Atla hafi styrkst í kjölfar notkunar utanaðkomandi styrkja en eins og Woolfolk og félagar 

benda á þá getur verið erfitt að greina á milli hvort það sé innri áhugahvöt eða sú ytri 

sem drífur nemendur áfram í námi en gera má ráð fyrir að þarna sé um samspilandi 

áhrifaþætti að ræða (Woolfolk o.fl., 2008). 
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5.3 Upplifun foreldra af vinnu með virknimat og einstaklingsmiðaða 
stuðningsáætlun 

Aðeins tvær mæður, þær Díana og Birna, samþykktu þátttöku í viðtalshluta 

rannsóknarinnar. Vegna óviðráðanlegra aðstæðna í lífi annars rannsakandans dróst 

rannsóknin á langinn og lauk ekki fyrr en við sumarlokun leikskólanna. Það getur hafa 

haft áhrif á að færri foreldrar samþykktu þátttöku í viðtali en ella. Við upphaf inngrips 

nefndu mæðurnar að erfið hegðun sona þeirra hafði varað yfir lengri tíma. Díana talaði 

um mótþróafulla hegðun Davíðs heima, hann færi illa eftir fyrirmælum og samskipti 

þeirra á milli voru spennuþrungin og neikvæð. Birna nefndi að erfið hegðun Bjarka hafi 

ekki birst inni á heimilinu að sama skapi og í leikskólanum en hún hafi þurft að undirbúa 

hann vel undir nýjar aðstæður því hann ætti erfitt með breytingar. Í rannsókn Doubet 

og Ostrosky (2015) með foreldrum leikskólabarna með langvarandi hegðunarerfiðleika 

töluðu foreldrar um mikla streitu sem fylgdi því að eiga barn með hegðunarerfiðleika. 

Það ylli foreldrum hugarangri hvernig tekið væri á hegðun barnanna í leikskólanum og 

þau höfðu áhyggjur af félagslegri stöðu barnsins og tengslum þess við önnur börn. 

Báðar mæðurnar höfðu verið í samskiptum við leikskólana áður en rannsóknin hófst í 

tengslum við erfiða hegðun sona þeirra. Hegðunaríhlutun hafði verið sett af stað fyrir 

Davíð veturinn áður og borið tímabundinn ágætan árangur. Hegðunaríhlutun hafði ekki 

átt sér stað í leikskóla Bjarka og hafði Birna áhyggjur af hegðun og félagslegri stöðu 

Bjarka í leikskólanum.  

Þær Díana og Birna upplifðu jákvæðar breytingar á hegðun barna sinna eftir að 

inngrip hófst. Þær töldu að viðhorf drengjanna til leikskólans hafi orðið betra á 

inngripsskeiði, auðveldara var að mæta á morgnanna og líðan þeirra betri. Birna nefndi 

að eftir því sem leið á inngripsskeiðið hafi Bjarki orðið jákvæðari gagnvart því að fara í 

leikskólann, hann var spenntari að mæta á morgnanna og skrefin á leið í skólann hafi 

orðið léttari. Díana og Birna upplifðu að þær fengju jákvæðari skilaboð en áður frá 

leikskólanum varðandi samskipti drengjanna við önnur börn og bætta hegðun almennt í 

leikskólanum. Báðar mæðurnar upplifðu syni sína yfirvegaðri og jákvæðari heima. Þetta 

samræmist upplifun foreldra eldri barna í rannsókn Sesselju Árnadóttur (2011) en þar 

kom fram að innrip með einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun hafi snúið neikvæðum 

viðhorfum drengja til skólakerfisins og bætt líðan þeirra. Díana og Birna upplifðu báðar 

að þær fengju jákvæðari skilaboð frá leikskólanum um barnið sitt sem skilaði sér í 

uppbyggilegri samskiptum þeirra við syni sína. Í rannsókn Sesselju Árnadóttur (2011) 

kom einnig fram að upplifun foreldra í grunnskólaumhverfinu væri að skilaboð frá 

skólanum yrðu jákvæðari eftir að inngrip byggt á virknimati og einstaklingsmiðaðri 
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stuðningsáætlun var sett af stað. Það töldu foreldrar hafa haft áhrif á samskiptin á 

heimilinu sem urðu uppbyggilegri fyrir vikið.  

Díana og Birna upplifðu einnig að viðhorf starfsmanna breyttist, aukin áhersla var á 

styrkleika einstaklingsins, áhugasvið hans og jákvæðar hliðar. Í rannsókn Doubet og 

Ostrosky (2015) kemur fram mikilvægi þess að samskipti foreldra leikskólabarna sem 

glímt hafa við langvarandi erfiða hegðun og kennara séu byggð á traustum grunni. 

Foreldrar mátu það svo að traust og jákvæð samskipti milli heimilis og skóla efldi þá í 

hlutverkum sínum sem uppalendur sem skilaði sér til barnsins. Mihalas og félagar 

(2009) benda á að eftir því sem hvatning, traust og stuðningur er meiri í 

skólaumhverfinu, milli kennara og barns, því meiri árangur verður af vinnu með 

einstaklingsmiðaðar stuðningsáætlanir. Hvatningin hefur jafnframt mikið að segja 

varðandi sjálfsmynd barnsins í skólaumhverfinu og það viðhorf sem einstaklingurinn 

hefur til skólans.  

Bæði Díana og Birna upplifðu á inngripsskeiði að þær fengju  skilaboð frá 

leikskólunum um bætta hegðun sona þeirra í fleiri aðstæðum í leikskólanum en bara í 

samverustundum. Niðurstöður virknimats fyrir inngrip sýndu að erfiðrar hegðunar gætti 

í fleiri aðstæðum og hafði til að mynda verið unnið með erfiða hegðun Davíðs í fataklefa 

veturinn áður. Á inngripsskeiði upplifði Díana að hún fengi skilaboð frá skólanum um 

jákvæða hegðun þar líka. Birna upplifði að skilaboð í samskiptabók um hegðun Bjarka í 

leikskólanum yrði almennt jákvæðari og hún tók eftir því þegar hún var að sækja hann í 

leikskólann í lok dags að hann væri í betri leik við börnin á deildinni en áður. Þetta er í 

samræmi við niðurstöður viðtalsrannsóknar Cothran og félaga (2003) þar sem 

grunnskólanemendur nefndu að jákvæð áhrif af skýrum reglum og væntingum til 

hegðunar hafi skilað sér í bættum samskiptum í nemendahópnum í öðrum aðstæðum 

en þeim sem inngrip átti sér stað. 

5.4 Takmarkanir á rannsókninni og næstu skref 

Það eru ýmiss atriði sem komu fram í niðurstöðum þessarar rannsóknar sem draga má 

lærdóm af. Rannsóknir á áhrifum virknimats og einstaklingsmiðaðra stuðningsáætlana 

eru takmarkaðar í leikskólaumhverfinu en þær niðurstöður sem við sjáum hér styðja 

það að einstaklingsmiðuð stuðningsáætlun sem byggð er á virknimati er til mikils gagns 

við að auka virka þátttöku barna með hegðunarerfiðleika í samverustundum í 

leikskólum.  

Þátttakendur í megindlega hluta rannsóknarinnar voru fimm drengir á aldrinum 

fjögurra til sex ára í leikskóla. Þeir höfðu allir glímt við hegðunarvanda í eitt ár eða 
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lengur en hegðunin var mis erfið. Niðurstöður þessa hluta rannsóknarinnar sýndu með 

afgerandi hætti hversu mikil áhrif einstaklingsmiðuð stuðningsáætlun getur haft á virka 

þátttöku í samverustund í leikskólanum. Aðeins fimm drengir voru þátttakendur í 

þessari rannsókn en í rannsóknum með einliðasniði eru þátttakendur jafnan fáir. Fjöldi 

mælinga fyrir og eftir inngrip vegur upp á móti þeirri takmörkun. Áhugavert væri að 

skoða frekar áhrif einstaklingsmiðaðra stuðningsáætlana á virka þátttöku stúlkna á 

leikskólaaldri. Hvernig birtist erfið hegðun stúlkna og er tilgangur hegðunar þeirra 

svipaður og drengjanna?  

Einstaklingsmiðuð stuðningsáætlun þarf alltaf að vera sniðin að hverjum einstaklingi 

fyrir sig með tilliti til tilgangs hegðunar, styrkleika barns og áhugasviðs þess. Þannig ber 

að fara varlega í alhæfingargildi niðurstaðna því inngripið er ekki hægt að framkvæma á 

nákvæmlega sama hátt með öðrum þátttakendum. Ferlið við vinnuna fylgir samt 

ákveðnum skrefum og það er árangur af einstaklingsmiðaðri stuðningsáætlun byggðri á 

virknimati sem er til rannsóknar hverju sinni og endurtekið hefur verið sýnt fram á 

gagnsemi þeirra (Anna-Lind Pétursdóttir, 2011; Reid og Nelson, 2002; O´Neill og 

Stephenson, 2009). 

Leikskólastarfsmennirnir vissu oftast hvenær von var á rannsakanda til að mæla 

hegðun, bæði á gunn- og inngripsskeiði. Mælingar fóru fram í samverustund sem var 

einu sinni eða tvisvar á dag hjá hverjum þátttakanda. Það er ekki ólíklegt að 

starfsmaður hafi ómeðvitað valið auðveldari verkefni fyrir stundina eða undirbúið 

viðkomandi dreng sérstaklega. Hins vegar ræddu rannsakendur við starfsmenn 

leikskóladeildanna í upphafi rannsóknarferilsins um mikilvægi þess að hafa 

samverustundir, sem væru til athugunar í rannsókninni, með sama sniði og venjulega 

og að breytingar gætu haft áhrif á rannsóknarniðustöður. Þar að auki voru 

rannsakendur í góðu sambandi við leikskólastarfsmenn meðan á rannsóknarferlinu 

stóð, bæði á grunnskeiði og inngripsskeiði. Þrátt fyrir að starfsmenn hafi mögulega 

reynt að láta stundirnar ganga sem best fyrir sig á grunnskeiði mældist þátttaka 

barnanna lítil á því tímabili og jókst hún ekki fyrr en stuðningsáætlanirnar voru komnar í 

gang. Því má ætla að þóknunaráhrif hafi að líkindum verið til staðar bæði á grunn- og 

inngripsskeiði. Rannsakendur fengu að jafnaði vikulega upplýsingar um framgang vinnu 

með stuðningsáætlunina, fóru yfir hvatningarkerfin og komu með tillögur eða 

leiðbeiningar varðandi framkvæmd ef þörf var á. 

Niðurstöðurnar eigindlega hluta rannsóknarinnar hafa takmarkað alhæfingargildi 

þar sem þær endurspegla aðeins viðhorf fárra viðmælendanna. Auk þess tók 

rannsakandi sjálfur viðtölin og því má gera ráð fyrir að þóknunaráhrifa gæti hafa gætt. 
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Sem lið í að draga úr þeim áhrifum svöruðu leikskólastarfsmennirnir nafnslausum 

spurningalista að loknu inngripsskeiði. Til þess að kanna hvort upplifun af vinnu með 

virknimat og einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun í leikskólum sé almennt á þennan veg 

þyrfti að framkvæma víðtækari könnun meðal foreldra, leikskólastarfsmanna og 

stjórnenda. Hingað til hafa ekki margar rannsóknir verið gerðar er varðar virknimat og 

einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun í leikskólum en þekking og reynsla af slíkum 

vinnubrögðum mætti vera meiri. 

Það ríkti gott traust milli rannsakanda og viðmælenda í viðtölum. Hinsvegar má 

alltaf gera ráð fyrir þóknunaráhrifum, sérstaklega þar sem rannsakandi sem 

framkvæmdi virknimat og stýrði stuðningsáætlunargerð tók sjálfur viðtölin. Það gæti 

hafa átt þátt í sérlega jákvæðu viðmóti viðmælenda og frásögnum þeirra um upplifun 

sína af vinnubrögðunum. Til að koma í veg fyrir slíkt að einhverju leyti svöruðu sömu 

fjórir leikskólastarfsmennirnir jafnframt nafnlaust spurningalista um upplifun þeirra af 

vinnu með einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun. Niðurstöður spurningakönnunarinnar -

voru einnig mjög jákvæðar en þátttakendur í könnuninni voru aðeins fjórir og því má 

gera ráð fyrir að þó listinn hafi verið nafnlaus gætu þátttakendur talið líklegt að svörin 

væru rekjanleg til þeirra. 

Til þess að bæta úr þeim takmörkunum sem komu fram í þessari rannsókn væri 

áhugavert að skoða betur mismunandi aldurshópa í leikskólum með tilliti til áhrifa 

stuðningsáætlana eftir aldri en í yfirlitsgrein Önnu-Lindar Pétursdóttur (2011) benda 

mælingar til þess að áhrif inngripa séu mismunandi eftir aldri. Talsverður munur er á 

þroska barna sem eiga eftir tvö ár í leikskóla og þeirra sem eru á seinasta ári og gera má 

ráð fyrir að inngrip henti börnum á þessum aldri misjafnlega vel. 

Í þessari rannsókn var hvatningarkerfi notað í fjórar til fjórtán vikur þó aðrir hlutar 

stuðningsáætlunar hafi enn verið til staðar eftir að því lauk. Þetta er takmarkaður tími, 

sérstaklega hjá tveimur drengjanna þar sem hvatningarkerfi var í gangi í fjórar vikur og 

aðeins ein mæling á virkri þátttöku að lokinni vinnu með hvatningarkerfi gerð að viku 

liðinni þar sem drengirnir voru á leið í sumarleyfi. Óvíst er hversu lengi áhrifin munu 

vara en ef náttúrulegir styrkjar og aðrir þættir stuðningsáætlana haldast virkir má gera 

ráð fyrir að virk þátttaka haldi áfram að vera góð með eflingu innri áhugahvatar. 

Æskilegt væri að gera langtímarannsókn eða framhaldsrannsókn með þessum drengjum 

til að meta hversu lengi áhrifa stuðningsáætlana vari á virka þátttöku drengjanna en 

erlendar rannsóknir hafa gefið vísbendingar um að áhrifa inngrips gæti yfir lengri tíma 

(Kern, Gallagher, Starosta, Hickman og George, 2006; Reid og Nelson, 2002). 
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Áhugavert væri að skoða viðhorf kennara sem hefðu reynslu af notkun 

einstaklingsmiðaðrar stuðningsáætlunar byggða á virknimati varðandi hvað reynist vel 

og hvað síður. Þannig væri spennandi að heyra frá leikskólakennurum með reynslu 

hvort þörf sé á svo umfangsmiklu inngripi í stuðningsáætlun eins og voru í þessari 

rannsókn eða hvort það séu einhver atriði sem eru mikilvægari en önnur fyrir börn í 

leikskólum? Þá væri spennandi að meta áhrifaþætti einstakra inngripa í 

stuðningsáætlunum. Er ákveðinn liður í stuðningsáætlununum áhrifameiri eða 

mikilvægari en annar? Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að lítil breyting verði 

á hegðun eftir að notkun hvatningarkerfa er hætt en samkvæmt fyrri rannsóknum má 

leiða líkum að því að fjörun hafi verið tímabær fyrir þá drengi sem voru í rannsókninni 

og áhrif félagslegrar styrkingar og náttúrulegir styrkir hafi vegið til jafns við táknstyrki á 

þessu tímabili. Það væri því áhugavert að skoða hversu áhrifamiklir þættir aðrir liðir 

stuðningsáætlunar eins og félagshæfnisögur séu. 

Í rannsóknarferlinu og í viðtölum kom fram að starfsmennirnir voru misöryggir með 

framkvæmd stuðningsáætlunar. Áhugavert væri að skoða hvaða fræðslu eða stuðning 

leikskólastarfsmenn óska eftir þegar kemur að langvarandi erfiðri hegðun 

leikskólabarna og hvernig hægt væri að koma til móts við það. 

Aðeins tvær mæður tóku þátt í viðtalsrannsókninni sem takmarkar gildi niðurstaðna. 

Bakgrunnur þeirra og hegðun drengjanna var ólík en æskilegt væri að skoða upplifun 

fleiri foreldra af vinnu með virknimat og einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun fyrir barn 

þeirra í leikskólum. Mörgum áhugaverðum spurningum væri gagnlegt að fá svör við 

með tilliti til árangursríkra leiða í vinnu með erfiða hegðun barna í leikskólum. Til að 

mynda væri áhugavert að skoða hvort einstaklingsmiðuð stuðningsáætlun byggð á 

virknimati séu vinnubrögð sem styrkja samskipti heimilis og skóla og eru uppbyggileg 

fyrir alla aðila? Einnig er forvitnilegt að skoða hvort vinnubrögðin samræmist almennt 

hugmyndum foreldra um vinnu með erfiða hegðun barna þeirra í leikskólaumhverfinu? 

Þrátt fyrir takmarkanir sýnir rannsóknin fram á að einstaklingsmiðuð stuðningsáætlun 

byggð á virknimati geti aukið virka þátttöku leikskólabarna í samverustundum þrátt fyrir 

langa sögu um hegðunarerfiðleika. Einnig benda niðurstöður til þess að vinna með 

einstaklingsmiðaðar stuðningsáætlanir falli vel að starfi leikskóla en mikilvægt er að 

kanna það frekar þar sem skoðanir fárra viðmælanda liggja undir. 
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6 Lokaorð 

Rannsóknir á einstaklingsmiðuðum stuðningsáætlunum byggðum á virknimati ásamt 

viðhorfum foreldra og leikskólastarsmanna af árangri þeirra í leikskólum hefur lítið 

verið rannsakað hér á landi. Þessi rannsókn er liður í að mæta þeirri þörf og niðurstöður 

ættu að gefa leikskólakennurum og öðru starfsfólki í leikskóla innsýn í gagnreyndar 

aðferðir til að koma betur til móts við þarfir leikskólabarna með langvarandi 

hegðunarerfiðleika. Rannsóknin miðaðist eingöngu við mælingar á virkri þátttöku 

barnanna í samverustund en í meistararannsókn Daðeyjar Arnborgar Sigurþórsdóttur 

var mæld truflandi hegðun hjá sömu drengjum og styðja niðurstöður hennar enn frekar 

við árangur af einstaklingsmiðuðum stuðningsáætlunum byggðum á virknimati sem 

mældar voru í þessum tveimur rannsóknum. Niðurstöðurnar ættu að hvetja 

leikskólastarfsmenn til að kynna sér virknimat og einstaklingsmiðaðar 

stuðningsáætlanir sem lið í vinnu með hegðunarerfiðleika leikskólabarna og stuðning 

við jákvæða hegðun. Í rannsókninni var einnig leitast við að fá fram viðhorf foreldra til 

vinnubragðanna og viðhorf leikskólastarfsmanna af upplifun þeirra af vinnu með 

einstaklingsmiðaðar stuðningsáætlanir. Viðmælendur voru fáir en frekari rannsóknir á 

þessu sviði gætu styrkt þær niðurstöður. Meginniðurstaða þessa verkefnis er að 

einstaklingsmiðaðar stuðningsáætlanir byggðar á virknimati eru árangursríkar í vinnu í 

leikskólum þegar horft er til aukningar á virkri þátttöku í samverustundum. Niðurstöður 

gefa einnig vísbendingar um að einstaklingsmiðaðar stuðningsáætlanir falli vel að vinnu 

í leikskólum, séu ekki of umfangmiklar og að foreldrar upplifðu breytt viðhorf 

starfsmanna í garð erfiðrar hegðunar barna sinna. Því er lagt til að það ætti að nýta 

einstaklingsmiðaðar stuðningsáætlanir byggðar á virknimati í auknara mæli með 

börnum með langvarandi hegðunarerfiðleika í íslenskum leikskólum. Vinnubrögðin eru 

einstaklingsmiðuð og byggja á fyrirbyggjandi aðferðum tengdum tilgangi hegðunar. Þau 

eru þannig uppbyggileg og jákvæð og taka mið af styrkleikum og áhugasviði einstaklinga 

sem er forsenda fyrir árangursríku námi. 
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Viðauki A: Skráningarblað fyrir tíðni og tímalengd 

Skráning á tíðni og tímalengd 

 

Nemandi: Athugandi: 

 

Skilgreiningar: (á lýsandi, sjáanlegan og mælanlegan hátt): 
Hegðun sem á að tímamæla: Virk þátttaka í samverustund 

þar sem barnið tekur þátt í því sem fram fer í hópnum og 

veitir því athygli. 

 

Virk þátttaka telst þegar barnið:  

 beinir augum sínum að þeim sem hefur orðið 

(starfsmaður eða barn með frásögn) eða að verkefni 

 er í því sæti/ á þeim stað sem til er ætlast hverju 

sinni og snýr að því sem athyglin er á 

 syngur með 

 tekur þátt í umræðum 

 réttir upp hönd eða biður um orðið 

 tekur þátt í leik sem starfsmaður stjórnar 

 spyr viðeigandi spurninga og svarar spurningum á 

jákvæðan og viðeigandi hátt (ekki endilega rétt en 
leggur sig sýnilega fram um að taka þátt) 

 hegðun er í samræmi við fyrirmæli starfsmanna 
 

Eftirfarandi telst ekki virk þátttaka: 

Barnið fer af því svæði sem skilgreint er fyrir 
samverustund, fer úr hópnum. Virk þátttaka telst þá 

frá þeim tíma sem barnið sest aftur með hópnum 

Barnið gerir ekki það sem starfsmaður hefur gefið 
hópnum fyrirmæli um beinir sjónum sínum og 

athygli að öðru viðfangsefni í meira en 5 sek. 

skoðar aðra bók en starfsmaður les fyrir hópinn 
vinnur annað verkefni en það sem starfsmaður 

leggur fyrir hópinn 

 
 

Tímalengd virkar þátttöku er mæld með skeiðklukku frá því 

tímabili sem sú hegðun birtist sem nefnd er hér að ofan sem 
virk þátttaka en stöðvuð þegar nemandinn hættir að sýna þá 

hegðun. 

Hegðun sem á að telja:  

Truflandi hegðun, barnið hefur truflandi áhrif á hópinn með því að: 

 

 grípur fram í fyrir öðrum 

 potar eða stríðir á annan hátt (grettur og þessháttar sem er gert í 

góðlátlegu gríni) 

 stendur upp án leyfis 

 fer úr sæti án leyfis, eða af þeim stað sem því er ætlað 

 talar við annað barn um annað en efni samverustundarinnar (hvísl eða 

upphátt) 

 býr til hávaða með köllum, góli eða hlutum 

 syngur hátt þannig að það truflar söng annarra (hverjar 5 sek taldar) 

 gól (hvert afmarkað af þögn eða hverjar 5 sek af samfelldu góli 

taldar) 

 leikur sér að hlutum sem ekki eru hluti af verkefnum í samverustund 

 

Sýni barnið nokkur dæmi truflandi hegðunar í einu eru öll talin. Dæmi: Barnið 
sem snýr sér við, potar í sessunaut og segir eina setningu við hann hefur þannig 

sýnt 3 tilvik truflandi hegðunar.  

 

Hvert einstakt tilfelli truflandi hegðunar er talið sem ein truflandi hegðun. 

Eigi hún sér stað lengur en 5 sekúndur er talin ein til viðbótar. 

 

Dagsetn.,  

aðstæður og 

athugunartí

mi 

Tímalengd 

markhegðunar: 

Tíðni  

markhegðunar: 

Upphaf  Endir Tíma-

lengd 

Merkt við í hvert sinn Tíðni 
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Viðauki B: Virknimatsviðtal vegna erfiðrar hegðunar 

Virknimatsviðtal vegna erfiðrar hegðunar 

Leikskólaútgáfa 

 

Nafn barns:______________________ Nafn fagaðila: ________________ Dags :_____________ 

Viðtal við: ___________________________ Tengsl við barn: ____________________________ 

 Helstu bakgrunnsupplýsingar um barn, t.d. fjölskylduhagir:__________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 Hverjir eru helstu styrkleikar barnsins? __________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 Hvenær fór fyrst að bera á erfiðri hegðun? Fyrir upphaf leikskóla?_____________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 Lýsing á hinni erfiðu hegðun (hvað gerir barnið?):__________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 Hversu lengi varir hegðunin þegar hún á sér stað?__________________________________ 

 Hvar birtist hegðunin? 

□ Í heimastofu  □ Á salerni  □ Á ganginum □ Í matsalnum  
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□  Á útisvæði   □ Í vettvangsferðum □ Annars staðar: 

___________________________________________________________________________ 
 

 Ef erfiða hegðunin gerist frekar þegar tiltekið starfsfólk eða börn eru viðstödd, nefnið þau: 

Starfsfólk:________________________________  Barn (börn):___________________________ 

8. Í hvaða aðstæðum á erfið hegðun sér helst stað hjá þessu barni? (setjið tölur sem lýsa líkum á 

því að þessi tiltekna erfiða hegðun eigi sér stað, t.d. „90“ ef 90% líkur eru á að barn sýni erfiðu 

hegðunina við þessar aðstæður) 

 □ Frjálsri stund  □ Tónlistarstund □ Samverustund  □ Að skipta á milli 

athafna  

□ Hópastarfi □ Hvíld  □ Matartíma  □ Útivist 

□ Vinna við borð □ Söngstund   □ Hreyfistund  □ Listasmiðju 

 □ Annað: _________________________________________________________________ 

9. Á hegðunin sér frekar stað á tilteknum tíma dags? Ef já, hvaða: _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

10. Eru einhverjar aðstæður þar sem erfiða hegðunin á sér ALDREI stað? Ef já, hvaða: _______ 

______________________________________________________________________________ 

11. Kvartar barnið (stundum/oft) yfir einhverju klukkustundina áður en hin erfiða hegðun á 
sér stað? 

□ Nei □ Ekki vitað   □ Já 

___________________________________________________________________________ 
 
12. Gerist erfiða hegðunin(stundum/oft) þegar annað barn hefur sagt eða gert eitthvað rétt 

áður?  

□ Nei □ Ekki vitað   □ Já ______________________________________________ 

 
13. Gerist erfiða hegðunin (stundum/oft) þegar barnið er leiðrétt, sent í einveru (eða fær aðra 

refsingu)? □ Nei □ Ekki vitað   □ Já _______________________________________ 

 
14. Gerist erfiða hegðunin (stundum/oft) þegar barnið er truflað við að gera eða klára 

eitthvað skemmtilegt? □ Nei    □ Ekki vitað □ Já ___________________________ 

 
15. Gerist erfiða hegðunin (stundum/oft) þegar barnið er beðið um að hætta að gera 

eitthvað? 
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□ Nei □ Ekki vitað   □ Já ______________________________________________ 

 
16. Gerist erfiða hegðunin (stundum/oft) þegar barnið er beðið um að gera eitthvað? 

□ Nei □ Ekki vitað   □ Já ______________________________________________ 

 
17. Gerist erfiða hegðunin (stundum/oft) þegar barninu virðist leiðast?  

□ Nei □ Ekki vitað   □ Já ______________________________________________ 

 

18. Hvaða AFLEIÐINGAR eiga sér (stundum/oft) stað við hinni erfiðu hegðun? Ef fleiri en ein 

gerast, setjið númer við afleiðingarnar til að lýsa í hvaða röð þær eiga sér yfirleitt stað (í 

tilteknu tilviki).  

□ Hegðun barnsins hunsuð   □ Róleg, hlutlaus samræða við barnið 

□ Barnið stoppað af, beint í annað  □ Barninu beint afsíðis (innan stofu) til að róa 

sig 

□ Barnið sett í einveru (time-out), t.d. á stól  □ Dót tekið af barni (sem það hafði tekið af 

öðrum) 

□ Barnið sent til leikskólastjóra  □ Barnið sent í aðra stofu/svæði (t.d. inn úr 

útiveru)  

□ Forréttindi tekin af barni   □ Hringt í foreldra  

□ Annað: ____________________________________________________________________ 

 

19. Telur þú að erfið hegðun barnsins skili sér (allavega stundum) í að barnið: 

□ fái dót eða að gera eitthvað eftirsóknarvert □ fái athygli félaga □ fái athygli 

fullorðinna 

□ fái aðstoð  □ sleppi við neikvæða athygli fullorðinna/félaga □ sleppi við verkefni 

eða athöfn 

□ fái sjálfsörvun □ Annað: _________________________________________________ 

 

20. Hvaða tilgangi gæti erfiða hegðunin verið að þjóna fyrir barnið? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

AÐRIR ÁHRIFAVALDAR  

21. Á erfiða hegðunin sér stað frekar suma daga en aðra?  Ef já, hvaða? __________________ 
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______________________________________________________________________________ 

22. Á erfiða hegðunin sér frekar stað þegar barnið  

□ hefur sofið illa □ er kvefað  □ er svangt  □ virðist illt í maganum eða annars 

staðar  

□Annað:_____________________________________________________________________ 

 
23. Gæti erfiða hegðunin tengst aukaverkun lyfja ( t.d. þreytu, vanlíðan, viðkvæmum maga, 

höfuðverk eða þess háttar)?___________________________________________________ 
 
24. Gæti hin erfiða hegðun tengst vanda er varðar nám, færni í daglegum athöfnum, 
sjálfstjórn eða félagslegri færni? Ef svo er, hvaða? ____________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
25. Hvað hefur verið reynt í leikskólanum til þess að hafa áhrif á hina erfiðu hegðun barnsins?  
Hvernig hefur það virkað? ________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Annað sem þú vilt koma á framfæri: 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________ 
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Viðauki C: Viðtalsrammi fyrir foreldra, eftir inngrip 

Við upphaf rannsóknar var farið í gegnum virknimatsviðtal með foreldrum og þau 

upplýst um þá vinnu sem var fyrir höndum. Kynnt var fyrir foreldrum helstu hugtök er 

snertu virknimat og einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun. Áður en viðtalið byrjaði rifjaði 

rannsakandi upp þau hugtök sem farið var í þegar lagt var fyrir virknimatsviðtal til að 

ganga úr skugga um að skilningur á þeim hugtökum sem spurt var um væri til staðar.  

 

Upplifun af virknmati og stuðningsáætlun: 

-Hvernig upplifðir þú virknimat fyrir barnið  

-Fannst þér það of umfangsmikið eða raunhæft 

-Er eitthvað sem þú hefðir viljað breyta varðandi virknimatið 

-Hvernig upplifðir þú stuðningsáætlunina sem sett var upp fyrir barnið 

-Fannst þér hún of umfangsmikil 

-Hvernig upplifðir þú vinnuna í leikskólanum með hegðun barnsins 

-Er eitthvað sem þú hefðir viljað að hefði verið gert öðruvísi 

-Upplifðir þú breytingu á hegðun barnsins heima 

-Upplifðir þú að vinnan bæri árangur í leikskólanum 

-Hvað var það sem þér fannst reynast best í þessu ferli 

-Hvað fannst þér að hefði mátt gera betur eða öðruvísi 

-Er eitthvað sem þið unnuð með heima samhliða því sem fór fram í leikskólanum 

-Hvernig upplifðir þú samstarf heimilis og skóla í þessu ferli 
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Viðauki D: Viðtalsrammi fyrir leikskólastarfsmenn, fyrir inngrip 

Bakgrunnsupplýsingar: 

-Nafn 

-Aldur 

-Starfsaldur 

-Starfsaldur í þessum leikskóla 

-Staða 

 

Reynsla: 

-Hefur þú unnið áður með börnum sem sýnt hafa erfiða hegðun 

-Hversu mörgum börnum hefur þú unnið með sem hafa sýnt erfiða hegðun í langvarandi tíma 

-Hversu auðvelt/erfitt finnst þér að takast á við erfiða hegðun 

-Hvernig fræðslu hefur þú fengið varðandi vinnu með erfiða hegðun 

-Hvernig hefur sú fræðsla nýst þér í starfi 

-Hefur leikskólinn einhverjar ákveðnar leiðir/aðferðir sem þið nýtið til að vinna með erfiða 

hegðun 

-Hverjar eru þær og hvernig er unnið 

-Hvernig hefur það gengið 

-Hvaða leiðir hefur þú helst stuðst við í þínu starfi 
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Viðauki E: Viðtalsrammi fyrir leikskólastarfsmenn, eftir inngrip 

 

Vinna með virknimat og einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun: 

-Hefur þú áður unnið með hegðun þar sem lagt var fyrir virknimat? 

-Fannst þér þú fá þekkingu á því hvað felst í virknimati 

-Ef já, viltu lýsa því stuttlega 

-Hvernig upplifðir þú virknimat fyrir barnið  

-Fannst þér það of umfangsmikið eða raunhæft 

-Er eitthvað sem þú hefðir viljað breyta varðandi virknimatið 

-Hefur þú áður unnið eftir stuðningsáætlun sem þessari 

-Hvernig fannst þér að vinna eftir þeirri stuðningsáætlun sem sett var upp fyrir barnið 

-Fannst þér of mikil eða of lítil vinna að fylgja henni eftir 

-Fannst þér þú geta fylgt þessu eftir af öryggi 

-Upplifðir þú að vinnan bæri árangur 

-Hvað var það sem þér fannst reynast best í þessari vinnu 

-Hvað fannst þér að hefði mátt gera betur eða öðruvísi 

-Er eitthvað sem þú hefðir viljað gera öðruvísi 

-Er eitthvað sem þú gerðir öðruvísi en lagt var upp með 

-Hvernig upplifðir þú foreldrasamstarfið í þessari vinnu 
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Viðauki F: Dæmi um tékklista fyrir rannsakendur og 
leikskólastarfsmenn til að meta framkvæmd inngips 

Dagsetning:  

Nafn nemanda:  

Bakgrunnsáhrifavaldar: Já Nei 

Skýr rammi um hegðun, fyrirmæli skýr   

Samvinna heimilis og skóla   

Færniþjálfun (málörvun + félagsfærniþjálfun)   

Aðdragandi hegðunar   

Staðsetning í samverustundum (starfsmaður situr við hlið Bjarka)   

Tímavaki   

Skýrt og myndrænt skipulag fyrir samverustundir   

Samverustund brotin upp í minni einingar   

Bjarki fær hlutverk í samverustundum   

Kennsla nýrrar færni   

Félagshæfni saga um viðeigandi hegðun í samverustund, farið yfir hana áður en Bjarki 

fer inn í samverustund 

  

Myndrænar reglur   

Hvatningarkerfi kynnt fyrir Bjarka    

Afleiðingar   

Jákvæðri hegðun veitt athygli    

Hvatningarkerfi í gangi   

Starfsmaður veitir hrós reglulega og jákvæða viðgjöf (táknstyrkja) á tveggja mínútna 

fresti 

  

Starfsmaður lætur Bjarka vita þegar hann sýnir ekki hegðun í samræmi við markmið   
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(t.d. „nú verður þú að fylgjast betur með svo þú fáir límmiða“). Bjarki má fá eina 

áminningu á hverju tímabili án þess að missa táknstyrk. Ef hann fær tvær áminningar 

fær hann auðan reit eða strik í reitinn 

Starfsmaður hrósar Bjarka ef hann tekur sig á og hefur orð á jákvæðri hegðun hans   

Starfsmaður lætur Bjarka vita ef hann vinnur sér ekki inn táknstyrk vegna truflandi 

hegðunar. Bjarki er látinn vita að hann fái nýtt tækifæri til að vinna sér inn táknstyrk á 

nýju tímabili 
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Viðauki G: Fimm kvarða spurningalisti fyrir leikskólastarfsmenn 
að loknu inngripsskeiði 

Hvernig er upplifun þín af vinnu með einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun 

Í upphafi (við kynningu) sá ég fyrir mér að það yrði...að vinna eftir 
stuðningsáætluninni 

1 

Mjög erfitt 

2 3 4 5 

Mjög 
auðvelt 

Í upphafi (við kynningu) sá ég fyrir mér að stuðningsáætlunin 
samrýmdist skipulagi deildarinnar... 

1 

Alls ekki 

2 3 4 5 

Mjög vel 

Þegar ég lít til baka hefur vinna eftir einstaklingsmiðaðri 
stuðningsáætlun verið... 

1 

Mjög erfið 

2 3 4 5 

Mjög 
auðveld 

Þegar ég lít til baka samræmist stuðningsáætlunin skipulagi 
deildarinnar... 

1 

Alls ekki 

2 3 4 5 

Mjög vel 

Eftir að við byrjuðum að vinna eftir stuðningsáætlun tók barnið…en 
áður 

1 

Minni þátt  

2 3 4 5 

Meiri þátt 

Eftir að við byrjuðum að vinna eftir stuðningsáætlun hefur úthald 
og athygli barnsins… 

1 

Minnkað 
mikið 

2 3 4 5 

Aukist mikið 

Eftir að við byrjuðum að vinna eftir stuðningsáætlun hefur truflandi 
hegðun barnsins 

1 

Aukist mikið 

2 3 4 5 

Minnkað 
mikið 

Í samanburði við aðrar aðferðir sem ég hef notað varðandi erfiða 
hegðun barna skilar stuðningsáætlun…árangri 

1 

Miklu minni 

2 3 4 5 

Miklu meiri 

Stuðningsáætlunin hefur skilað almennt….árangri í vinnu með 
hegðun barnsins 

1 

Mjög litlum 

2 3 4 5 

Mjög 
miklum 

Vinna með stuðningsáætlun hefur hjálpað mér í vinnu með önnur 
börn 

1 

Alls ekki 

2 3 4 5 

Mjög mikið 

Vinna með stuðningsáætlun hefur styrkt mig í starfi 1 

Mjög 

ósammála 

2 3 4 5 

Mjög  
sammála 
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Er eitthvað sem hefði betur mátt fara, hvað? 

____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 

Viðauki H: Minnispunktar um framkvæmd hvatningarkerfis 

 

Minnispunktar leikskólastarfsmanna um framkvæmd hvatningarkerfis. 

 

1. Þegar barnið sýnir viðeigandi hegðun: 

 Hrósa, tiltaka hvað barnið er að gera rétt 

 Sýna að það er tekið eftir því, bros, þumall upp, kinka kolli 

 Gefa jákvæða viðgjöf – láta barnið vita í hvert sinn sem það fær 

táknstyrk (3 mín. tímabil). 

2. Þegar hegðun barnsins er ekki í samræmi við markmið: 

 Láta barnið vita strax að hegðun er ekki í samræmi við markmið (t.d. 

nú ert þú ekki að fylgjast með eða þetta er truflandi hegðun) 

 Gefa barninu áminningu (t.d. þú manst að þú ætlar að vera á þínum 

stað) 

 Ef barnið tekur sig á og sýnir viðeigandi hegðun eftir áminningu – 

hrósa 

 Ef barnið heldur áfram að sýna erfiða hegðun þrátt fyrir áminningu, 

láta það vita að það fái ekki táknstyrk fyrir tímabilið OG minna barnið 

á að það fái annað tækifæri á næsta tímabili 

 Ávallt nota hlutlausa rödd og sýna jákvætt, hvetjandi viðmót 

 Ef barnið hefur fengið fleiri en eina áminningu á þriggja mín. tímabili 

fær það ekki táknstyrk fyrir góða frammistöðu. 
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Viðauki I: Samþykkis- og upplýsingabréf til foreldra 

Kópavogur, janúar 2015 

Kæru foreldrar/forráðamenn. 

 

Við heitum Erla Björk Sveinbjörnsdóttir og Daðey Arnborg Sigþórsdóttir og erum 

meistaranemar við Menntavísindasvið Háskóla Íslands undir leiðsögn dr. Önnu-Lindar 

Pétursdóttur dósents. Vorið 2015 munum við vinna að lokaverkefnum okkar en við ætlum að 

rannsaka áhrif einstaklingsmiðaðra stuðningsáætlana fyrir sex börn í leikskólum. Rannsóknin 

verður tvíþætt; Daðey mun meta áhrif stuðningsáætlunar á truflandi hegðun en Erla mun skoða 

áhrif stuðningaáætlana á virka þátttöku barnanna en einnig mun hún kanna hvernig foreldrar og 

kennarar upplifa vinnu sem þessa, árangur hennar og takmarkanir. Stuðningsáætlun mun meðal 

annars fela í sér hvatningarkerfi, aðlögun á umhverfi og aðstæðum barnanna. 

Tilgangur þessa bréfs er að óska eftir samþykki fyrir þátttöku ykkar og barnsins ykkar í þessari 

rannsókn.  

Rannsóknir sem þessar hafa flestar verið gerðar í grunnskólum og niðurstöður þeirra hafa sýnt 

jákvæð áhrif af stuðningsáætlunum þegar litið er til hegðunar barna. Færri rannsóknir hafa verið 

gerðar í leikskólum. Rannsókn okkar felst í að setja upp stuðningaáætlun fyrir barnið ykkar sem 

kennarar á leikskóladeildinni vinna eftir. Þá munum við fylgjast með og skrá hegðun og virka 

þátttöku barnsins. Að lokinni vinnu með stuðningsáætlun er óskað eftir viðtali við ykkur foreldra 

um árangur og upplifun ykkar af þeirri vinnu. Þess verður gætt að öflun rannsóknargagna hafi 

sem minnst truflandi áhrif á daglegt starf leikskóladeildarinnar. Niðurstöður rannsóknarinnar 

munu birtast í lokaverkefnum okkar og hugsanlega í fagtímaritum og/eða kynntar á ráðstefnum.  

Rannsóknin hefur verið kynnt til Persónuverndar. Fyllstu nafnleyndar verður gætt fyrir 

þátttakendur í rannsókninni, börn, leikskóla, kennara og foreldra. Niðurstöður verða ekki 

rekjanlegar með neinum hætti til einstakra þátttakenda. Þátttakendum er heimilt að hafna eða 

hætta við þátttöku í rannsókninni hvenær sem er og án nokkurra skilyrða.  

 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er dr. Anna-Lind Pétursdóttir dósent við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands. 

 

Ef einhverjar spurningar vakna varðandi rannsóknina má hafa samband við okkur: 

Daðey Arnborg Sigþórsdóttir, sími: 867-1699, netfang: das34@hi.is   

Erla Björk Sveinbjörnsdóttir, sími: 699-6372, netfang: ebs8@hi.is 
Anna-Lind Pétursdóttir, sími: 694-5335, netfang: annalind@hi.is 

_____________________________________________________________________________ 

Staður, dagsetning 

 

Ég ___________________________________________________ samþykki hér með að barnið 

mitt ___________________________________________________taki þátt í rannsókn 

Daðeyjar og Erlu Bjarkar um áhrif stuðningsáætlana í leikskóla. 

mailto:das34@hi.is
mailto:ebs8@hi.is
mailto:annalind@hi.is
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Viðauki J: Samþykkis- og upplýsingabréf til leikskólastarfsmanna 

Kópavogur, janúar 2015 

Kæri kennari. 

 

Við heitum Erla Björk Sveinbjörnsdóttir og Daðey Arnborg Sigþórsdóttir og erum 

meistaranemar við Menntavísindasvið Háskóla Íslands undir leiðsögn dr. Önnu-Lindar 

Pétursdóttur dósents. Vorið 2015 munum við vinna að lokaverkefnum okkar en við ætlum að 

rannsaka áhrif einstaklingsmiðaðra stuðningsáætlana fyrir sex börn í leikskólum. Rannsóknin 

verður tvíþætt; Daðey mun meta áhrif stuðningsáætlunar á truflandi hegðun en Erla mun skoða 

áhrif stuðningsáætlana á virka þátttöku barnanna en einnig mun hún kanna hvernig foreldrar og 

kennarar upplifa vinnu sem þessa, árangur hennar og takmarkanir. Stuðningsáætlun mun meðal 

annars fela í sér hvatningarkerfi, aðlögun á umhverfi og aðstæðum barnanna. 

 

Tilgangur þessa bréfs er að óska eftir samþykki þínu fyrir þátttöku þinni í þessari rannsókn.  

Rannsóknir sem þessar hafa flestar verið gerðar í grunnskólum og niðurstöður þeirra hafa sýnt 

jákvæð áhrif af stuðningsáætlunum þegar litið er til hegðunar nemenda. Færri rannsóknir hafa 

verið gerðar í leikskólum. Rannsókn okkar felst í að setja upp stuðningsáætlun fyrir barn á 

leikskóladeild þinni sem kennarar á deildinni vinna eftir í a.m.k. 6 vikur. Þá munum við fylgjast 

með og skrá hegðun og virka þátttöku barnsins. Einnig óskum við eftir viðtali við þig fyrir og 

eftir þær 6 vikur sem unnið verður með barninu. Þess verður gætt að öflun rannsóknargagna hafi 

sem minnst truflandi áhrif á daglegt deildarinnar. Niðurstöður rannsóknarinnar munu birtast í 

lokaverkefnum okkar og hugsanlega í fagtímaritum og/eða kynntar á ráðstefnum.  

Rannsóknin hefur verið kynnt til Persónuverndar. Fyllstu nafnleyndar verður gætt fyrir 

þátttakendur í rannsókninni, börn, leikskóla, kennara og foreldra. Niðurstöður verða ekki 

rekjanlegar með neinum hætti til einstakra þátttakenda. Þér og öðrum þátttakendum verður 

heimilt að hafna eða hætta við þátttöku í rannsókninni hvenær sem er og án nokkurra skilyrða.  

 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er dr. Anna-Lind Pétursdóttir dósent við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands. 

 

Ef einhverjar spurningar vakna varðandi rannsóknina má hafa samband við okkur: 

Daðey Arnborg Sigþórsdóttir, sími: 867-1699, netfang: das34@hi.is   

Erla Björk Sveinbjörnsdóttir, sími: 699-6372, netfang: ebs8@hi.is 

Anna-Lind Pétursdóttir, sími: 694-5335, netfang: annalind@hi.is 

 

_____________________________________________________________________________ 

Staður, dagsetning 

Ég ___________________________________________________ samþykki hér með að taka 

þátt í rannsókn Daðeyjar og Erlu Bjarkar um áhrif stuðningsáætlana í leikskóla. 

mailto:das34@hi.is
mailto:ebs8@hi.is
mailto:annalind@hi.is
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Viðauki K: Dæmi um inngripsflæðirit 

 
         

 

            

  

 

 

 

           
   

 

 

 

      

       

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Afleiðingar: 

Fær neikvæða 

athygli frá 

starfsmanni 

Fær athygli 

barnanna 

 

Aðdragandi: 

Samverustund 

dregst á 

langinn 

Of einhæf 

verkefni 

 

 

 

Bakgrunnsáhrif

avaldar: 

Úthaldsleysi 

Helgardvöl hjá 

föður 

Viðeigandi hegðun í stað hinnar erfiðu: 

*Davíð réttir upp hönd til að fá orðið/athygli 

*Davíð fær hlutverk í samverustund, svo sem að stýra 

vali laga, velja leiki eða annað 

 

Truflandi hegðun: 
Fiktar í fötum sínum 
Sækist eftir samskiptum við 
leikfélaga 
Fer úr sæti án leyfis, eða af 
þeim stað sem honum er ætlað 
Talar við annan nemanda um 
annað en efni 
samverustundarinnar (hvísl eða 
upphátt) 
Býr til hávaða með köllum, góli 
eða hlutum 
Tekur söngspjöld eða aðra hluti 
af börnum eða starfsmönnum 

Óskahegðun: 

Tekur virkan þátt í 

samverustund með 

lágmarks truflandi 

hegðun 

Afleiðingar: 

Betri líðan 

Jákvæð viðgjöf frá 

starfsmanni 

Jákvæð félagsleg 

styrking 

Bætt sjálfsmynd 

Ánægja vegna 

þátttöku í 

áhugaverðum 

verkefnum 

 Tilgangur: 

*Fá athygli kennara  

*Fá athygli félaga  

 

Tilgangur: 

Fá athygli 

starfsmanna  

Fá athygli 

félaga  
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Viðauki L: Hvatningarkerfi Bjarka 

Samverustund 

 

 

 
 

Lag 1 Lag 2 Lag 3 

 

Lag 4 

 

Lag 5 

 

Lag 6 

 

 

 
Sitja og 
passa 
hendur og 
fætur 

      

 

 
Hlusta 
 
 

 
 
 
 
 
 

     

 

 
Rétta upp 
hönd 
 
 

 
 
 
 
 
 

     

 
 
Syngja með 
 
 

 
 
 
 
 
 

     

 

 


