
 

 

Fyrirmyndarnemendur 
Hópmiðuð íhlutun í formi leiks til að draga úr óæskilegri hegðun 

nemenda á miðstigi grunnskóla 

Heiða Hlín Matthíasdóttir og Zivile Vaisyte 

Lokaverkefni til BS-gráðu 
Sálfræðideild 

Heilbrigðisvísindasvið 



  

 

Fyrirmyndarnemendur 
Hópmiðuð íhlutun í formi leiks til að draga úr óæskilegri hegðun 

nemenda á miðstigi grunnskóla 

Heiða Hlín Matthíasdóttir og Zivile Vaisyte 

Lokaverkefni til BS-gráðu í sálfræði 

Leiðbeinandi: Bergljót Gyða Guðmundsdóttir 

 

Sálfræðideild 

Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands 
Júní 2017 



  

 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BS gráðu í sálfræði og er óheimilt að afrita 
ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

© Heiða Hlín Matthíasdóttir og Zivile Vaisyte, 2017 

 

Prentun: Háskólaprent 

Reykjavík, Ísland 2017



  

3 

Útdráttur 

Hegðunarvandi í skólum getur haft víðtæk áhrif á gæði kennslu, líðan kennara og 

námsástundun nemenda. Rannsóknir sýna að snemmtæk íhlutun getur gagnast vel 

sem forvörn gegn vanda síðar meir á æviskeiði nemandans. Er því mikilvægt að 

kennarar hafi yfir aðferðum og úrræðum að ráða sem stuðla að jákvæðri hegðun 

hópsins í heild. Eitt slíkt úrræði, Good Behavior Game (GBG), er hópmiðuð 

íhlutun í formi leiks, sem hefur það markmið að draga úr hegðunarvanda og auka 

æskilega hegðun. Markmið þessarar rannsóknar var að athuga áhrif GBG á 

hegðun nemenda í kennslustundum. Þátttakendur voru nemendur í 5. bekk í einum 

grunnskóla á höfuðborgssvæðinu. Notast var við A-B-A vendisnið (e. A-B-A 

reversal design) til þess að meta áhrif GBG á markhegðun. Markhegðunin var 

skilgreind sem tal í leyfisleysi og önnur hljóð sem trufluðu vinnufrið. Niðurstöður 

sýndu að GBG íhlutunin dró úr óæskilegri hegðun nemenda meðan á henni stóð 

og að hún jókst aftur að íhlutun lokinni. Rannsóknin undirstrikar mikilvægi þess 

að beita gagnreyndum aðferðum við snemmtæka íhlutun í skólum landsins.  
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Upphaf grunnskólagöngu markar tímamót í lífi flestra barna. Þau þurfa að hlíta nýjum 

reglum og væntingum skólaumhverfisins og aðlagast öguðum aðstæðum kennslustofunnar. Í 

þessum nýju aðstæðum er farið að gera kröfur um að barnið sýni aukna sjálfsstjórn og hæfni 

til að fylgja fyrirmælum kennara. Þau börn sem eiga í erfiðleikum með þessa þætti eru 

líklegri til að skapa óróleika og trufla vinnufrið í kennslustofunni og án ef viðeigandi 

íhlutunar er hætta á að hegðunarvandi aukist með árunum (Stormont, 2002). Skilgreining á 

hegðunarvanda getur verið breytileg á milli kennara, bekkja og skóla en almennt er talað um 

hegðunarvanda þegar hegðunin hefur truflandi áhrif á námsframvindu og samskipti barna 

við jafnaldra eða fullorðna (Powell, Fixsen, Dunlap, Smith og Fox, 2007). 

Röskun vinnufriðar innan kennslustofu getur haft víðtæk áhrif á námsástundun 

nemenda og störf kennara. Kennarar þurfa gjarnan að eyða dýrmætum tíma í að viðhalda aga 

innan bekkjarins sem getur dregið úr getu þeirra til að leiðbeina nemendum og sinna 

almennri kennslu (Hinshaw, 1992; Walker, Gresham og Ramsey, 2004). Nemendur sem 

sýna endurtekna truflandi hegðun eyða jafnan minni tíma við verkefni sín, einkunnir þeirra 

eru lægri og frammistaða þeirra á prófum er almennt lakari borið saman við aðra nemendur 

(Shinn, Ramsey, Walker, Stieber og O’Neill, 1987; Swift og Spivack, 1968; Wentzel, 1998). 

Erfiðleikar í námi geta leitt til þess að námsáhugi dvínar hjá þeim nemendum og auknar 

líkur eru á brottfalli úr námi eftir að skólaskyldu lýkur (Wagner, Newman, Cameto, Garza 

og Levine, 2005). Langtímarannsóknir benda til þess að börn sem sýna erfiða hegðun í æsku 

séu líklegri en önnur börn til að eiga við félagsleg vandamál að stríða á unglings- og 

fullorðinsárum og án viðeigandi inngrips er hætta á að vandinn þróist í hegðunarröskun og 

andfélagslega hegðun síðar meir (Huesmann, Eron, Lefkowitz og Walder, 1984; McCord, 

1991; Tremblay, Pihl, Vitaro og Dobkin, 1994). 

Agabrot og hegðunarvandi nemenda eru talin með alvarlegri vandkvæðum í 

grunnskólum hér á landi en talið er að rúmlega 10% grunnskólanema glími við einhvern 

hegðunarvanda (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006). Margt bendir til þess 

að hegðunarvandi nemenda valdi grunnskólakennurum á Íslandi auknu álagi og hafi 

neikvæð áhrif á líðan þeirra í starfi (Anna Dóra Steinþórsdóttir, 2009). Í nýlegri rannsókn 

sem gerð var á líðan grunnskólakennara á höfuðborgarsvæðinu kom í ljós að stór hluti 

kennara þarf að fást daglega við erfiða hegðun nemenda og rúmlega helmingur sagðist hafa 

íhugað að hætta kennslu vegna þess (Snæfríður Dröfn Björgvinsdóttir og Anna-Lind 

Pétursdóttir, 2014). Fyrri rannsóknir hafa einnig leitt í ljós að kennarar upplifa mikið 

vinnuálag og telja sig skorta næg úrræði til að takast á við hegðunarvanda í kennslustofu 
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(Anna Þóra Baldursdóttir og Valgerður Magnúsdóttir, 2007). Mikilvægt er að kennarar beiti 

viðurkenndum og markvissum aðferðum til að hafa stjórn á hegðun í kennslustundum. Með 

því móti geta þeir viðhaldið góðri samvinnu við nemendur og náð með skilvirkum hætti 

tilætluðum markmiðum.  

 

Hegðunarstjórnun í bekk 

Út frá sjónarmiðum atferlisgreiningar er allri virkri hegðun viðhaldið út frá þeim 

afleiðingum sem fylgja í kjölfar hennar. Innan kennslustofunnar er því gagnlegt að skoða 

samband truflandi hegðunar við þær afleiðingar sem fylgja í kjölfar hennar og styrkja hana. 

Meginástæður fyrir truflandi hegðun nemenda eru að þeir sækjast eftir athygli frá 

skólafélögum, kennurum eða öðrum (jákvæður styrkir) eða að þeir vilja koma sér undan því 

að vinna verkefni sem þeim finnst krefjandi eða fráhrindandi á einhvern hátt, það er að segja 

forðun (neikvæður styrkir) (Hawkins og Axelrod, 2008; McIntosh, Horner, Chard, Dickey 

og Braun, 2008; VanDerHeyden, Witt og Gatti, 2001). Refsiaðgerðir kennara gætu virkað 

sem styrkir á hegðun nemanda, það er aukið hegðunina og haldið henni við, ef refsingin 

veitir nemandanum þá athygli sem hann sækist eftir eða fjarlægir hann úr aðstæðum sem 

honum finnst fráhrindandi (til dæmis brottrekstur úr kennslustofu). Í tilfellum þar sem 

refsiaðgerðir kennara virka sem refsing í þeim skilningi að draga úr tíðni hegðunar er það 

oftar en ekki aðeins tímabundin lausn á vandanum. Þrátt fyrir að vandinn minnki um stund 

þá benda rannsóknir til þess að refsing stuðli frekar að viðvarandi vanda þar sem refsing er 

ekki leiðbeinandi fyrir nemandann um hvernig hann getur bætt eigin hegðun (Luiselli og 

Diament, 2014). Þegar til lengri tíma er litið er umbun talin áhrifaríkari leið en refsing þegar 

kemur að mótun hegðunar (Maag, 2001).  

Til að ná sem mestum árangri í bekkjarstjórnun er mikilvægt að nemendum sé 

leiðbeint reglulega og með skýrum hætti um það hvaða hegðun teljist æskileg og hver ekki. 

Fyrri rannsóknir hafa leitt í ljós að hluta hegðunarvanda nemenda megi rekja til þess að 

nemendum hafi ekki verið leiðbeint um hvaða hegðunar er vænst af þeim og að einblínt sé 

um of að refsa fyrir óæskilega hegðun. Hegðunarreglum þarf að framfylgja markvisst og 

styrkja þarf viðeigandi hegðun svo nemendur læri sem best til hvers er ætlast af þeim í 

kennslustund. 
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Íhlutun í hópi     

Flestir kennarar hafa fjölda nemenda í sinni umsjá en takmarkaðan tíma til að sinna hverjum 

og einum þeirra sérstaklega. Engu að síður er ætlast til þess að allir nemendur nái árangri og 

taki markvissum framförum í námi. Er því mikilvægt að kennarar hafi yfir aðferðum og 

úrræðum að ráða sem stuðla að jákvæðri hegðun hópsins í heild. Eitt slíkt úrræði, Good 

Behavior Game (GBG), er hópmiðað forvarnarkerfi sem hefur það markmið að draga úr 

hegðunarvanda og auka æskilega hegðun. GBG er heildstæð íhlutun í formi leiks sem miðar 

að því að auka sjálfsstjórn nemenda, vinnusemi þeirra og samvinnu. Samvinna eykur líkur á 

því að nemendur læri að taka tillit til hvers annars og dregur úr tíðni ofbeldishegðunar 

(Ames, 1981).  

Uppruna GBG leiksins má rekja til rannsóknar Barrish, Saunders og Wolf (1969) þar 

sem markmiðið var að draga úr truflandi hegðun nemenda í fjórða bekk með því að innleiða 

hópmiðaða íhlutun í formi leiks. Bekknum var skipt í tvo jafna nemendahópa og leikreglur 

voru að nemendur mættu ekki fara úr sæti sínu eða tala í leyfisleysi meðan á leiknum stóð. 

Ef nemandi braut leikreglu fékk sá hópur sem hann tilheyrði eitt refsistig. Ef hópur náði að 

halda sig undir fyrirframákveðnu viðmiði refsistiga fengu allir meðlimir hópsins umbun sem 

ýmist voru verðlaunamerki eða fríðindi eins og frjáls tími í lok skóladags. Báðir hópar áttu 

því alltaf möguleika á að vinna leikinn. Niðurstöður þeirra voru að verulega dró úr tíðni 

markhegðunar (það er hegðun sem skilgreind var í leikreglum) meðan á GBG leik stóð en 

hún færðist í fyrra horf eftir að íhlutun lauk. Bæði kennarar og nemendur töldu GBG leikinn 

reynast vel og höfðu gaman af því að taka þátt í honum. 

GBG leikurinn er byggður á lögmálum atferlisgreiningar og rannsóknir hafa sýnt 

fram á ágæti þessarar aðferðar til að hafa jákvæð áhrif á hegðun nemenda á alþjóðavísu 

(Nolan, Houlihan, Wanzek og Jenson, 2014). Áhrif GBG hafa verið rannsökuð meðal 

nemenda frá leikskólaaldri og upp á fullorðinsár en flestar rannsóknir hafa beinst að hópum 

yngri grunnskólanema í fyrsta og upp í sjötta bekk (Tingstrom, Sterling-Turner og 

Wilczynski, 2006). Í flestum tilvikum fer leikurinn fram innan kennslustofunnar og meðan á 

almennri kennslu stendur. Leikurinn felur yfirleitt í sér fjóra meginþætti; nemendum er skipt 

í jafna hópa, leikreglur eru kynntar ítarlega og reglulega, fylgst er náið með hegðun 

nemenda og umbun er veitt fyrir viðeigandi hegðun (Poduska og Kurki, 2014). Ef nemandi 

brýtur leikreglu fær hópur hans eitt refsistig. Markmið hóps er að fá sem fæst refsistig og 

ávallt er sett fyrirfram ákveðið viðmið sem hópur þarf að standast eigi hann að fá umbun í 

lok leiks.  
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Áður en GBG leikur hefst er mikilvægt að kennari eða umsjónarmaður skilgreini  mark-

hegðun sem leitast er við að hafa áhrif á og hvaða atferli teljist til þeirrar hegðunar. Þegar 

kemur að hópaskipan ætti fjöldi nemenda að vera jafn og geta nemenda áþekk svo allir 

hópar hafi jafna möguleika á að vinna leikinn. Val á markhegðun getur verið breytileg eftir 

bekkjum og aldurshópum en markhegðunin verður að vera sýnileg, mælanleg og almennt 

séð talin hafa truflandi áhrif á kennslu. Tilvik þar sem nemandi svarar spurningu ranglega 

eða hegðun tilkomin vegna röskunar á hugrænni eða líkamlegri getu hans ætti ekki að teljast 

til markhegðunar. Algengt er að kennarar velji að taka á hegðun sem truflar vinnufrið á borð 

við það að nemendur fari úr sæti í leyfisleysi, að tala í leyfisleysi eða almennt að hlýða ekki 

bekkjarreglum. Mikilvægt er að leikreglum sé framfylgt markvisst og að nemandi sé 

upplýstur um ástæðu fyrir refsistigi ef hann brýtur reglu meðan á leik stendur. Leiktími getur 

verið breytilegur en kennari ætti ávallt að tilkynna nemendum upphaf og lok leiks hverju 

sinni.  

GBG byggist einkum á styrkingu lágrar tíðni markhegðunar (e. differential reinforce-

ment of low rates of behavior; DRL) en einnig hefur verið nýtt styrkingaraðferð þar sem 

einblínt er á styrkingu æskilegrar hegðunar og því refsistigum fyrir óæskilega hegðun sleppt 

(Fishbein og Wasik, 1981). Samanburðarrannsóknir á þessum styrkingaraðferðum hafa leitt í 

ljós að árangur þeirra er sambærilegur við að bæta markvisst hegðun nemenda (Wright og 

McCurdy, 2012; Wahl, Hawkins, Haydon, Marsicano og Morrison, 2016). Nauðsynlegt er 

að umbun þyki eftirsóknarverð meðal nemenda svo leikurinn skili árangri. Í GBG hafa 

kennarar yfirleitt nýtt það sem þegar er til staðar í skólaumhverfinu og skólinn hefur tök á að 

veita svo sem frjálsan tíma, lengri frímínútur, viðurkenningarmerki, strokleður eða önnur 

ritföng (Barrish o.fl., 1969; Kleinman og Saigh, 2011; Mitchell, Tingstrom, Dufrene, Ford 

og Sterling, 2015). Aðstæðubundið mat ræður því hvenær eigi að veita umbun en hægt er að 

veita nemendum umbun strax að leik loknum, í lok dags eða í lok vikunnar. Með því að nota 

táknbundið styrkingarkerfi (e. token economy) er hægt að draga úr tilkostnaði og 

undirbúningsferli þegar kemur að því að veita nemendum umbun. Í því felst að nemendur fái 

viðurkenningu í lok hvers leiks í formi miða eða stiga sem þeir geta safnað og á þann hátt 

unnið sér inn eftirsóknarverðari umbun í lok vikunnar fyrir tiltekið magn táknstyrkja.  

 

Langtímarannsóknir á árangri GBG 

Í bandarískri langtímarannsókn sem hófst árið 1985 var markmiðið að fylgjast með 

langtímaáhrifum GBG íhlutunar. GBG kerfið var innleitt hjá nemendum í fyrsta bekk í sex 
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grunnskólum og því fylgt markvisst um tveggja ára skeið. Í hverjum grunnskóla var ávallt 

samanburðarbekkur jafnaldra þar sem GBG leikur var ekki innleiddur. Áratug síðar, þegar 

nemendur voru um 19-21 árs, voru tekin viðtöl við alla þátttakendur rannsóknarinnar 

(markhóp og samanburðarhóp). Í ljós kom að tíðni ólöglegrar vímuefnanotkunar, reykinga, 

ofbeldishegðunar og þunglyndis var marktækt lægri hjá þeim sem hlotið höfðu GBG íhlutun 

í fyrsta og öðrum bekk, miðað við samanburðarhóp. Einnig voru nemendur í markhópi 

líklegri til að hafa lokið námi á framhaldsskólastigi (Kellam o.fl., 2008).  

Í annarri rannsókn, sem byggði á gögnum úr langtímarannsókn Kellam og félaga 

(2008), komu fram áhugaverðar niðurstöður um að þeir sem notið höfðu GBG íhlutunar í 

byrjun grunnskóla greindu frá helmingi færri sjálfsvígstilraunum og sjálfsvígshugsunum en 

samanburðarhópurinn (Wilcox o.fl., 2008). Newcomer og félagar (2016) könnuðu hvaða 

þættir í GBG gætu skýrt lægri tíðni sjálfsvígshugsana og sjálfsvígstilrauna. Niðurstöður 

þeirra gáfu til kynna að félagslegur stuðningur og samþykki frá jafningjum virðist vera stór 

áhrifaþáttur við að draga úr sjálfsvígshættu og þá sérstaklega meðal nemenda sem sýna 

árásargjarna hegðun. Með öðrum orðum geta góð samskipti á yngri árum virkað sem 

verndandi þáttur gegn sjálfsvígstilraunum síðar meir. 

Í langtímarannsókn sem gerð var í Belgíu voru skoðuð áhrif GBG íhlutunar á 

árásarhneigð eða ýgi nemenda. GBG íhlutunin stóð yfir í eitt ár og þátttakendur voru 570 

grunnskólanemendur í öðrum bekk. Í úrtaki voru nemendur sem þóttu vera í áhættuhóp hvað 

varðar þróun ýgi eða árásargjarnar hegðunar. Að ári liðnu leiddu niðurstöður í ljós að 

nemendur í áhættuhóp sýndu færri tilvik ofbeldisfullrar hegðunar. Lægri tíðni árásargjarnar 

hegðunar hjá nemendum í áhættuhópi var skýrð með auknum og bættum samskiptum 

nemenda og minni félagslegrar höfnunar. Þeir nemendur sem voru í áhættuhópnum fyrir 

þróun ýgi upplifðu verri samskipti við jafnaldra vegna slakra samskiptahæfileika. Með því 

að skapa tækifæri fyrir nemendurna til að hafa samskipti á uppbyggjandi hátt, fækkaði 

tilvikum ýgi og betra námsumhverfi skapaðist (Leflot, van Lier, Onghena og Colpin, 2013). 

Þættir tengdir samskiptum milli nemenda á borð við vinalega samkeppni og félagslega 

viðurkenningu stuðlar að jákvæðum áhrifum GBG (Hegerle, Kesecker og Couch, 1979). 

Niðurstöður þessara rannsókna benda til að GBG sé öflug íhlutun sem getur haft 

víðtæk áhrif á líf nemenda. Leikurinn hefur reynst sérstaklega mikilvægur í ljósi þess hvað 

hann hefur skilað miklum breytingum í frammistöðu nemenda. Í heildargreiningu (e. meta-

analysis) þar sem til athugunar voru 21 rannsókn á árangri GBG meðal grunn- og 

framhaldsskóla nemenda kom í ljós að verulega dró úr óæskilegri hegðun og viðeigandi 

hegðun jókst í kennslustundum (Bowman-Perrot, Burke, Zaini, Zhang og Vannest, 2016). 



  

10 

Einnig kom fram að GBG virkar betur til þess að draga úr óviðeigandi hegðun freakar en að 

auka viðeigandi hegðun. Í heildargreiningu Flower, Mckenna, Muething, Bryant og Bryant 

(2014) kom í ljós að áhrifastærðir (e. effect sizes) í rannsóknum á GBG voru miðlungs til 

stórar þegar um var að ræða krefjandi hegðun í skólum og kennslustofum sem bendir til þess 

að GBG geti haft töluverð áhrif á hegðun nemenda.  

 

Markmið rannsóknar 

Af fyrrgreindri umfjöllun má álykta að hegðunarerfiðleikar hafi umstalsverð áhrif á 

námsframvindu barna sem og störf kennara og því ljóst að þörf er á einföldu en öflugu 

úrræði til þess að takast á við hegðunarerfiðleika í skólum. Rannsóknir á GBG hafa sýnt að 

hægt er að draga úr þessum erfiðleikum á áhrifaríkan hátt með einföldu inngripi sem nær til 

hópsins í heild. Langtímarannsóknir benda til að GBG íhlutun geti einnig virkað sem 

forvörn gegn félagslegum vandamálum síðar á ævinni. Markmið þessarar rannóknar var að 

skoða áhrif GBG íhlutunar til að draga úr truflandi hegðun nemenda í fimmta bekk í 

grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. Tekið var mið af fyrrgreindri rannsókn Barrish og félaga 

(1969) við framkvæmd verkefnisins og tilgátur byggðar á niðurstöðum þeirra og annarra 

rannsókna á þessu efni. 
 

Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru nemendur í 5. bekk í einum grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. Alls tóku 

16 nemendur þátt í rannsókninni, þar af voru tíu stúlkur og sex drengir. Menningarlegur 

bakgrunnur nemenda var fjölbreyttur og sumir höfðu íslensku sem annað tungumál. Allir 

nemendur höfðu þó gott vald á íslensku máli. Þátttökubekkur var valinn af hentugleika.  
 

Rannsóknaraðstæður og mælitæki 

Mælingar fóru fram í stærðfræðitímum, en í þeim tímum var ætlast til að nemendur ynnu 

sjálfstætt og í hljóði. Fylgst var með fyrirfram skilgreindri markhegðun með beinum 

áhorfsmælingum. Hlutbilaskráning (e. partial interval recording) var notuð til þess að skrá 

markhegðun á sérútbúnu skráningarblaði (viðauki 1). Skráningarbilin voru alls tuttugu og 

þau skiptust í 30 sekúndna áhorfsbil og 30 sekúndna skráningarbil. Til að auðvelda 

skráningu var notað smáforritið Interval sem gaf til kynna mörk áhorfs- og skráningarbila. 
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Ef markhegðun kom fram innan áhorfsbils var það merkt með plúsi (+) á skráningarblað, en 

mínus (-) ef hún birtist ekki. Ekki var skráð tíðni markhegðunar innan áhorfsbils, heldur 

eingöngu hvort hún birtist eða ekki. 

Útbúin voru tvö veggspjöld sem hengd voru upp á áberandi stað í kennslustofunni. 

Annað veggspjaldið útlistaði leikreglur sem nemendum var ætlað að fara eftir. Hitt 

veggspjaldið innihélt hópaskipan, nöfn nemenda og töflu til að skrá refsistig hvors hóps. Til 

að hafa tímasetningu leiksins sem nákvæmasta var notuð sérstök stillanleg klukka sem gaf til 

kynna upphaf og lok leiks. Klukkunni var komið fyrir fremst í kennslustofunni svo að 

nemendur gætu líka fylgst með. Að gagnasöfnun lokinni var unnið úr gögnum í Microsoft 

Excel. 

 

Rannsóknarsnið 

Í þessari rannsókn var notað A-B-A-vendisnið (e. ABA-reversal design) til þess að meta 

áhrif frumbreytu á fylgibreytu. Í fyrri grunnlínumælingu (A) var fylgst með hegðun 

nemenda án inngrips. Á inngripsskeiði (B) var hegðun mæld meðan á GBG íhlutun stóð. Að 

lokum var hegðun mæld á sama hátt og í fyrri grunnlínumælingu (A), það er eftir að inngripi 

var lokið. Frumbreyta rannsóknar var innleiðing GBG íhlutunar, en fylgibreyta var hlutfall 

áhorfsbila þar sem markhegðun kom fram hjá nemendum.  

 

Framkvæmd 

Áður en GBG íhlutun hófst var fundað með umsjónarkennara og tilgangur leiksins skýrður, 

auk þess sem markhegðun og umbun var ákvörðuð í samráði við kennara. Valin var 

eftirfarandi markhegðun - að tjá sig í leyfisleysi. Í því fólst meðal annars tal og pískur milli 

nemenda, að kalla á kennara án þess að rétta upp hönd og önnur truflandi hljóð. Nánari 

skilgreining á atferli sem taldist til markhegðunar má finna í viðauka 2. Valdar voru þrjár 

leikreglur; að nemendur ynni verkefni sín í hljóði, að þeir réttu upp hönd ef þeir þyrftu 

aðstoð og að þeir sætu kyrrir í sínu sæti. Markhegðun sem rannsakendur mældu var þó 

eingöngu tal og önnur truflandi hljóð nemenda. Ákveðið var að íhlutun færi fram í 

stærðfræðitímum þar sem allir nemendur bekkjarins væru viðstaddir og ætlast var til að 

nemendur ynnu verkefni sin í hljóði. Mikilvægt þótti að kynnast aðstæðum kennslustofunnar 

ásamt því að gefa nemendum tækifæri til að venjast viðveru rannsakenda. Af þeim sökum 

mættu rannsakendur tvisvar sinnum í stærðfræðitíma án þess að mælingar færu fram. 
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Nemendum bekkjarins var tilkynnt að rannsakendur væru háskólanemar að fylgjast með 

starfsemi skólans. 

Á fyrra grunnlínuskeiði voru teknar fjórar grunnlínumælingar. Tímasetning mælinga 

réðist af því hvenær stærðfræðikennsla átti sér stað. Tvisvar sinnum í viku voru mælingar í 

fyrstu kennslustund dags, klukkan 8:20 til 9:00. Einu sinni í viku var mælt klukkan 10:00 til 

10:40 og mælingar eftir hádegi voru frá 12:40 til 13:20. Á meðan á grunnlínumælingum stóð 

fór venjubundin kennsla fram. Rannsakendur komu sér fyrir aftast í kennslustofunni og 

fylgdust með því hvort markhegðun kæmi fram. Að grunnlínumælingu lokinni var leikurinn 

kynntur fyrir nemendum og farið ítarlega yfir leikreglur. Bekknum var skipt í tvo jafna hópa 

eftir sætaskipan þar sem nemendur sem sátu hægra megin í kennslustofu skipuðu annan 

hópinn og þeir sem sátu vinstra megin skipuðu hinn. Á borðum allra nemenda voru límdir 

annað hvort bláir eða grænir miðar sem gáfu til kynna hvorum hópnum þeir tilheyrðu. Sett 

voru viðmið um refsistig sem hópar þurftu að halda sig undir til að fá umbun í lok leiks. Í 

öllum skiptum sem leikurinn var spilaður var viðmið haft fimm refsistig en það var metið 

hæfilegt út frá fyrri grunnlínumælingum. Við nemendur var ávallt notað orðið „punktur“ í 

stað orðsins „refsistig“ til að vekja síður upp neikvæð viðbrögð. Í upphafi hvers leiks var 

aftur farið yfir leikreglur og nemendum tilkynnt hversu lengi leikurinn stæði yfir. Í fyrstu 

þrjú skiptin sem leikurinn var leikinn stóð hann yfir í tíu mínútur. Í fjórða skiptið var 

leiktími lengdur upp í 15 mínútur og á síðasta degi var leiktíminn lengdur í 20 mínútur. 

Breytingar á leiktímanum réðust af góðum árangri nemenda. Umbun var ávallt veitt í lok 

hvers leiks og var hún í formi verðlaunamiða eða lítilla gjafa (meðal annars strokleður og 

litlar fígúrur). Inngripsskeið stóð yfir í rúmar tvær vikur og alls voru teknar sjö mælingar á 

því tímabili. Tveimur vikum eftir að leiknum lauk voru að nýju teknar grunnlínumælingar til 

að hafa samanburð við fyrri mælingar. Þrjár mælingar fóru fram á jafnmörgum dögum í 

hefðbundnum stærðfræðitíma og án nokkurra inngripa líkt og í fyrri grunnlínumælingum.  

 

Áreiðanleiki 

Rannsakendur fylgdust samtímis með hegðun nemenda og miðað var við að 80% samræmi 

næðist að lágmarki. Áreiðanleiki matsmanna (e. inter-observer agreement) var metin í 11 af 

14 mælingum eða í 78% tilvika. Áreiðanleiki var mældur með því að leggja saman tilvik 

áhorfsbila þar sem samræmi gætti milli matsmanna og deila því með heildarfjölda 

áhorfsbila. Útkoman var síðan margfölduð með 100. Meðaláreiðanleiki í öllum mælingum 

var 91,6% og spönn áreiðanleika á bilinu 80-100%. 
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Niðurstöður 

Niðurstöður allra mælinga má sjá á línuriti (mynd 1). Á lóðrétta ásnum er hlutfall áhorfsbila 

í prósentum, en lárétti ásinn sýnir mælingadaga. Brotalínur greina á milli þriggja 

mismunandi rannsóknarskeiða; fyrri grunnskeiðsmælingar, inngripsmælingar og að lokum 

seinni grunnlínumælingar.  

 
Mynd 1. Hlutfall áhorfsbila þar sem markhegðun kom fram hjá nemendum. 

 

Fram kemur að nokkur munur er á stefnu og hlutfalli áhorfsbila þar sem markhegðun kom 

fram á grunnlínuskeiðum og inngripsskeiði. Í fyrri grunnlínu kom markhegðun fram í 89% 

áhorfsbila að meðaltali (spönn 80-95%). Markhegðun hélst nokkuð stöðug yfir allar fjórar 

mælingar á fyrra grunnlínuskeiði. Í fyrstu tveimur mælingum á inngripsskeiði voru engin 

tilvik þar sem markhegðun kom fram en markhegðun kom að meðaltali fram í 25% 

áhorfsbila yfir allar sjö inngripsmælingar (spönn 0-49%). Á áhorfsbili 8 var leikurinn 

lengdur upp í 15 mínútur og að lokum var hann lengdur í 20 mínútur á áhorfsbili 11. Aukin 

tilvik markhegðunar yfir inngripsskeið mætti því skýra að einhverju leyti með lengri 

leiktíma GBG leiksins þar sem kröfur til nemenda um æskilega hegðun voru auknar. Á 

seinna grunnlínuskeiði jókst hegðunin aftur og var nánast komin í sama horf og fyrir íhlutun. 

Meðaltal áhorfsbila þar sem markhegðun kom fram í síðara grunnlínuskeiði var þó lægra en 

í því fyrra, eða í 75% áhorfsbila að meðaltali (spönn 60-95%).  
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Umræða 

Hegðunarvandi nemenda er talinn með alvarlegri vandkvæðum í grunnskólum hér á landi 

sökum neikvæðra áhrifa á námsástundun nemenda sem og störf kennara. Fyrri rannsóknir 

hafa einnig leitt í ljós mikilvægi þess að beita markvissum aðferðum í skólastarfi til að 

stemma stigu við hegðunarvanda nemenda. Á meðal slíkra úrræða hefur GBG fengið mikinn 

hljómgrunn í rannsóknum þar sem íhlutunin dregur úr tíðni óæskilegrar hegðunar nemenda 

ásamt því að styrkja æskilega hegðun. Markmið þessarar rannsóknar var að athuga áhrif 

GBG á hegðun nemenda í 5. bekk í skóla á höfuðbogarsvæðinu. Út frá niðurstöðum má 

draga þá ályktun að GBG leikurinn hafi töluverð áhrif við að bæta hegðun nemenda í 

kennslustund á meðan á leik stendur. Niðurstöður okkar samræmdust niðurstöðum þeirra 

Barrish og félaga (1969) þar sem markhegðun minnkaði töluvert meðan á leiknum stóð en 

jókst svo aftur eftir að inngripi lauk. Áreiðanleiki matsamanna var hár í flestum mælingum, 

sem bendir til þess að skilgreining á markhegðun hafi verið skýr og nákvæm. Jafnframt má 

gera ráð fyrir að rannsakendur hafi haft sameiginlegan skilning á birtingarmynd 

markhegðunar. 

Takmarkanir í rannsókninni voru þó nokkrar. Einna helsta ber að nefna að leikurinn 

hefði hugsanlega skilað betri árangri hefði hann staðið yfir í fleiri skipti. Til að nemendur 

geti tileinkað sér þá æskilegu hegðun sem ætlast er til í kennslustofu væri betra að GBG færi 

fram reglulega og yfir lengra tímabil, líkt og í rannsókn þeirra Barrish og félaga (1969) þar 

sem leikurinn fór fram í minnsta kosti 30 skipti. Fáir leikir gefa nemendum ekki nægileg 

tækifæri til þess að venjast reglum leiksins. Þegar kom að spilun leiksins var það alfarið 

hlutverk kennara að fylgjast með reglubrotum og veita nemendum punkta auk þess sem 

kennari þurfti að sinna almennri kennslu og aðstoða nemendur við verkefni sín. Kennarinn 

hafði því nóg fyrir stafni og annað slagið yfirsást kennara truflandi atferli á borð við lágt 

hvísl milli nemenda. Til að GBG skili sem mestum árangri er mikilvægt að nemendur fái 

refsistig í hvert sinn sem markhegðun kemur fram hjá þeim. Með því að nota táknbundið 

kerfi væri hægt að aðstoða kennarann við að auðkenna atferli. Þetta olli mögulega því að 

tilvik markhegðunar héldust stöðug eða jafnvel jukust yfir inngripsskeið, þar sem 

nemendurnir upplifðu í sumum tilfellum engar afleiðingar af reglubrotum. Þar sem hegðun 

var metin út frá hegðun beggja hópa sem heild þurfti aðeins einn nemandi að sýna 

markhegðun til að hún teldist hafa átt sér stað. Með því að meta fjölda tilvika þar sem 

markhegðun kemur fram væri mögulega hægt að greina betur þau áhrif sem GBG íhlutun 

hefur á hegðun nemanda.  
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Þegar mælt er í hversdagslegu umhverfi nemenda geta komið upp aðstæður sem 

rannsakendur hafa ekki stjórn á. Ýmsar breytur geta breytt hegðun nemenda frá degi til dags, 

og þar með haft áhrif á niðurstöður rannsóknar. Sem dæmi má nefna að á einum 

mælingardegi sinnti forfallakennari kennslu. Sá kennari hafði ekki fengið nægjanlega 

þjálfun í GBG sem hafði hugsanlega áhrif á hlutfall á hegðun nemenda þennan dag. 

Nokkrir annmarkar voru áberandi í mælingum seinni grunnlínu. Til stóð að gera 

fjórar mælingar í seinni grunnlínu líkt og í þeirri fyrri, en aðeins voru gerðar þrjár mælingar 

þar sem nemendur fóru í frí einn daginn. Mögulega hefðu fengist skýrari niðurstöður með 

fleiri mælingum á seinna grunnlínuskeiði. Í öðru lagi var búið að breyta sætaskipan þannig 

að allir nemendur sátu í tveimur löngum sætaröðum. Slík sætaskipan veitti nemendum enn 

frekara tækifæri til að tala sín á milli.  

Með þessari rannsókn var sýnt fram á að þegar æskileg hegðun hóps nemenda er 

styrkt í kennslustundum verður óæskileg hegðun hópsins í heild minna áberandi. Enn fremur 

varpa niðurstöðrunar ljósi á mikilvægi þess að nota einföld lögmál atferlisgreiningar til þess 

að bæta hegðun nemenda. Því er full ástæða til þess að innleiða GBG í fleiri grunnskólum 

hér á landi, þar sem ávinningur af leiknum getur verið mikill bæði fyrir kennara og 

nemendur. Leikurinn getur reynst sérstaklega áhrifaríkur í kennslustundum sem krefjast 

mikillar einbeitingar. Í þeim aðstæðum má telja að sumir nemendur fái leiða á námsefninu 

og hefji samtöl við aðra nemendur. GBG ýtir undir ábyrgðartilfinningu gagnvart hópnum og 

eykur viljann til að standast viðmiðin sem síðan breytir hegðun nemenda til hins betra 

(Hegerle o.fl., 1979). Öllum nemendum ætti að líða vel í skólanum og allir ættu að geta 

staðið sig vel. Með því að innleiða GBG er hægt að auka líkur á því að nemendurnir viti til 

hvers ætlast til þeim, ásamt því að fá endurgjöf þegar hegðun þeirra hefur verið til 

fyrirmyndar. Áhugavert væri að endurtaka rannsóknina með stærri úrtökum, fleiri 

aldurshópum og yfir lengri tíma. Þrátt fyrir að inngripið sé einfalt og kostnaðarlítið geta 

ýmsar hindranir fyrir innleiðingu GBG í grunnskólum landsins og má þar nefna; tímaskortur 

kennara, þörf á handleiðslu starfsmanna og þekkingu á atferlislögmálum. Mikilvægt er að 

rannsaka þetta nánar og til þess að stuðla að frekari þróunn þekkingar sem er unnt að 

hagnýta í skólastarfi á Íslandi.  
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Viðauki 1 

Nafn matsaðila: ____________  

  

G1: grunnlína  
Dagsetning:   
 

Dagsetning:   
 

Dagsetning:  
  

G1  

Lota  

  

+ eða -  

  

Aths.  

G1  

Lota  + eða -  

  

Aths.  

G1  

Lota  

   

+ eða -  

  

Aths.  
1      1      1      
2      2      2      
3      3      3      
4      4      4      
5      5      5      

  
Fjöldi plúsa: ________ af _______ lotum = ____________%  
  
  
  
IG: inngrip  
Dagsetning:   
 

Dagsetning:   
 

Dagsetning:   
 

IG  

Lota  

  

+ eða -  

  

Aths.  

IG  

Lota  + eða -  

  

Aths.  

IG  

Lota  

   

+ eða -  

  

Aths.  
1      1      1      
2      2      2      
3      3      3      
4      4      4      
5      5      5      

  
Fjöldi plúsa: ________ af _______ lotum = ____________%  
  
  
  
GS: grunnskeið  
Dagsetning:  
  

Dagsetning:  
 

Dagsetning:  
 

GS  

Lota  

  

+ eða -  

  

Aths.  

GS  

Lota  + eða -  

  

Aths.  

GS  

Lota  

   

+ eða -  

  

Aths.  
1      1      1      
2      2      2      
3      3      3      
4      4      4      
5      5      5      

  
Fjöldi plúsa: ________ af _______ lotum = ____________% 
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Viðauki 2 

Atferli sem flokkast meðal annars undir markhegðun: 

• Að tala án þess að rétta upp hönd og fá leyfi frá kennara 

• Að kalla á nafn kennara í stað þess að rétta upp hönd óski nemandi eftir aðstoð  

• Að nemendur tali eða hvísli sín á milli í leyfisleysi 

• Að syngja, raula, smella í góm eða gefa frá sér önnur truflandi hljóð 

• Að smella fingrum, stappa fæti, tromma á borð eða valda öðrum truflandi hljóðum 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


