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Útdráttur

Hegðun barns í skóla getur skipt miklu máli fyrir barnið sjálft, samnemendur þess og
starfsfólk skólans. Það að koma á heilstæðu hegðunarmótunarkerfi innan skólans sem
kennarar og nemendur taka þátt í saman getur skapað betra vinnuumhverfi fyrir alla aðila.
Eitt þeirra kerfa sem skilað hafa góðum árangri er Positive Behavior Support (PBS) eða
Stuðningur við jákvæða hegðun. Kerfið miðar að því að auka æskilega hegðun nemenda
með því að veita æskilegri hegðun jákvæða athygli. Í þessari ritgerð er fjallað um og gert
grein fyrir hluta mælinga á áhrifum innleiðingar PBS í þremur skólum í Reykjanesbæ.
Inngrip er hafið í tveimur skólanna en einn þeirra er ennþá í grunnlínu. Merkilegustu
niðurstöður mælinganna eru að í báðum skólunum þar sem innleiðing var hafin hafði
tíðni jákvæðrar athygli minnkað í kennslustund en aukist á almennum svæðum. Tíðni
óæskilegrar hegðunar minnkaði á öllum svæðum innan skólanna eftir að inngrip hófst. Í
báðum skólum hafði óviðeigandi hundsun starfsmanna minnkað. Það að óæskileg hegðun
sé minni eftir að innleiðing hófst bendir til þess að kerfið sé að byrja að virka á hegðun
allra í skólanum.
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Inngangur

Flest börn eru einhverntímann erfið og sýna ósækilega hegðun bæði heima hjá sér
og annarsstaðar. Flestir foreldrar standa frammi fyrir því einhverntímann í uppeldinu að
þurfa að taka á óæskilegri hegðun barna sinna og í flestum tilfellum er það nóg. Í öðrum
tilfellum getur hegðun barns orðið vandamál fyrir barnið sjálft og aðstandendur þess.
Hegðunin þarf ekki að vera skaðleg barninu eða öðrum heldur getur óróleiki, hátt og
mikið tal, ærslagangur og erfiðleikar við að hlusta og hlýða verið ákaflega þreytandi til
lengdar.
Hegðun barna i skóla getur haft mikil áhrif á námsárangur og velgengni í
félagslegum samskiptum hjá börnum. Samkvæmt rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar og
Ingibjargar Kaldalóns frá árinu 2006 haga um 90% grunnskólabarna á Íslandi sér
æskilega innan skóla mest allan tímann. Það er misjafnt á milli skóla hversu hátt þetta
hlutfall er en ljóst er að lítill hluti sýnir endurtekið óæskilega hegðun í skóla sem er til
ama. Þau börn sem hafa verið greind með hegðunarröskun eru liklegri en önnur börn til
að sýna “óæskilega hegðun” innan skóla þar sem það sem hefur verið nefnt óæskileg
hegðun er það sem þarf að vera til staðar og telst til einkenna hegðunarraskana.
Það getur verið erfitt fyrir starfsfólk skólans að sinna sínu starfi fái barn með
hegðunarröskun ekki viðeigandi aðstoð. Það getur líka verið erfitt fyrir barnið sjálft að geta
ekki virkað eðlilega innan um jafnaldra sína og vini og sífelldar skammir geta haft
ævarandi áhrif á barnið. Eðli málsins samkvæmt verður að taka á hegðunarörðugleika á
réttan hátt sem fyrst allra vegna. Því miður er því svo farið að ekki er nógu mikið um
úrræði fyrirbörn með hegðunarvanda. Hegðunarvandi getur stafað af mörgum ástæðum,
hann hefur háa fylgni við námsörðugleika, aðstæður á heimili barnsins og við genetíska
forsögu. En óháð ástæðu þá getur umhverfi, til dæmis í skóla, stuðlað að því að vandinn
versni mjög hratt eða öfugt, umhverfið í skólanum getur dregið úr vandanum og stuðlað að
aðlögun barnsins ef rétt er tekið á málum.
Innan flestra skóla eru starfandi skólasálfræðingar sem geta veitt tilsögn í einstaka
málum og sent þau mál áfram sem þörf er á. En það er mikilvægt að sá stóri hluti barna
sem ekki hefur verið greindur með hegðunarröskun fái líka úrræði innan skóla, sá hópur
nemenda er líka stærstur. Þó að börnin séu ekki greind með hegðunarröskun sýnir stærsti
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hluti barna einhverntímann óæskilega hegðun og í raun löngu áður en þau fá greiningu.
Það er því mikilvægt að móta umhverfi barnanna við fyrsta tækifæri til að koma í veg
fyrir að óæskileg hegðun aukist og geti á endanum leitt til greiningar á hegðunarröskun,
sérstaklega hjá þeim sem sýna mikla óæskilega hegðun og eru í sérstökum áhættuhópi.
Þegar hegðun barns er mjög slæm og foreldrar og aðrir í umhverfi barnsins standa
frammi fyrir því að ekkert virkar getur verið að um hegðunarröskun sé að ræða. Þá er
sjaldnast nóg að foreldrar og barn vinni saman heldur þarf barnið á séstökum úrræðum að
halda t.d læknismeðferð eða sálfræðimeðferð eða bæði. Á síðustu árum hefur greiningum
á hegðunarröskunum hjá börnum fjölgað mjög, auk þess sem nýjar heðunarraskanir hafa
verið greindar af læknum (Gísli Baldursson, Ólafur Ó Guðmundsson og Páll Magnússon
2000b). Flest börn sem sýna hegðunarörðugleika eru í leikskólum eða grunnskólum og
starfsfólkið þar þarf að kljast við vandann meðan þau dvelja þar.

Hegðunarraskanir

Athyglisbrestur með ofvirkni (Attention deficit hyperactivity disorder). Þetta er sú
hegðunarröskun sem er algengust meðal ungra barna (Gísli Baldursson, Ólafur Ó
Guðmundsson og Páll Magnússon 2000b). Röskunin verður hér eftir kölluð ofvirkni til
þæginda. Skilgreiningin á ofvirkni er “Börn sem sýna áframhaldandi athyglisbrest,
ofvirkni og hvatskeytni svo óeðlilegt sé miðað við aldur, af nægilega miklu magni til að
valda neikvæðum áhrifum á líf sitt”(American Psychiatric Association, 2000). Vegna
þessa geta tvö greind börn sýnd mjög ólík einkenni. Drengir eru mun líklegri til að vera
með röskunina og eru stærri prósenta þeirra barna sem greindir eru. Stúlkur eru hinsvegar
yfirleitt greindar fyrr (Berkley, 2005).
Samkvæmt greiningarkerfi bandarísku geðlæknasamtakanna Diagnostic and
Statistical Manual (DSM) er barn greint með þessa hegðunarröskun sýni það ákveðin
einkenni í ákveðið langan tíma. Meðal þessara einkenna eru hvatskeytni (þ.e.a.s
hömluleysi í hegðun, að geta ekki beðið með að svara eftir að spurning hefur verið borin
fram), erfiðleikar með að bíða þar til röðin kemur að þeim, trufla oft og troða sér inn í
samtöl og leiki annara. Einnig er innan kerfisins að finna undirflokka fyrir þau börn sem
greinast med færri einkenni en til þarf til að greinast með ofvirkni en eiga engu að síður
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við hegðunarvandamál að stríða (Berkley, 2005). Oft á barn sem greint er með ofvirkni
einnig við önnur geðræn vandamál að stríða t.d. þunglyndi eða kvíða og námserfiðleika.
Um það bil helmingur þeirra drengja sem eru greindir með ofvirkni þjást einnig af
hegðunarröskun sem heitir Mótþróaþrjóskuröskun.
Mótþróaþrjóskuröskun (Oppositional Defiant Disorder). Þetta er hegðunaröskun
sem skilgreind er sem áframhaldandi mynstur óhlýðni og fjandsamlegrar, ögrandi
hegðunar í garð fullorðinna og yfirvalds svo óeðlilegt þyki miðað við aldur barns
(Berkley, 2005). Hún hefur ekki verið talin hingað til af líffræðilegum uppruna. Til að
barn sé greint með þessa röskun verður að vera sýnt að þessi hegðun hafi neikvæð áhrif á
lífsgæði barns og getu þess til að sýna fulla virkni innan skóla, á heimili sínu eða í
samfélaginu. Einkenni röskunarinnar eru t.d. að barn missir auðveldlega stjórn á skapi
sínu, reynir viljandi að pirra fólk, kennir öðrum um mistök sin og er oft reitt og biturt að
ástæðulausu (Berkley, 2005).
Hegðunarröskun (Conduct disorder). Þetta er alvarlegasta afbrigði
hegðunarraskananna. DSM greiningarviðmið fyrir hegðunarröskun er meðal annars
árasagirni í garð fólks og dýra, skemmdir á eigum annara, blekkingar og þjófnaðir og
alvarleg brot á reglum. Börn með hegðunarröskun eru líklegri en önnur börn til þess að
taka þátt í eða eiga upphafið að einelti (Berkley, 2005). Mjög mikilvægt og áríðandi er að
börn með þessa röskun fái viðeigandi aðstoð þar sem barnið getur sýnt sjálfsskaðandi
hegðun og hegðun sem er hættuleg umhverfinu t.d. íkveikjur. Einnig geta afleiðingar
röskunarinnar verið miklar á önnur börn sem gætu orðið fyrir barðinu á barninu með
röskunina (Berkley, 2005).
Eins og sjá má eru mörg einkenni greindra hegðunaraskana þau sömu og kölluð
hafa verið “óþekkt” og “óæskileg hegðun” í gegnum tíðina. Þess vegna er mikilvægt að
börn sem greind eru med hegðunarröskun fái viðeigandi aðstoð bæði á heimilinu og í
skólanum. Skammir og refsing sem börnin geta orðið fyrir vegna þessarar hegðunar geta
orðið þess valdandi að börnunum líður enn verr og eru ekki líklegar til að minnka
einkenni raskananna. Það er því mikilvægt að foreldrar og kennarar barna með
hegðunarröskun bregðist fljótt við ef barn er greint og að foreldrar, kennarar og barn
vinni saman að úrræðum.
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Úrræði við hegðunarvandamálum
Oft eru það kennarar og starfsfólk skóla sem fyrst bera kennsl á vandann og er
það skiljanlegt þar sem starfsfólk skólans hefur meiri samanburð og yfirsýn yfir börn á
sama aldri og á því auðveldara með að greina það sem er frábrugðið. Ef foreldrar hafa
grun um að barn þeirra þjáist af hegðunarröskun byrja þeir yfirleitt á þvi að leita til
heimilislæknis. Heimilislæknir byggir svo greiningu sína á sjúkrasögu barnsins,
skilgreiningum og greiningarviðmiðum DSM og læknisfræðilegri skoðun (Gísli
Baldursson o.fl 2000a).
Börn sem greind hafa verið með hegðunarröskun geta leitað til Barna og
unglingageðdeildar á Landsspítala-Háskólasjúkrahúss (BUGL). Meðal þess sem er í boði
á göngudeildinni eru félagsfærniþjálfun fyrir börn og þjálfunarnámskeið fyrir foreldra
sem eiga börn með greinda hegðunarröskun Á Barna og unglingageðdeilidinni er líka
boðið upp á hóp og fjölskyldumeðferð og er meðferðin sniðin að vandamálinu og þörfum
barnsins og fjölskyldunnar ( Vefur Landspítala, 2009). Í meðferð er þörf á samvinnu
barns og foreldra og er það því miður svo að oft er erfitt að fá foreldra barnanna með í
áframhaldandi meðferð eftir að greining hefur verið gerð og þessari vinnu því ábótavant
enn sem komið er.
Lyfjameðferð. Rannsóknir benda til þess að ofvirkni sé taugaröskun og að í
börnum með þessa hegðunarröskun sé að finna truflun í boðefnakerfi heila á þeim
svæðum sem gegna mikilvægu hlutverki við stjórn hegðunar. Einnig hafa rannsóknir sýnt
að röskunin sé genatengd því í fjölskyldum þeirra sem greinst hafa með ofvirkni er hærri
tíðni einkenna en almennt er (Faraone og Biedeman, 1998). Læknir sem greint hefur barn
með hegðunarröskun getur ávísað lyfi fyrir barnið. Örvandi lyf eru algengust í meðferð
við ofvirkni því næst koma þríhringlaga þunglyndislyf. Aukaverkanir eru með báðum
lyfjaflokkunum og eru misalvarlegir og í flestum tilfellum ekki það slæmir að það borgi
sig að hætta inntöku lyfsins (Gísli Baldursson ofl. 2000b).
Lyfin geta hjálpað barninu á margan hátt. Þau gera barninu auðveldara að hafa
stjórn á hegðun sinni og að læra á skipulegri hátt. En það er ýmislegt sem lyf geta ekki
bætt fyrir þegar kemur að hegðunarröskunum. Börn geta haft litla félagshæfni og verið
búin að “venja sig á” ýmsar aðferðir til að lifa með röskuninni. Þessvegna hefur reynst
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vel að nota aðra meðferð samhliða lyfjameðferð t.d atferlismeðferð (Elia, Ambrosini og
Rapoport 1999).
Atferlismeðferð. Eitt þeirra sálfræðilegu úrræða sem notað er við hegðunarröskun
hjá börnum er atferlismeðferð. Enn hefur ekki verið sýnt fram á að orsakir allra einkenna
sem greindar eru hja börnum séu líffræðilegar ( Gísli Baldursson ofl. 2000a). Þessvegna
er mikilvægt að reyna að koma í veg fyrir að þættir í umhverfi barnsins leiði til
ósækilegrar hegðunar sem gæti leitt til hegðunarröskunar. Í skýrslu Sigurbjargar J.
Helgadóttur frá árinu 2005 um sérkennslu í grunnskólum í Reykjavík kom fram að
nemendur með atferlisvanda áttu kost á atferlisþjálfun í tæplega 80% skólanna. Í sömu
skýrslu kom fram að í 25 skólum af þeim 34 sem voru í úrtakinu voru starfandi
stuðningsteymi vegna nemenda með námserfiðleika og hegðunar og
samskiptaörðugleika. Í teymunum voru að jafnaði deildarstjóri sérkennslu, kennarar,
námsráðgjafar, skólastjóri og sálfræðingur.
Þrátt fyrir það er það ekki fullnægjandi að einn kennari innan skóla hafi setið
námskeið eða fengið tilsögn í hegðunarstjórnun. Þar sem allir kennarar þurfa að geta
tekið þátt í hegðunarmótun barnanna væri nær að hluti af menntun kennara væri í
hegðunarstjórnun. Það hefur verið sýnt fram á að hegðunarstjórnun virkar mjög vel á
börn með allskyns hegðunaraskanir.
Einnig er foreldrum barna sem greind eru með hegðunarröskun boðið upp á
námskeið í hegðunarstjórnun. Foreldrum eru kenndar viðeigandi uppeldisaðferðir t.d
notkun umbunarkerfa til að auka æskilega hegðun sem skilað hafa góðum árangri i
meðferð hegðunarraskana. Eitt þeirra námskeiða sem hefur staðið foreldrum til boða á
íslandi er SOS! Hjálp fyrir foreldra (Clark, 1997).
SOS!-Hjálp fyrir foreldra námskeiðin eru námskeið um hegðunarstjórn.
Námskeiðin hafa verið í boði í Reykjanesbæ frá árinu 2000, aðallega í leikskólum en líka
í boði fyrir foreldra 2ja ára barna. Námskeiðið er ætlað foreldrum, kennurum og öllum
þeim sem starfa með börnum og er áhersla lögð á samvinnu á milli heimilis og skóla til
að ná sem bestum árangri. Meginmarkmið Reykjanesbæjar með námskeiðahaldinu er að
kenna áhrifaríkar uppeldisaðferðir til þess að auka lífsgæði barna og fjölskyldna þeirra og
til að spara fé með því að draga úr þörfinni á opinberum stuðningi vegna barna með
hegðunarerfiðleika. Árangur námskeiðsins hefur sýnt sig í því að 5 árum eftir að
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námskeiðshald hófst í Reykjanesbæ hafði tilvísunum vegna hegðunarörðugleika til
Fræðsluskrifstofu Reykjanesbæjar fækkað mælanlega (Gylfi Jón Gylfason, 2005).

Stuðningur við jákvæða hegðun
Þrátt fyrir að hegðunarvandamal hjá börnum séu mismunandi geta börn sem ekki
hafa verið greind með hegðunarröskun líka verið miserfið. Það að reyna að spyrna við
hegðunarvandamálum strax í upphafi getur hjálpað til við að koma í veg fyrir að
minniháttar hegðunarvandamál þróist og verði að verri og alvarlegri hegðunarröskunum
seinna meir. Positive Behavior Support (PBS), eða Stuðningur við jákvæða hegðun, er
kerfi sem er byggt á þekkingu um hegðunarstjórn.
Þetta kerfi var upphaflega notað fyrir nemendur með alvarleg þroskafrávik sem
voru í áhættuhópi fyrir sjálfskaðandi hegðun og árásagirni (Sugai o.fl, 2000).
Grunnforsendur þessa kerfis, hugtök og aðferðarfræði eru meðal annars sprottnar af meiði
hagnýtrar atferlisfræði. Með árunum hefur þetta kerfi verið þróað til að ná yfir víðari hóp
og gagnast ekki bara einstaklingum heldur einnig hópum í að minnka óæskileg hegðun og
auka félagsfærni og jákvæða hegðun. Innan kerfisins nær hugtakið jákvæð hegðun yfir
alla þá hæfileika einstaklings sem auka líkurnar á velgengni og vellíðan á öllum sviðum
(Carr ofl, 2002). Því fer því fjarri að kerfið gagnist þeim einum sem eiga við
hegðunarvandamál að stríða. Það er jafn mikilvægt sem forvörn fyrir þau börn sem sýna
yfirleitt æskilega hegðun en gætu ef ekkert væri að gert þróað með sér einhverja
hegðunarröskun.
Stuðningur við jákvæða hegðun hefur víða um heim verið innleitt í grunnskóla til
þess að auka jákvæða hegðun og minnka óæskilega hegðun. Niðurstöður rannsókna
benda til þess að með því að nota kerfið innan skóla megi koma í veg fyrir stigmögnun
andfélagslegar hegðunar (McCurdy, Mannella og Elridge, 2003). Innleiðing kerfisins er
samstarfsverkefni kennara, starfsfólks og nemenda í viðkomandi skóla.
Þegar ákvörðun hefur verið tekin um að innleiða PBS innan skóla er að skapa
PBS teymi. Teymið samanstendur af kennurum og öðru starfsfólki skólans og er hlutverk
þess margþætt.Eitt mikilvægasta hlutverk teymisins er að viðhalda starfseminni innan
skólans. Það er gert með reglulegum fundum og góðum samskiptum við aðra starfsmenn
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skólans. Teymið heldur utanum PBS-starfið, hengir upp reglur, fundar með öðru
starfsfólki skólans og miðlar upplýsingum.
Þegar reglur hafa verið búnar til eru þær hengdar upp á áberandi stöðum víða
innan skólans og í réttri hæð til að þær séu öllum sýnilegar. Reynt er að hafa reglurnar
einfaldlega orðaðar, jákvæðar og hnitmiðaðar. Í sumum tilfellum eru reglurnar framsettar
myndrænt líka til að auðvelda þeim yngri að skilja og muna það sem stendur á
spjöldunum. Einkunarorð eru valin og standa þau fyrir reglunum á öllum stöðum. Til
dæmis „Virðing og Ábyrgð“. Þá telst það dæmi um virðingu í matsal að gefa öðrum pláss
til að borða, og til ábyrgðar að ganga vel um eigur okkar og annara ( sjá mynd 1).

Virðing

Ábyrgð

Vinsemd

Ganga hljóðlega um og tala

Mæta með námsgögn

Vera jákvæður og hrósa

Ganga vel um eigur okkar,

Vera vingjarnlegur

lágt.
Rétta upp hönd

skólans og annara
Vera kurteis

Gera okkar besta

Hlusta á aðra af virðingu

Hafa hendur og fætur hjá

Mæta á réttum tíma

Aðstoða aðra

sér

Mynd 1. Reglur í kennslustofu í skóla 1

Teymið ákveður einnig hvernig umbunarkerfið verður innan skólans. Yfirleitt eru
nemendum gefnir miðar ( staðfesting) þegar þeir sýna æskilega hegðun. Þessum miðum
er svo safnað saman og hver bekkur fyrir sig er með sameiginlegt safn af miðum. Þegar
ákveðnum fjölda miða hefur verið náð er umbun í boði fyrir allan bekkinn sem heild.
Jákvæðni í viðmóti gagnvart nemendunum og hrós og umbun fyrir æskilega
hegðun eru notuð markvisst til þess að auka æskilega hegðun nemenda í öllum aðstæðum
innan skólans. Væntingar til nemenda eru gerðar skýrar og aðgengilegar og afleiðingar
óæskilegrar hegðunar eru samstilltar á milli starfsfólks svo börn vinni alltaf innan sama
ramma í skólanum.
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(Skólaskrifstofa Hafnafjarðar 2009).
Mynd 2. Þriggja þrepa forvarnarlíkan.

Þriggja þrepa forvarnarlíkan (three piered model of prevention) sýnir hvernig PBS tekur á
hegðunarvandamálum þriggja hópa innan skóla (Mynd 1). Í efsta þrepi þríhyrningsins er
að finna þá nemendur sem eiga við sértæk hegðunarvandamál að stríða. Þá er ætlast til að
þeir nemendur fái aðra aðstoð en stendur til boða í skólum sem eru meira
einstaklingsmiðaðar og krefjast mikils utanumhalds og samvinnu við fjölskyldu, lækni,
sálfræðing, kennara og fleiri sem koma að málum barns. Í næsta þrepi þríhyrningsins eru
nemendur sem eru í áhættuhópi og þurfa sérstaka athygli en hægt er að vinna með innan
skólans fyrst og fremst, t.d. með námskeið í hóp. I neðsta þrepi er lang stærsti hluti
nemenda sem eru “venjulegir” nemendur. Þeir hafa gagn af jákvæðri athygli fyrir
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æskilega hegðun og eru móttækilegir fyrir áhrifum einfaldra en markvissra breytinga í
umhverfi sem stuðla að hegðunarbreytingu (Walker, Horner, Sugai, Bullis, Sprague,icke
og Kufman 1996). Í þessum hópi eru börn sem gætu þróað alvarlega hegðunarerfiðleika
ef þeim væri ekki sinnt strax með árangursríkum hætti.
Á Íslandi hafa nokkrir skólar tekið upp þetta hegðunarkerfi með góðum árangri. Í
rannsóknum á áhrif PBS á skólastarf og hegðun bæði nemenda og starfsfólks til þessa,
bæði hér á Íslandi og erlendis, hafa áhrifin verið mæld með útkomumælingar, t.d. hefur
verið fylgst með því hvort færri kvartanir eru skráðar í mentor vegna hegðunar, eða með
huglægu mati kennara, til dæmis með spurningarkönnunum um skynjun þeirra á áhrif
þess að innleiða PBS.
Nú stendur yfir rannsókn á áhrfum innleiðingar PBS í þremur skólum í
Reykjanesbæ sem er langtímarannsókn og mælir áhrifin með beinu áhorfi á hegðun
starfsfólks og nemenda. Í þessari ritgerð er fjallað um og gert grein fyrir niðurstöðum
grunnlinumælinga í skólunum þremur auk fyrstu inngripsmælinga í tveimur skólanna.
Rannsóknarspurningin langtímarannsóknarinnar er sú hvort innleiðing PBS hafi
þau áhrif að æskileg hegðun aukist og óæskileg hegðun minnki samtímis. Sýni
lokaniðurstöður þessarar langtíma rannsóknar fram á að innleiðingin beri árangur ætti
starfinu að vera haldið áfram innan skólanna og vonandi í fleiri skólum í kjölfarið. Þó er
aðeins hálfur sigur unninn ef svo fer því það þarf að viðhalda kerfinu og ætti sú vinna að
skila sér beint til kennara og nemenda í bættu vinnuumhverfi og betri samskiptum innan
skóla sem er auðvitað það sem mun hjálpa til við að viðhalda kerfinu.
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Aðferð
Þáttakendur
Þáttakendur í rannsókninni voru nemendur og kennarar við þrjá skóla á
Suðurnesjum. Nemendunum var skipt í þrjá hópa eftir aldri. Yngsta stig voru nemendur í
1-4. bekk, miðstig voru nemendur í 5.-7.bekk og elsta stig voru nemendur í 8.-10. bekk. Í
skóla 1 voru 45 kennarar og aðrir starfsmenn innan skólans voru 22. Á elsta stigi vori 161
nemandi, á miðstigi voru 116 og á yngsta stigi voru 127 nemendur. Í skóla 2 voru 52
kennarar og aðrir starfsmenn innan skólans voru 26. Nemendur á elsta stigi voru144, á
miðstigi voru 134 og á yngsta stigi voru 179 nemendur. Í skóla 3 voru starfandi 40
kennarar og 17 aðrir starfsmenn innan skólans. Nemendur á elsta stigi voru 135, á
miðstigi voru þeir 113 og á elsta yngsta stigi 116. Í þessum hluta mælinganna er fjallað
um niðurstöður mælinga frá elsta stigi í öllum skólunum þremur.

Aðstæður
Mælingar voru teknar annarsvegar inni í kennslustund og hinsvegar á almennum
svæðum innan skólasvæðis. Kennslustofur voru valdar tilviljanakennt fyrir hverja
mælingu. Almennum svæðum var skipt í 5 hluta og mælingar teknar að jöfnu á hverjum
stað. Þeir 5 hlutar sem töldust til almennra svæða voru stigar/gangar/salerni,
fatasvæði/skósvæði, útisvæði/frímínútur/, inngangur og matsalur ( sjá viðauka 2).

Mælitæki
Beint áhorf var aðal mælitækið sem notað var í rannsókninni. Mæld var
markhegðun hópa en ekki einstaklinga svo mælingarmenn skilgreindu stærð og innihald
hópa fyrirfram. Rannsóknarmaður notaði hlutabilaskráningu (partial interval recording)
til að mæla markhegðun. Bilaskráning er áhorfs- og skráningarverkfæri sem mælir hvort
markhegðun á sér stað innan ákveðins tímaramma og nóg er að hegðun eigi sér stað einu
sinni til að hún sé skráð. Eigi hún sért stað oftar er hún ekki skráð aftur. Mælt var
samkvæmt ákveðnum skilgreiningum fyrir hverja markhegðun ( viðauki 1).
Áreiðanleikamælingar voru gerðar á notkun mælitækisins í einum þriðja hluta mælinga
(sjá töflu 1).
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Til að jafn tími liði á milli bila var notuð hljóðskrá sem sagði mælingarmanni til
um hvenær skildi horfa og hvenær skuli skrá það sem gerðist á áhorfsbilinu. Hver
hljóðupptaka var 10 mínútur með bili eftir fyrstu 5 mínúturnar. Hvert áhorfsbil var 10
sekundur, og hvert skráningarbil var 5 sekundur. Hvert einstakt skráningarblað var með
20 áhorfs- og skráningarbilum og mældi því 5 mínútna skráningu.

Framkvæmd
Þar sem mælingarnar sem fjallað er um voru hluti af stærri rannsókn var ekki þörf
á sérstökum samskiptum við skólayfirvöld áður en mælingar í þessari lotu hófust.
Nemendum og starfsfólki skólanna hafði verið gert grein fyrir mælingunum. Aðeins
stjórnendum skólans var gert ljóst hvað væri verið að mæla. Starfsfólki og nemendum var
sagt að verið væri að skrá niður hóphegðun og að niðurstöðurnar yrðu öllum
aðgengilegar að rannsókn lokinni Fyrst var mælingarmaður þjálfaður í notkun
mælitækisins bæði utan aðstæðna og í aðstæðum. Þegar mælingarmaður var nægilega
þjálfaður í notkun hugtaka og skráningu og nægilegt samræmi var í skráningu
mælingarmanna fékk hann úthlutað aldursstigi og kennslustofum. Miðað var við að
samræmi í skráningum væri ekki minna en 70% til þess að mælingarmaður teldist fullfær.
Kennslustofur hvers mælingardags voru dregnar upp úr umslagi svo jafnar líkur væru á
að hver kennari lenti í úrtaki. Mælingarmaður fór í þá stofu sem honum var úthlutuð
hverju sinni og kom sér hljóðlega fyrir á stað þar sem hann hafði góða yfirsýn yfir
bekkinn og reyndi að trufla ekki kennslu. Mælingarmaður kveikti á hljóðskránni og
skráði niður samskipti nemenda og kennara á mæliblaðið samkvæmt fyrirmælum. Þegar
10 mínútur voru liðnar fór mælingarmaður aftur út úr stofunni. Næsti hluti mælingarinnar
voru mælingar á almennum svæðum. Mælingarmaður kom sér fyrir á stað þar sem hann
hafði góða yfirsýn yfir samskipti nemenda og starfsfólks á almennum svæðum og tók 5
mínútna mælingar á hverjum stað. Mælingarmanni var frjálst að ganga um svæðið á
meðan hann mældi ef honum þótti þörf á. Ekki voru teknar mælingar ef um færri en 5
nemendur var að ræða eða eftir að nemendur og starfsfólk hurfu úr augnsýn. Til að koma
í veg fyrir áhrif af völdum tíma dags á hegðun nemenda og starfsfólks voru mælingar
teknar á mismunandi tímum. Einnig voru þær stofur sem mæla átti í hvern dag valdar
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tilviljanakennt svo jafn miklar líkur væru a að lenda hjá öllum kennurum. Sá hluti
mælinganna sem gert er grein fyrir í þessari ritgerð tók 4 vikur þar af ein vika í þjálfun.

Áreiðanleiki
Tafla 1.
Áreiðanleiki mælinga
X

Spönn

Skýr fyrirmæli

91,30%

73,00-98,80%

Óskýr fyrirmæli

98,71%

91,00-100%

Æskileg hegðun

99,35%

91,00-100%

Óæskileg hegðun

99,51%

83,00-100%

Jákvæð athygli

90,16%

73,00-100%

Leiðrétting á hegðun

99,88%

98,00-100%

Viðeigandi refsing

99,76%

99,40-100%

Virk hunsun

99,96%

92,00-100%

Röng umbun

99,47%

91,00-100%

Óviðeigandi refsing

97,88%

91,00-100%

Óviðeigandi hunsun

92,16%

87,00-100%

Starfsmaður ekki á staðnum

97,83%

90,00-100%

Starfsmaður ætti að vera á staðnum

96,22%

77,50-100%

Heildarmeðaltal

97,09%

90,16-99,96%

Áreiðanleikamælingar voru gerðar í einum þriðja huta mælinga. Til að reikna út
áreiðanleika var notuð aðferð sem heitir heildartalning (total count). Skráning beggja
mælingarmanna á hverri breytu fyrir sig var borin saman. Fjölda bila þar sem samræmi
var í mælingum var deilt með heildarfjölda bila og útkoman svo margfölduð með 100.
Meðal áreiðanleiki mælinga var 97,09% og meðalspönn áreiðanleika mælinga var
90,16%-99,96%
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Niðurstöður
Skóli 1

Niðurstöðurnar eru sýndar með línuritum þar sem x-ásinn sýnir fjölda mælinga og
y-ásinn sýnir hlutfalli bila þar sem hegðunin kom fram meðan á áhorfi stóð. Fyrstu 15
mælingarnar voru á grunnlínu og þær voru teknar haustið 2008. Seinni 15 mælingarnar
voru teknar eftir að inngrip er hófst um vor 2009. Ákveðið var að láta nokkrar vikur líða
frá því að inngrip var hafið og þar til að mælingar hófust að nýju.

Mynd 3. Hlutfall bila þar sem jákvæð athygli er mæld borið saman við hlutfall bila þar
sem æskileg og óæskileg hegðun var mæld í kennslustund.

Á mynd 3 má sjá að hlutfall jákvæðrar athygli í kennslustund var mjög breytilegt. Að
meðaltali mældist jákvæð athygli 45,67% í grunnlínu en 40% að meðaltali eftir að inngrip
hófst.
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Mynd 4. Hlutfall bila þar sem jákvæð athygli var mæld borið saman við hlutfall bila þar
sem æskileg og óæskileg hegðun var mæld á almennum svæðum.

Á mynd 4 má sjá að jákvæð athygli var til staðar í öllum mælingum á almennum
svæðum. Að meðaltali mælist jákvæð athygli í 22,38% einstakra mælinga í
grunnlínumælingum en 40% mælinga eftir að inngrip hófst. .

Mynd 5. Hlutfall bila þar sem óviðeigandi hunsun var mæld borið saman við hlutfall bila
þar sem æskileg og óæskileg hegðun var mæld í kennslustund.
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Á mynd 5 má sjá að óviðeigandi hunsun var mikil í kennslustund í grunnlínu eða að
meðaltali 38,41% í mælingu á meðan hún mældist að meðaltali 18,66% í mælingu eftir að
inngrip hófst.

Mynd 6. Hlutfall bila þar sem óviðeigandi hunsun var mæld borið saman við hlutfall bila
þar sem æskileg og óæskileg hegðun var mæld á almennum svæðum.

Á mynd 6 má sjá að hlutfall óviðeigandi hunsunar á almennum svæðum var hátt bæði
fyrir og eftir inngrip. Meðaltalsmæling óviðeigandi hunsunar í grunnlínumælingu var
55,72% og 50,3% eftir að inngrip hófst.
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Mynd 7. Hlutfall bila þar sem óviðeigandi hegning var mæld borið saman við hlutfall bila
þar sem æskileg og óæskileg hegðun var mæld í kennslustund.

Á mynd 7 má sjá að tíðni óviðeigandi hegningar er frekar lág í kennslustund og
sérstaklega eftir inngrip. Meðaltal stakra mælinga fyrir inngrip var 6,92% og 0,2% eftir
að inngrip hófst.

Mynd 8. Hlutfall bila þar sem óviðeigandi hegning var mæld borið saman við hlutfall bila
þar sem æskileg og óæskileg hegðun var mæld í kennslustund.
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Mynd 8 sýnir að hlutfall óviðeigandi hegningar var lágt í kennslustund og var að
meðaltali til staðar í 1,25% mælinga fyrir inngrip og mælist aldrei eftir að inngrip hófst.

Mynd 9. Hlutfall bila þar sem röng umbun var mæld borið saman við hlutfall bila þar sem
æskileg og óæskileg hegðun var mæld í kennslustund.

Mynd 9 sýnir að hlutfall rangrar umbunar er lágt í kennslustund. Tíðni þessarar
fylgibreytu var engin í öllum mælingum nema einni fyrir inngrip þar sem hún var 17,5%.
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Mynd 10. Hlutfall bila þar sem röng umbun var mæld borið saman við hlutfall bila þar
sem æskileg og óæskileg hegðun var mæld á almennum svæðum.

Mynd 10 sýnir að röng umbun var aldrei til staðar á almennum svæðum hvorki fyrir
inngrip eða eftir að inngrip hófst.

Mynd 11. Hlutfall bila þar sem leiðrétting á hegðun (RED) var mæld borið saman við
hlutfall bila þar sem æskileg og óæskileg hegðun var mæld í kennslustund.
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Mynd 11 sýnir að leiðrétting mældist sjaldan í kennslustund bæði fyrir og eftir að inngrip
hófst. Meðaltalsmæling leiðréttingar var 0,67% fyrir inngrip og 0,83% eftir að inngrip
hófst.

Mynd 12. Hlutfall bila þar sem leiðrétting var mæld borið saman við hlutfall bila þar sem
æskileg og óæskileg hegðun var mæld á almennum svæðum.

Mynd 12 sýnir að leiðrétting mælist aðeins einu sinni á almennum svæðum fyrir inngrip
og mældist þá 26,2% í einni mælingu. Eftir að inngrip hófst mælist breytan aldrei.
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Mynd 13. Hlutfall bila þar sem viðeigandi hegning kom fram borið saman við hlutfall bila
þar sem æskileg og óæskileg hegðun kom fram í kennslustund.

Mynd 13 sýnir að tiðni viðeigandi hegningar er lág í kennslustund. Breytan mælist að
meðaltali 0,7% í mælingu fyrir inngrip og 0,9% eftir að inngrip hófst.

Mynd 14. Hlutfall bila þar sem viðeigandi hegning var mæld borið saman við hlutfall
bila þar sem æskileg og óæskileg hegðun var mæld á almennum svæðum.
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Mynd 14 sýnir að hlutfall viðeigandi hegningar var lágt á almennum svæðum og mældist
að meðaltali 0,75% í grunnlínumæliningum en kom aldrei fyrir eftir að inngrip hófst.

Mynd 15. Hlutfall bila þar sem jákvæð fyrirmæli voru mæld borið saman við hlutfall bila
þar sem neikvæð fyrirmæli voru mæld í kennslustund.

Á mynd 15 má sjá að hlutfall jákvæðra fyrirmæla er töluvert hærra en hlutfall neikvæðra
fyrirmæla í öllum mælingum nema einni áður en inngrip hófst og öllum eftir að inngrip
var hafið. Meðaltals hlutfall jákvæðra fyrirmæla í mælingu var 36,5% fyrir inngrip og
neikvæðra 0,5%. I inngripsmælingunum mældust jákvæð fyrirmæli í 33,15% mælinga en
neikvæð í 1,56%.
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Mynd 16. Hlutfall bila þar sem jákvæð fyrirmæli voru mæld borið saman við hlutfall bila
þar sem neikvæð fyrirmæli voru mæld á almennum svæðum.

Á mynd 16 má sjá að hlutfall fyrirmæla a almennum svæðum var lágt fyrir bæði neikvæð
og jákvæð. Að meðaltali mældust jákvæð fyrirmæli í 2,55% mælinga á almennum
svæðum fyrir inngrip og í 1,38% mælinga eftir að inngrip hófst. Neikvæð fyrirmæli
mælast aldrei fyrir inngrip en að meðaltali 0,6% í einstakri mælingu eftir að inngrip hófst.

Mynd 17. Hlutfall bila þar sem starfsmaður ætti að vera á staðnum í kennslustund borið
saman við hlutfall þess er starfsmaður ætti að vera á staðnum á almennum svæðum.
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Mynd 17. sýnir að hlutfall bila þar sem starfsmaður ætti að vera á staðnum (en var ekki)
var mun hærri á almennum svæðum en í kennslustund og átti mjög sjaldan við í
kennslustund bæði fyrir og eftir að inngrip hófst. Að starfsmaður ætti að vera á staðnum
mælist að meðaltali 4,67% í mælingum í kennslustofum fyrir inngrip og aldrei eftir
inngrip. Að starfsmaður ætti að vera á staðnum mældist að meðaltali 13,02% í
mælingum á almennum svæðum áður en inngrip hófst en 20,84% eftir að inngrip hófst,
sem sagt, ástandið í þessari breytu versnaði eftir að inngrip hófst

Mynd 18. Hlutfall bila þar sem óæskileg hegðun var mæld í kennslustofu borið saman við
hlutfall bila þar sem óæskileg hegðun var mæld á almennum svæðum.

Á mynd 18 má sjá að óæskileg hegðun mældist mun meiri í kennslustund en á almennum
svæðum bæði fyrir inngrip og eftir að inngrip hófst. Óæskileg hegðun mældist að
meðaltali 59,67% í kennslustofu áður en inngrip hófst, en 10,83% eftir að inngrip hófst.
Óæskileg hegðun á almennum svæðum mældist að meðaltali 8,41% áður en inngrip en
inngrip hófst en 1,42% eftir að inngrip hófst.
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Mynd 19. Hlutfall bila þar sem fyrsta, annars og þriðja stigs óæskileg hegðun mældist á
almennum svæðum.

Á mynd 19 má sjá að annars og þriðja stigs hegðunarfrávik komu mjög sjaldan fyrir í
kennslustofum bæði fyrir inngrip og eftir að inngrip hófst. 1 stigs hegðunarfrávik
mældust að meðaltali 57% í kennslustund fyrir inngrip á almennum svæðum og 1,55%
eftir að inngrip hófst.

Mynd 20. Hlutfall bila þar sem fyrsta, annars og þriðja stigs óæskileg hegðun mældist á
almennum svæðum.
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Á mynd 20 má sjá að annars og þriðja stigs hegðunarfravik komu mjög sjaldan fyrir í
kennslustofum bæði fyrir og eftir að inngrip hófst. Fyrsta stigs hegðunarfrávik mældust
að meðaltali 9,25%% á almennum svæðum í mælingum fyrir inngrip og 5,66% eftir að
inngrip hófst.

Tafla 2.
Sýnileiki reglna í skóla 1 eftir mælingum og svæðum.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Kennslustofa

x x x x x

x x x

x

x

x

x x

Stigar/Gangar salerni

x x x x x x x x x x

x

x

x

x x

Útisvæði/frímínútur

x x x x x x x x x x

x

x

x

x x

Matsalur

x x x x x x x x x x

x

x

x

x

x

Inngangur

x x x x x x x x x x

x

x

x

x

x

Á töflu 2 sést að reglur voru sýnilegar á öllum almennum svæðum í skóla 1. en voru ekki
sýnilegar í kennslustofu í mælingum 6 og 7.
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Skóli 2
Niðurstöðurnar eru sýndar með línuritum þar sem x-ásinn sýnir fjölda mælinga og
y-ásinn sýnir hlutfalli bila þar sem hegðunin kom fram meðan á áhorfi stóð. Fyrstu 30
mælingarnar sem eru sýndar eru á grunnlínu og var fyrri helmingurinn tekinn vorið 2008
og seinni helmingurinn haustið 2008 með hlé á milli. 8 næstu mælingar á eftir eru líka á
grunnlínu og voru teknar vorið 2009 en síðustu 7 mælingarnar eru teknar eftir að inngrip
hófst vorið 2009. Ætlunin var að mæla grunnlínu en ákvarðanir í skólanum gerðu það að
verkum að inngrip hófst mun fyrr en áætlað hafði verið og var ákveðið að hætta ekki
mælingum þrátt fyrir það. Ætlunin er þó að leyfa skólunum að hefja inngrip og mæla
ekki áhrifin af innleiðingu fyrr en hún hefur staðið í þó nokkurn tíma þannig að ekki er
litið á þessar inngripsmælingar sem hinar raunverulegu mælingar eftir að inngrip hófst
þar sem það var komið svo afar stutt á leið.

Mynd 21. Hlutfall bila þar sem jákvæð athygli var mæld borið saman við hlutfall bila þar
sem æskileg og óæskileg hegðun var mæld í kennslustund.

Á mynd 21 má sjá að hlutfall bila þar sem jákvæð athygli var mæld var hærra í
grunnlínumælingum heldur en eftir að inngrip hófst. Meðaltal jákvæðrar athygli í
grunnlínumælingum var 37,31% en meðaltalið eftir að inngrip hófst var 13,91%.
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Mynd 22. Hlutfall bila þar sem jákvæðrar athygli mældist borið saman við hlutfall bila
þar sem æskileg og óæskileghegðun mældist á almennum svæðum.
.
Á mynd 22 má sjá að hlutfall jákvæðrar athygli var mjög misjafnt eftir mælingum. Í
grunnlínumælingum var hlutfall bila þar sem jákvæð athygli mældist að meðaltali
26,20% en eftir að inngrip hófst 13,91%.
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Mynd 23. Hlutfall bila þar sem óviðeigandi hunsun var mæld borið saman við hlutfall
bila þar sem æskileg og óæskileg hegðun var mæld í kennslustund.

Á mynd 23 má sjá að hlutfall óviðeigandi hunsunar i kennslustund var frekar hátt í
grunnlínumælingum eða 35,92% en 9,72% að meðaltali eftir að inngrip hófst.
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Mynd 24. Hlutfall bila þar sem óviðeigandi hunsun var mæld borið saman við hlutfall
bila þar sem æskileg og óæskileg hegðun var mæld á almennum svæðum.

Á mynd 24 má sjá að hlutfall bila þar sem óviðeigandi hunsun var mæld var að meðaltali
49,56% í grunnlínumælingum en aðeins 24,68% eftir að inngrip hófst.

Mynd 25. Hlutfall bila þar sem óviðeigandi hegning var mæld borið saman við hlutfall
bila þar sem æskileg og óæskileg hegðun var mæld í kennslustund.
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Á mynd 25 má sjá að hlutfall bila þar sem óviðeigandi hegning var mæld var lágt yfir allt
tímabilið. Meðaltalið lækkaði þó talsvert eftir að inngrip hófst eða úr 4,32% í 0,62%.

Mynd 26. Hlutfall bila þar sem óviðeigandi hegning var mæld borið saman við hlutfall
bila þar sem æskileg og óæskileg hegðun var mæld á almennum svæðum.

Á mynd 26 má sjá að hlutfall óviðeigandi hegningar á almennum svæðum var lágt í
gegnum allar mælingarnar. Hæst fór mældist hlutfall bila 8,3% í grunnlínumælingum og
var að meðaltali til staðar í 2% tilvika, en mældist aldrei eftir að inngrip hófst.
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Mynd 27. Hlutfall bila þar sem röng umbun mældist borið saman við hlutfall bila þar sem
æskileg og óæskileg hegðun mældust í kennslustund.

Á mynd 27 má sjá að hlutfall bila þar sem röng umbunar mældist var lágt í kennslustund.
Hæst fór mældist það 35% í einstakri mælingu en meðaltalið í grunnlínumælingum er
1,35% en eftir að inngrip hófst mældist aldrei röng umbun í kennslustund.

Mynd 28. Hlutfall bila þar sem röng umbunar var mæld borið saman við hlutfall bila þar
sem æskileg og óæskileg hegðun mældist á almennum svæðum.
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Á mynd 28 má sjá að hlutfall rangrar umbunar var mjög lágt á almennum svæðum og
mældist hæst 1,25% í tveimur mælingum fyrir inngrip, annars ekki.

Mynd 29. Hlutfall bila þar sem leiðrétting mældist borið saman við hlutfall bila þar sem
æskileg og óæskileg hegðun mældust í kennslustund.

Mynd 29 sýnir að hlutfall leiðréttingar er mjög lágt í kennslustund bæði fyrir og eftir að
inngrip hófst. Mest mældist hlutfall bila þar sem leiðrétting var mæld 5% í
grunnlínumælingum en aldrei eftir að inngrip hófst.
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Mynd 30. Hlutfall bila þar sem leiðrétting mældist borið saman við hlutfall bila þar sem
æskileg og óæskileg hegðun mældist á almennum svæðum.

Á mynd 30 má sjá að hlutfall leiðréttingar á almennum svæðum var mjög lágt bæði fyrir
og eftir inngrip. Aðeins einu sinni mældist leiðrétting og þá 1% í grunnlínumælingum en
aldrei eftir að inngrip hófst.

Mynd 31. Hlutfall bila þar sem viðeigandi hegning var mæld borið saman við hlutfall
bila þar sem æskileg og óæskileg hegðun mældist í kennslustund.
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Mynd 31 sýnir að hlutfall viðeigandi hegningar var frekar lágt í kennslustund. Að
meðaltali mældist viðeigandi hegning í 1% mælinga fyrir inngrip breytan mældist aldrei
eftir að inngrip hófst.

Mynd 32. Hlutfall bila þar sem viðeigandi hegning var mæld borið saman við hlutfall bila
þar sem æskileg og óæskileg hegðun var mæld á almennum svæðum.

Mynd 32 sýnir að hlutfall viðeigandi hegningar a almennum svæðum var mjög lágt bæði
fyrir inngrip og eftir að inngrip hófst.

37

Mynd 33. Hlutfall bila þar sem jákvæð fyrirmæli voru mæld í kennslustund borið saman
við hlutfall bila þar sem neikvæð fyrirmæli voru mæld í kennslustund.

Mynd 33 sýnir að hlutfall jákvæðra fyrirmæla i kennslustund var frekar hátt eða 42,39% í
grunnlínumælingum og 25,5% eftir að inngrip hófst. Að meðaltali mældust neikvæð
fyrirmæli sjaldnar bæði í grunnlínumælingum og eftir að inngrip hófst.

Mynd 34. Hlutfall bila þar sem jákvæð fyrirmæli voru mæld á almennum svæðum borið
saman við hlutfall bila þar sem neikvæð fyrirmæli voru mæld á almennum svæðum.
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Á mynd 34 má sjá að hlutfall fyrirmæla á almennum svæðum var lágt hvort sem um er að
ræða neikvæð eða jákvæð. Að meðaltali mældust jákvæð fyrirmæli 2,8% bæði í
grunnlínumælingum og í inngripsmælingum en neikvæð fyrirmæli 0,4% í
grunnlínumælingum og 0,5% eftir að inngrip hófst.

Mynd 35. Hlutfall bila þar sem starfsmaður ætti að vera á staðnum í kennslustund borið
saman við hlutfall bila þar sem starfsmaður ætti að vera á staðnum á almennum svæðum.

Á mynd 35 má sjá hlutfall bila þar sem starfsmaður ætti að vera á staðnum var mun hærra
á almennum svæðum bæði í grunnlínumælingum og eftir að inngrip hófst. Í
grunnlínumælingum mældist breytan í 23,77% tilvika en eftir að inngrip hófst 47%
tilvika. Innan kennslustofu mældist hlutfall breytunnar lágt bæði fyrir og eftir inngrip að
inngrip hófst.
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Mynd 36. Hlutfall bila þar sem óæskileg hegðun var mæld í kennslustofu borið saman við
hlutfall bila þar sem óæskileg hegðun var mæld á almennum svæðum.

Mynd 36 sýnir að óæskileg hegðun var nánast alltaf til staðar í kennslustofu en töluvert
minna var um hana á almennum svæðum. Að meðaltali mældist óæskileg hegðun 35% í
grunnmælingum og 10,94% eftir að inngrip hófst. Óæskileg hegðun á almennum svæðum
mældist að meðaltali 16,26% í grunnlínumælingum en 1,64% eftir að inngrip hófst.

Mynd 37. Hlutfall bila þar sem fyrsta, ananars og þriðja stigs óæskileg hegðun mældist á
almennum svæðum.
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Mynd 37 sýnir að hlutfall bila þar sem fyrsta stigs hegðunarfrávik mældust var lang hæst
og komu annars og þriðja stigs hegðunarfrávik mjög sjaldan fyrir bæði fyrir og eftir að
inngrip hófst. Meðaltal fyrsta stigs hegðunarfrávika var 32,91% í grunnlínumælingum en
3,44% eftir inngrip.

Mynd 38. Hlutfall bila þar sem fyrsta, annars og þriðja stigs óæskileg hegðun mældist á
almennum svæðum.

Mynd 38 sýnir að annars og þriðja stigs óæskileg hegðun mældist mjög lítið á almennum
svæðum. Tíðni fyrsta stigs hegðunar mældist að meðaltali í 7,83% í grunnlínumælingum
en 1,88% eftir að inngrip hófst.
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Tafla 3.

Sýnileiki reglna í Skóla 2 eftir mælingum og svæðum.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Kennslustofa

x x

x x x x x x

x

x

x x

Stigar/Gangar salerni

x x x x x x x x x x

x

x

x

x x

Útisvæði/frímínútur

x x x x x x x x x x

x

x

x

x x

Matsalur

x x x x x x x x x x

x

x

x

x

x

Inngangur

x x x x x x x x x x

x

x

x

x

x

Á töflu 3 sést að reglur voru sýnilegar á öllum almennum svæðum í skóla 2 en voru ekki
sýnilegar í kennslustund í mælingum 1, 4, og 11.
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Skóli 3
Niðurstöðurnar eru sýndar með línuritum þar sem x-ásinn sýnir fjölda mælinga og
y-ásinn sýnir með hlutfalli bila hversu oft hegðunin kom fram meðan á áhorfi stóð.
Mælingarnar eru allar á grunnlínu og var fyrri hluti tekinn vorið 2008 og seinni hlutinn
haustið 2008 með hlé á milli.

Mynd 39. Hlutfall bila þar sem jákvæð athygli var mæld borið saman við hlutfall bila þar
sem æskileg og óæskileg hegðun var mæld í kennslustund.

Á mynd 39 má sjá að hlutfall jákvæðrar athygli í kennstlustund var mjög breytilegt á
milli mælinga. Að meðaltali mældist jákvæð athygli í 42,66% mælinga í kennslustund.
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Mynd 40. Hlutfall bila þar sem jákvæð athygli var mæld borið saman við hlutfall bila þar
sem æskileg og óæskileg hegðun var mæld í kennslustund.

Á mynd 40 má sjá að jákvæð athygli var frekar lág á almennum svæðum samanborið
við í kennslustund. Að meðaltali mældist jákvæð athygli 15,15%.

Mynd 41. Hlutfall bila þar sem óviðeigandi hunsun var mæld borið saman við hlutfall bila
þar sem æskileg hegðun og óæskileg hegðun var mæld í kennslustund.
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Á mynd 41 má sjá að hlutfall óviðeigandi hunsunar í kennslustund er í flestum tilfellum
frekar hátt. Að meðaltali mældist óviðeigandi hunsun 33% í mælingu.

Mynd 42. Hlutfall bila þar sem óviðeigandi hunsun var mæld borið saman við hlutfall bila
þar sem æskileg og óæskileg hegðun var mæld í kennslustund.

Mynd 42 sýnir að hlutfall óviðeigandi hunsunar var hærra á almennum svæðum en í
kennslustund og mældist í hverri einustu mælingu. Að meðaltali mældist óviðeigandi
hunsun í 42,7% tilvika.
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Mynd 43. Hlutfall bila þar sem óviðeigandi hegning var mæld borið saman við hlutfall
bila þar sem æskileg og óæskileg hegðun var mæld í kennslustund.

Mynd 43 sýnir að hlutfall óviðeigandi hegningar var mjög lágt í kennslustund og aðeins
mældist breytan að meðaltali 3,5% í einstakri mælingu.

Mynd 44. Hlutfall bila þar sem óviðeigandi hegning var mæld borið saman við hlutfall
bila þar sem æskileg og óæskileg hegðun er mæld í kennslustund
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Á mynd 44 má sjá að hlutfall óviðeigandi hegningar var lágt á almennum svæðum og
kom breytan aðeins fyrir að meðaltali í 1,2% tilvika í einstakri mælingu.

Mynd 45. Hlutfall bila þar sem röng umbun er mæld borið saman við hlutfall bila þar sem
æskileg og óæskileg hegðun er mæld í kennslustund.

Á mynd 45 má sjá að hlutfall rangrar umbunar í kennslustofu var frekar lágt eða mældist
að meðaltali í 0,75% tilvika.
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Mynd 46. Hlutfall bila þar sem röng umbun var mæld borið saman við hlutfall bila þar
sem æskileg og óæskileg hegðun var mæld á almennum svæðum.

Á mynd 46 má sjá að hlutfall rangrar umbunar á almennum svæðum var frekar lágt og
mældist að meðaltali í 0,31% tilvika.

Mynd 47. Hlutfall bila þar sem leiðrétting var mæld borið saman við hlutfall bila þar sem
æskileg og óæskileg hegðun var mæld í kennslustund.
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Á mynd 47 má sjá að hlutfall leiðréttingar í kennslustund var mjög lágt og mældist
breytan aðeins í tveimur mælingum og bæði skiptin í mjög lágum hlutföllum.

Mynd 48. Hlutfall bila þar sem leiðrétting var mæld borið saman við hlutfall bila þar sem
æskileg og óæskileg hegðun var mæld á almennum svæðum.

Á mynd 48 má sjá að leiðrétting mældist aldrei á almennum svæðum.
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Mynd 49. Hlutfall bila þar sem viðeigandi hegning var mæld borið saman við hlutfall bila
þar sem æskileg og óæskileg hegðun var mæld í kennslustund.

Á mynd 49 má sjá að hlutfall viðeigandi hegningar var mjög lágt í kennslustund og
mældist að meðaltali 1,5% í einstakri mælingu.

Mynd 50. Hlutfall bila þar sem viðeigandi hegning var mæld borið saman við hlutfall bila
þar sem æskileg og óæskileg hegðun var mæld á almennum svæðum.
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Á mynd 50 má sjá að hlutfall viðeigandi hegningar var mjög lágt á almennum svæðum og
mældist að meðaltali 1,3% í einstakri mælingu.

Mynd 51. Hlutfall bila þar sem jákvæðra fyrirmæli voru mæld í kennslustund borið saman
við hlutfall bila þar sem neikvæð fyrirmæli voru mæld í kennslustund.

A mynd 51 má sjá að hlutfall jákvæðra fyrirmæla í kennslustund var mun hærra en
hlutfall neikvæðra fyrirmæla. Að meðaltali mældust jákvæð fyrirmæli 40,27% í einstakri
mælingu en neikvæð 4,27%.
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Mynd 52. Hlutfall bila þar sem jákvæð fyrirmæli voru mæld á almennum svæðum borið
saman við hlutfall bila þar sem neikvæðfyrirmæli voru mæld á almennum svæðum.

Á mynd 52 má sjá að hlutfall fyrirmæla á almennum svæðum var í heildina lágt. Neikvæð
fyrirmæli mældust að meðaltali 0,11% í mælingu en jákvæð fyrirmæli 5,5% í mælingu.

Mynd 53. Hlutfall bila þar sem starfsmaður ætti að vera á staðnum í kennslustund borið
saman við hlutfall bila þar sem starfsmaður ætti að vera á staðnum á almennum svæðum.
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Mynd 53 sýnir að hlutfall breytunnar starfsmaður ætti að vera á staðnum (en var ekki) var
mjög lágt í kennslustund og kom breytan yfirleitt ekki fyrir eða aðeins að meðaltali 2,1%
í mælingu. Á almennum svæðum kom breytan oftar fyrir og mældist að meðaltali 19,4% í
mælingu.

Mynd 54. Hlutfall bila þar sem óæskileg hegðun í kennslustofu var mæld borið saman við
hlutfall bila þar sem óæskileg hegðun var mæld á almennum svæðum.

Á mynd 54 má sjá að hlutfall óæskilegrar hegðunar er yfirleitt hærra í kennslustofu en á
almennum svæðum. Óæskileg hegðun í kennslustund mældist að meðaltali 24,40% í
mælingu en á almennum svæðum mældist óæskileg hegðun að meðaltali 15,56% í
mælingu.
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Mynd 55. Hlutfall bila þar sem fyrsta, annars og þriðja stigs óæskileg hegðun var mæld í
kennslustofu.

Á mynd 55 má sjá að hlutfall bila þar sem annars og þriðja stigs hegðunarfrávik
mældust var mjög lágt og kom 3.stigs hegðunarfrávik aldrei til. Fyrsta stigs
hegðunarfrávik mældist að meðaltali 22% í mælingu í kennslustund.

Mynd 56. Hlutfall bila þar sem fyrsta, annars og þriðja stigs óæskileg hegðun var mæld á
almennum svæðum.
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Mynd 56 sýnir að annars og þriðja stigs hegðunarfrávik mældust aldrei á almennum
svæðum. 1. stigs hegðunarfrávik mældust mikið á almennum svæðum og að meðaltali
15,25% í mælingu.

55

Umræða
Áreiðanleikamælingar voru gerðar í einum þriðja hluta mælinga. Tilgangurinn var
að mæla að hve miklu leiti mælingarmenn væru að mæla það sama og þar af leiðandi
hvort skilgreiningar á markhegðun sem var mæld væru nægilega skýrar, tæmandi og
hlutlægar. Á töflu 1 má sjá að þessar mælingar komu mjög vel út sem bendir til þess að
þjálfun hafi skilað sér vel til rannsóknarmanna og að sammæli sé um skilgreiningar
breytanna.
Alltaf er hætta á að nærvera mælingarmanns í kennslustofu hafi áhrif á hegðun og
samskipti nemenda og starfsfólks. Nemendur létu rannsóknarmann yfirleitt ekki trufla sig
en kennarar áttu það til að tjá sig um nærveru mælingarmanns við nemendur t.d “Nú
skuluð þið haga ykkur vel þvi hún er að skrifa niður allt sem þið segið” eða “sýnið nú
hvað þið eruð þæg og góð”. Það ætti ekki að hafa ahrif á mælingarnar þar sem mælt var
hjá mismunandi kennurum, mismunandi nemendur og mælingar endurteknar á
mismunandi tímum, svæðum og í mismunandi kennslustofum hjá mismunandi kennurum.
Í mælingunum voru bæði skoðuð jákvæð og neikvæð fyrirmæli starfsfólks.
Langmest var um að starfsfólk gæfi jákvæð fyrirmæli en merkt var við neikvæð fyrirmæli
ef þau voru sögð hastalega eða voru orðuð á niðurlægjandi eða óskýran hátt. Samskipti
nemenda og kennara á elsta stigi voru yfirleitt á mjög vingjarnlegum nótum og settu
kennarar sig yfirleitt á sama stall og nemendur og töluðu til þeirra eins og jafningja og
mjög sjaldan með skipun í tóninum. Eins og gefur að skilja var mun meira um að
fyrirmæli væru gefin í kennslustofu í öllum skólunum þremur heldur en á almennum
svæðum. Það vakti athygli að tíðni jákvæðra fyrirmæla minnkaði í báðum skólum eftir að
innleiðing þó mun meira í skóla 2 eða úr 42% í 25% að meðaltali í mælingu ( mynd 15 og
33).
Hegðun barnanna var skipt í æskilega og óæskilega hegðun. Æskileg hegðun var
til staðar í öllum mælingum og yfirleitt í 100% mælinga. Í þau skipti sem æskileg hegðun
var ekki til staðar var verið að mæla á almennum svæðum og þá stundum færri
einstaklinga í hóp sem voru allir að sýna óæskilega hegðun.
Óæskileg hegðun barna var mismunandi eftir skólum en í þeim skólum þar sem
inngrip var hafið mældist óæskileg hegðun töluvert lægri eftir að inngrip hófst. Það
bendir til þess að innleiðing PBS sé farin að hafa áhrif. Báðir skólar eru tiltölega nýbúnir

56

að taka upp kerfið og því ekki óliklegt að áhrifin séu sérstaklega mikil núna og því
mikilvægt að viðhalda starfinu.
Óæskileg hegðun skiptist í þrjú stig. fyrsta stigs óæskileg hegðun var lang
algengust. Algengasta fyrsta stigs óæskilega hegðunin var að trufla samnemendur í
kennslustund með tali eða látum. Einnig kom það oft fyrir að nemendur hlýddu ekki
fyrirmælum kennara t.d um að taka Ipod úr eyrunum, taka upp bækur, setja síma niður
eða hætta að sofa fram á borðið. Fyrsta stigs óæskileg hegðun minnkaði mikið í þeim
skólum þar sem inngrip var hafið, sérstaklega í skólastofum, en tíðni fyrsta stigs
óæskilegrar hegðunar á almennum svæðum var töluvert lægri í öllum skólunum og
lækkaði töluvert í þeim skólum þar sem innleiðing var hafin.
Annars og þriðja stigs óæskileg hegðun kom nánast aldrei fyrir. Það gæti verið
vegna þess að um elsta stig er að ræða og ólíklegt að unglingar fari að fljúgast á eða
þessháttar í skólanum. Unglingar sem vilja öðrum mein hafa aðrar og líklega verri
aðferðir sem eru illmælanlegar og oft vel faldar fyrir fullorðnum og eru það yfirleitt orð
sem særa meira en aðgerðir á þessum árum. Áberandi var hve mikla virðingu krakkarnir
í öllum skólunum virtust bera fyrir skólanum og varð mælingarmaður þess aldrei vitni að
nemandi skemmdi eigur skólans eða gengi illa um.
Jákvæð athygli flokkast undir rétt viðbrögð starfsmanna í mælingunum.
Mælingarmaður merkti jákvæða athygli ef starfsmaður veitti nemenda ótvíræða jákvæða
athygli fyrir æskilega hegðun. Innan kennslustofu var jákvæð athygli yfirleitt í u.þ.b
helmingi bila en það er mjög misjafnt á milli mælinga og getur þessi mikli munur stafað
af muninum á einstaka kennurum. Ekki voru allir kennarar með sömu aðferðir. Sumir
voru frekar “afskiptalausir” svo lengi sem allir voru að gera það sem þeir áttu að vera að
gera, þá veittu þeir börnunum enga athygli. Aðrir voru kannski ekki að skipta sér af
miklum látum í bekknum en voru alltaf að sinna einum í einu og var þá merkt við
jákvæða athygli.
Ekki er greint á milli hvort jákvæða athyglin var hrós fyrir góða hegðun eða hvort
hún var var athygli sem veitt var nemanda á meðan á mælingarbilinu stóð. Athygli vekur
að jákvæð athygli minnkaði eftir innleiðingu í báðum skólum. Það gæti stafað af því að
innleiðing er komin skammt á veg og kennarar kanski ennþá að finna sig í verkefninu,
gengur kannski illa að finna rétt orð til að hrósa þegar það er viðeigandi.
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Önnur breyta sem flokkast undir rétt viðbrögð starfsmanna er leiðrétting á hegðun
(RED). Skilgreiningin á leiðréttingu hegðunar er að starfsmaður leiðrétti hegðun
nemenda og sýni honum nákvæmlega hvernig á að gera. Hlutfall leiðréttingar var mjög
lágt í öllum skólunum þremur og engar sláandi niðurstöður í mælingum á þeirri breytu.
Það kemur kannski ekki á óvart þar sem verið var að mæla elsta stig og hugsanlega nóg
að gefa þeim einföld fyrirmæli eða bendingar þegar eitthvað er rangt gert.
Þriðja breytan sem flokkaðist undir rétt viðbrögð starfsmanna er viðeigandi
hegning. Viðeigandi hegning kom sjaldan fyrir í öllum skólunum bæði á almennum
svæðum og í kennslustund. Það gæti verið vegna þess að þessar mælingar voru gerðar á
unglingum. Þegar unglingum var refsað var það í flestum tilvikum með bendingum sem
flokkuðust þá undir neikvæð fyrirmæli einsog “viltu hætta þessum hávaða?” eða “sestu í
sætið þitt”. Þetta á líka við um breytuna Óviðeigandi hegning sem flokkast undir röng
viðbrögð starfsmanna. Yfir höfuð var mjög litið um að kennarar væru að hegna fyrir
hegðun á unglingastigi. Flest þau viðbrögð sem fram komu hjá kennurum flokkuðust skv.
skilgreiningum undir neikvæð fyrirmæli.
Fjórða breytan sem kemur fyrir sem rétt viðbrögð starfsmanna er virk hunsun.
Þessi breyta kom mjög sjaldan fyrir. Í flestum tilfellum þegar starfsfólk hunsaði
óæskilega hegðun nemenda var það merkt óviðeigandi hunsun þvi flest sú óæskilega
hegðun sem átti sér stað var truflandi fyrir samnemendur og þvi ekki rétt viðbrögð hjá
starfsmönnum að hunsa hana.
Röng viðbrögð starfsmanna flokkuðust í ranga umbun, óviðeigandi hegningu og
óviðeigandi hunsun. Röng umbun kom mjög sjaldan fyrir í öllum mælingum. Í þau skipti
sem röng umbun var merkt þá gaf starfsmaður nemenda jákvæða athygli fyrir óæskilega
hegðun sem í kjölfarið hélt áfram eða jókst. Í einu tilfelli átti að eiga sér stað hljóð
einstaklingsvinna í stofunni og voru flestir að einbeita sér. Þriggja manna stelpuhópur sat
og pískraði og hló og truflaði bersýnilega alla hina í bekknum. I stað þess að kennarinn
stöðvaði þessa hegðun sagði hann öðru hvoru “ hvað stelpur er saumaklúbbur hjá ykkur?”
eða “er svona gaman hjá ykkur stelpur?” Í hvert sinn sem kennarinn veitti þeim athygli
jókst óæskileg hegðun og truflun til muna.
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Óviðeigandi hegning kom sjaldan fyrir í flestum mælingum en athygli vekur að
hlutfall óviðeigandi hegningar lækkaði svo um munar eftir að inngrip hófst í skólum 1 og
2 bæði i kennslustund og á almennum svæðum.
Óviðeigandi hunsun var tíðust af skilgreindum röngum viðbrögðum starfsmanna.
I öllum skólunum erhlutfall bila óæskilegrar hunsunar lægri á almennum svæðum sem
þýðir að starfsfólk á almennum svæðum vannýtir frekar tækifæri til að sýna æskilegri
hegðun athygli heldur en kennari í kennslustund. Þetta háa hlutfall getur orsakast af því
að t.d í matsal var oft enginn starfsmaður á svæðinu fyrir utan starfsfólk matsalar sem var
að taka til diska og afgreiða mat. Það starfsfólk hefði auðvitað getað hrósað þeim
nemendum sem voru að sýna æskilega hegðun en eðli samskiptanna voru oft ekki þannig
að tækifæri gæfust á frekari samskiptum. Nemendur sátu í hópum og voru að spjalla
saman og starfsfólk í salnum var á fullu að fylla á, þrífa og afgreiða mat. Kannski hefði
starfsfólk sem telst ekki til kennara eða gangavarða átt að vera undanskilið þessum
mælingum.
Það að starfsmaður væri ekki á staðnum þegar hann átti að vera það átti við þegar
um fáa nemendur var að ræða t.d á göngum og rangt væri að merkja við að hann “ætti að
vera á staðnum”. Þetta átti oftast við þegar nemendur voru að týnast út úr kennslustund
og segir kanski lítið en útskýrir þó hversvegna engin athygli eða hunsun á sér stað á sama
tíma.
Það að starfmaður væri ekki á staðnum þegar hann átti að vera það kom fyrir
bæði í kennslustund og á almennum svæðum. Það kom aðeins fyrir í örfáum tilfellum í
kennslustund og var það þá yfirleitt ef kennarinn þurfti að sækja eitthvað eða bregða sér
frá, og var aldrei í langan tíma. Á almennum svæðum var þessi breyta notuð ef 5 eða
fleiri nemendur voru samankomnir og enginn starfsmaður var á staðnum. Þetta átti
yfirleitt við þegar nemendur voru að koma úr tima eða á fatasvæði þegar nemendur voru
að týnast út. Yfir höfuð kom það sjaldan fyrir að nemendur væru eftirlitslausir innnan
skólans og ef það kom til þá var alltaf starfsmaður einhverstaðar nálægt þó hann væri
ekki í augsýn mælingarmanns.
Í þeim skólum þar sem innleiðing var hafin voru reglur á flestum stöðum innan
skólans ( sjá töflur 2 og 3). Þær voru settar upp bæði myndrænt og með stóru letri til að
vera öllum auðskiljanlegar. PBS er sérstaklega heppilegt fyrir ung börn þegar kemur að
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reglum innan skólans þar sem það er kanski erfiðara fyrir þau að “breyta” hegðun sinni
eftir aðstæðum heldur en fyrir eldri krakka. Ef einn kennari er með mjög óskýrar reglur
og hefur gefið leyfi til þess t.d að tala í tímum svo lengi sem maður trufli ekki aðra, eða
einsog átti við þegar höfundur var í skóla hjá einum ágætum kennara, að maður mátti sofa
fram á borðið, svo lengi sem maður hraut ekki og truflaði þannig samnemendur. Ekki
eiga allir jafn auðvelt með að aðlaga sig aðstæðum hverju sinni, og þegar kennaraskipti
eru tíð yfir daginn, þa geta margir átt erfitt með að stilla sig inn á “nýja æskilega hegðun”
þegar þeir koma í aðra stofu eða fá annan kennara.
Niðurstöður mælinganna voru í heildina séð eins og við var að búast. Það sem
kom á óvart var helst að tíðni jákvæðrar athygli minnkaði eftir að inngrip hófst í
skólunum tveimur og einnig tíðni jákvæðra fyrirmæla í kennslustund. Það er vel
mögulegt að næstu inngripsmælingar gefi betri mynd þar sem inngrip var aðeins komið
stutt á veg í skóla 1 og alveg nýbyrjað í skóla 2.
Í öllum þremur skólunum var mælingarmönnum vel tekið og yfirleitt gengu
mælingarnar mjög vel fyrir sig. Mikilvægt er að kennarar viti að ekki var verið að mæla
frammistöðu einstaka kennara því það var oft eins og kennurunum þætti óþægilegt að fá
mælingarmann inn í stofu til sín. Oft mátti sjá á kennurum að þeir væru hreinlega búnir
að gefast upp á að reyna að stöðva óæskileg hegðun innan kennslustofu, sérstaklega
seinni part dags. Það getur verið að kennarar hafi síður viljað vera með mikið af
fyrirmælum þegar mælingarmaður var á staðnum og gerðist það stundum að kennari
settist niður og dró sig í hlé því hann virtist halda að mælingarmaður væri kominn til að
meta nemendur og vildi hann e.t.v. gefa mælingarmanni frið til að gera mælingarnar án
þess að kennarinn væri að grípa inn í m. Svo um leið og mælingarmaður fór út þá
heyrðist í kennaranum “ Jæja nú skulum við byrja aftur þar sem við vorum”.
Augljós breyting átti sér stað i skóla þrjú þegar inngrip var að hefjast. Það að
nemendur og starfsfólk voru að vinna saman að innleiðingunni hafði sjálfsagt áhrif.
Kennarar voru mjög bjartsýnir og spenntir yfir því sem var að gerast og mælingarmaður
var viðstaddur margar umræður um efnið innan kennslustofu þar sem ljóst var að
nemendum var boðið að taka fullan þátt í innleiðingunni.
Í skólunum tveimur voru gefnir miðar sem staðfesting á æskilegri hegðun. Hver
bekkur fyrir sig safnaði svo þeim miðum sem nemendum þess bekkjar hlotnuðust og
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þegar ákveðnum fjölda miða var náð var veitt umbun. Nemendurnir fengu að ákveða í
samráði við kennara hvað þau vildu að yrði í verðlaun þegar nægilegum fjölda miða hefði
verið safnað. Með því að leyfa þeim að vera með í ráðum finnst þeim þetta vera jafnt sitt
verkefni og kennarana og mun það líklega hafa áhrif á árangur verkefnisins innan
skólans. Einnig er mikilvægt að viðurkenna nemendur í elsta stigi sem “fullorðna”
einstaklinga þ.e.a.s að koma ekki fram við þau einsog börn og gera þeim fulla grein fyrir
bæði tilgangi og markmiðum verkefnisins og því að hagur bæði þeirra og starfsfólk
skólans sé í því að samvinnan gangi vel fyrir sig.
Reglurnar sem var búið að hengja upp í skólunum tveimur þar sem inngrip var
hafið voru til staðar á nánast öllum svæðum innan skólans ( sjá töflu 2 og 3). Þær voru
settar fram í áberandi litum, með stóru letri og myndum. Reglurnar voru fáar og
auðskiljanlegar og þær voru áberandi “merki” verkefnisins um allan skólann. Þó svo að
börnin lesi þær ekki í hvert skipti sem þau ganga framhjá eru þær mjög nytsamlegar.
Rannsóknarmaður varð t.d. var við það að eftir inngrip í skóla 3 vísuðu kennarar ítrekað
til regluspjaldanna þegar upp kom ágreiningur við nemendur. T.d. þegar nemandi sagði
“Þú varst aldrei búinn að biðja mig að taka af mér húfuna”, svaraði kennari að skv.
reglunum væri bannað að hafa húfu í kennslustofu. Þetta væri því ekki eitthvað sem þyrfti
að ræða í hverjum tíma við hvern kennara heldur væru þetta algilgdar reglur og ætti því
að vera auðvelt að tileinka sér þær. Þetta er mjög mikilvægt fyrir kennara sem eiga að
geta nýtt tíma sinn og orku í annað en að skammast yfir svona hlutum.
Þrátt fyrir að verkefnið sé komið stutt á veg í þeim skólum þar sem inngrip var
hafið var ljóst að góður andi ríkti í skólunum. Það var greinilegt að nemendur og kennarar
voru þátttakendur af heilum hug og allir unnu saman að því að bæta vinnuumhverfi sitt
og annara. Burtséð frá ótvíræðum kostum þess að stöðva óæskilega hegðun strax í
upphafi hlýtur það að vera gott, rétt og æskilegt fyrir alla að sýna ábyrgð og sýna öðrum
virðingu og tillit einsog PBS gerir ráð fyrir. Náungakærleikur á heima á öllum
vinnustöðum og bara það að hafa spjöldin fyrir augunum minnir börnin á að virða hvort
annað og að samvinna getur skilað árangri.
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Viðauki 1
Leiðbeiningar og skilgreiningar fyrir skráningarblað í beinu áhorfi:

Aðdragandi
Kemur á undan hegðun nemanda og hefur áhrif á að hegðun eigi sér stað. Aðdragandi er
flokkaður hér í fyrirmæli, bendingar og spurningu. Ekki er gerður greinamunur við
skráningu hvort aðdragandinn hafi verið fyrirmæli, spurning eða bending, hinsvegar er
gerður greinamunur á því hvort aðdragandinn hafi verið skýr eða óskýr og jákvæður eða
neikvæður.

Fyrirmæli, bendingar, spurningar:
Beiðni um að hefja eða stöðva ákveðna hegðun. Þetta á t.d. við þegar að starfsfólk kemur
með athugasemd til einstaklings eða hóp af nemendum áður en þeir sýna ákveðna
hegðun. Starfsmaður bregst við áður en hegðun á sér stað. Hegðun starfsmanns hefur
áhrif á það hvort hegðun nemanda eigi sér stað. Túlkunin á því hvort hún hafi verið
jákvæð(+) eða neikvæð (-) fer eftir því hvernig spurningin var sögð, ef hún var sögð með
hvössum tón, eða leiðinda svip þá er hún neikvæð en ef starfsmaður spyr blíðlega eða
ákveðið en með virðingu þá er spurningin skráð jákvæð.

Skýr fyrirmæli / spurning eða bending:
Innihalda fáar skipanir í röð (2 eða færri) og eru stutt (innan við 10 -15 orð) og hnitmiðuð
og í þeim felst hvað nemandi á að gera. Dæmi um skýr fyrirmæli er: ,,Hengdu upp
úlpuna þína” eða ,,Stefán minn settu pennaveskið ofan í skólatöskuna þína”. Fyrirmæli
eru ekki skýr ef starfsmaður spyr hvort nemandi vilji gera X en er í raun að segja honum
að gera X.
Fyrirmæli eru ekki skýr ef þau fela í sé skýr fyrirmæli og síðan spurningu strax á
eftir, áður en barn hefur getað brugðist við fyrirmælum. Spurningin er skýr á þann hátt að
spurt er “Vilt þú ná í penna fyrir mig? “. En væri óskýr ef spurt væri t.d. spurningin hefði
verið orðuð t.d. “ sérðu ekki að mig vantar eitthvað til að skrifa með, getur ekki náð í
eitthvað?”.
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Óskýr fyrirmæli /spurning eða bending:
Innihalda yfirleitt margar skipanir í röð (3 eða fleiri), eru flókin og óbein. Óskýrt er hvað
verið sé að biðja um og eru fyrirmæli gjarnan sett fram sem fyrirspurn. Dæmi um óskýr
fyrirmæli er: ,,Hvernig er það ætlar þú ekki að fara ganga frá úlpunni? Getur þú aldrei
gengið frá eftir þig? Ég er margoft búin að segja þér þetta” .

Jákvætt orðuð fyrirmæli/ spurningar/ bendingar - merkt með ( + ):
Þau eru þannig að sá sem kemur með fyrirmælin er ýmist hlutlaus á svip eða glaður og
hlýr, fyrirmælin eru sögð með virðingu fyrir þeim sem þau eru ætluð og með hlutlausum
eða jákvæðum tón.

Neikvætt orðuð fyrirmæli/spurningar / bendingar - merkt með ( - ):
Þau eru sögð á niðrandi, hvassan eða kaldan hátt. Svipbrigði þeirra sem koma með
fyrirmælin eru þá einnig köld og fela ekki í sér virðingu fyrir þeim sem þau eru ætluð og
sögð með neikvæðum tón, hreytingar eða jafnvel öskur.

Skýr og óskýr fyrirmæli geta verið jákvætt (+) eða neikvætt (-) orðuð. Skráð er
hvort fyrirmæli voru skýr eða óskýr og hvort þau hafi verið + eða -

Í sumum tilvikum er viðeigandi að nota óskýr skilaboð, eins og til dæmis þegar verið er
að hvetja til æskilegrar hegðunar með því að segja “jæja eigum við ekki að fara ganga
frá?”. Það er ekki nauðsynlegt í öllum tilvikum að nota bein fyrirmæli, það getur verið
þvingað þegar nemendur fá alltaf skipanir um það hvernig þeir eigi að hegða sér.
Stundum er nóg að til komi aðdragandi sem hvetji til æskilegrar hegðunar.
Ekki svona stórt bil

Hegðun nemenda

Fylgir fyrirmælum: ekki hafa tvípunkt!
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Nemandi fylgir fyrirmælum starfsfólks innan um það bil 10 sekúndna frá því að þau voru
gefin. Það er skráð sem æskileg hegðun þegar nemandi fylgir fyrirmælum starfsmanns
innan þessa tímaramma.

Fylgir ekki fyrirmælum:
Nemandi fylgir ekki fyrirmælum starfsfólks innan um það bil 10 sekúndna. Það er þá
skráð sem óæskileg hegðun nemanda.

Æskileg hegðun:
Nemandi sýnir æskilega hegðun þegar hann fylgir fyrirmælum og settum skólareglum.
Þegar nemandi er ekki að trufla aðra á neinn hátt. Dæmi þegar vænting kennara til
nemenda er að þeir séu í sætinu sínu að lesa þá er skráð æskileg hegðun á þá nemendur
sem eru í sætinu sínu að lesa en óæskileg hegðun er skráð ef einhver nemandi er ekki í
sætinu eða situr í sætinu og er ekki að lesa svo dæmi sé tekið þá er um að ræða óæskilega
hegðun. Kennari sýnir væntingu um hegðun t.d. með fyrirmælum.

Óæskileg hegðun:
Nemandi fer ekki að fyrirmælum, truflar aðra ýmist sjáanlega/líkamlega eða með yrtum
(segir niðrandi orð) og óyrtum skilaboðum (grettir sig). Ef nemandi er að brjóta
skólareglu, þá er um óæskilega hegðun að ræða. Stundum er hinsvegar ekki ljóst hvort
verið sé að brjóta skólareglu, þá þarf að miða við fyrirmæli starfsmanna, það er hvort
nemandi hafi fengið fyrirmæli um að sýna ekki ákveðna hegðun. Það að henda skóm er
óæskilegt, það að hlaupa á göngum er brot á skólareglum. Sem viðmið ef skráningamenn
eru ekki vissum um hvort hegðun sé óæskileg þá á að miða við hvort viðeigandi væri að
allir nemendur sýndu slíka hegðun. Ef viðeigandi væri að allir nemendur sýndu slíka
hegðun þá telst hegðun ekki vera óæskileg.

Hegðun er skráð eftir því hvort hegðun telst vera fyrsta, annars eða þriðja stigs
hegðunarfrávik samkvæmt skráningu í mentor.

Dæmi um fyrsta stigs hegðunarfrávik:
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1. Þras, ögrun, rifrildi
2. Truflar aðra
3. Óhlýðni, neitar að fylgja fyrirmælum
4. gengur illa um
5. snertir, potar, togar, ýtir
6. hlaup,ráp
7. húfa innandyra

Dæmi um annars stigs hegðunarfrávik:
1. særindi,niðrandi orðbragð, hæðni
2. ósannsögli, svik, svindl
3. Áreiti, hrekkir, stríðni
4. Ókurteisi

Dæmi um þriðja stigs hegðunarfrávik:
1. Ofbeldi, slagsmál, ógnandi hegðun
2. skemmdarverk
3. Þjófnaður

Einkenni fyrsta stigs hegðunarfrávika:
Um er að ræða minniháttar hegðunarfrávik sem er ekki talinn vera ásetningur um að
trufla eða meiða aðra.

Einkenni annars stigs hegðunarfrávika:
Um er að ræða munnlega hegðun og hegðun sem beinist greinilega að öðrum með
ásetningi.
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Einkenni þriðja stigs hegðunarfrávika:
Um er að ræða meiriháttar hegðunarfrávik þar sem um er að ræða skemmdarverk á
eignum, þjófnað eða meiðsl á öðrum. Hér er um ásetning að ræða

Afleiðing / viðbrögð starfsmanna við hegðun nemenda:
Það sem á sér stað í kjölfar hegðunar barns og hefur áhrif á hvort hún eigi sér stað aftur.

Viðbrögð starfsmanna eru ýmist viðeigandi eða óviðeigandi.

Rétt viðbrögð starfsmanna skiptast í :
Jákvæða athygli, ReDirect (RED), viðeigandi hegningu og virka hunsun

Jákvæð athygli:
•

þá veitir starfsmaður nemanda athygli, brosir, lítur glaðlega á hann, lætur
nemandann vita að hann taki eftir því sem hann er að gera með því að kinka kolli,
gefa merki eða önnur jákvæð líkamstjáning sem gefur nemanda staðfestingu á því
að starfsmaður hafi tekið eftir hegðun hans.

•

Ekki er nauðsynlegt að nemandi sjái að starfsmaður hafi veitt honum jákvæða
athygli, til að það skráist sem jákvæð athygli á skráningarblað. Dæmi ef
starfsmaður hefur sagt nemendum sínum að lesa og hann síðan lítur upp öðru
hvoru til að athuga hvort nemendur séu að gera það sem þau eiga að vera að gera,
með því er kennarinn að veita jákvæða athygli (einungis ef það er gert á Jákvæðan
hátt, það er ekki með vanvirðingu eða leiðinlegum svip, þá getur það flokkast sem
óviðeigandi hegning) Starfsmaður er þá að veita hegðun nemenda athygli þó
nemandi taki ekki endilega eftir því. Við skráningu þá er merkt við óviðeigandi
hunsun ef starfsmaður lítur ekki upp og veitir jákvæða athygli á því 10 sek. Bili
sem verið er að mæla. Ef hins vegar hann veitir jákvæða athygli á þessu bili er
það merkt.
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Með jákvæðri athygli er starfsmaður með hegðun sinni að styrkja jákvæða hegðun
nemenda og auka þannig líkur á að jákvæð hegðun nemanda komi fram aftur, þetta á við
ef nemandi veit af þessari athygli. Starfsmaður getur líka verið að veita jákvæða athygli
án þess að nemandi taki eftir því og þá er hann ekki að styrkja hegðun nemanda en samt
sem áður í virku eftirliti. Þetta er samt sem áður bæði merkt á sama hátt á skráningarblað
sem jákvæð athygli. Jákvæð athygli er aðeins skráð ef greinilegt er að starfsmaður er
að veita hegðun jákvæða athygli, hann er þá að skima eftir hegðun og fylgjast með á
jákvæðan hátt. Ekki er nóg að líta upp

Skráning í kennslustofu:
Kennsla 1 er almenn kennsla, í slíkum aðstæðum er gert ráð fyrir að virk samskipti séu
til staðar milli nemenda og kennara. Þá er ætlast til að kennari sé að veita jákvæða athygli
allan tímann ef hann er ekki af því þá er hann með óviðeigandi hunsun. Ekki er nóg að
kennari horfi á nemendur til að það skráist jákvæð athygli.
Kennsla 2 eru aðstæður þar sem ekki er um að ræða virk samskipti milli kennara
og nemenda. Þessar aðstæður eru t.d. þegar horft er á video, kennari er með upplestur,
hljóðlestur eða próf. Í þessum aðstæðum er nóg að kennari sé að fylgjast með nemendum
það er horfa á þau lesa eða horfa á þau horfa á video. Kennar þarf að veita hegðun
nemenda athygli ekki er nóg að hann horfi bara út í loftið eða út í glugga eða í tölvunni,
ef kennari er ekki að veita hegðun nemenda athygli, það er er ekki með virkt eftirlit þá er
merkt við óviðeigandi hunsun.
Ef að starfsmaður gefur fyrirmæli og nemandi er að fara fylgja fyrirmælum en
bilið endar þá er viðeigandi að skrá æskilega hegðun og engin viðbrögð hjá starfsmanni
því hann bregst ekki við fyrr en í næsta bili. Ef hinsvegar kennari gefur fyrirmæli og
nemandi fylgir þeim strax eftir innan bilsins og kennari hafði strax innan bilsins tækifæri
á að veita jákvæða athygli eins og að segja “Takk “ en hann labbar í burtu þá er hann með
óviðeigandi hunsun. En þegar hann er að bíða eftir að nemandi fer að fyrirmælum þá er
viðeigandi að hann bíði með að bregðast við ....og þá er ekkert skráð nema æskileg eða
óæskileg hegðun.
Þegar engin stjórn er í bekk, það er mikil læti eða engin að gera það sem til var
ætlast og kennari er að labba á milli og sinna einstaka nemanda sem er jákvæð athygli á
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þann nemanda. kennari er þá á sama tíma og hann er að veita einum nemanda jákvæða
athygli að hunsa óæskilega hegðun í bekknum. Kennari hefði átt að leggja forgang að
koma stjórn á aðstæður/bekkinn.

Jákvæð athygli getur einnig verið:
Umbun:
Er eitthvað sem nemanda þykir eftirsóknarvert og fylgir á eftir æskilegri hegðun (tilraun
til styrkingar hegðunar).

Rétt umbun:
Umbun sem gefin er þegar nemandi sýnir æskilega/góða hegðun. Sem dæmi ef nemandi
gerir það sem til er ætlast af honum og fær hrós af einhverju tagi í kjölfarið.

Umbun getur ýmist verið:
•

Félagsleg, til dæmis bros, faðmlög, klapp, athygli, hrós og hvatning. Dæmi:
,,Þakka þér fyrir að setja pennaveskið í skólatöskuna um leið og ég bað þig”,
,,Flott hjá þér” og ,,Vel gert”. Bros, snerting eins og að klappa á öxl eða faðma.

•

Fríðindi, til dæmis að skoða bók, fara í boltaleik eða hjálpa starfsmanni við
eitthvað eftirsóknarvert. Fá að fara fyrr út úr tíma eða fá val í síðasta tíma.

•

Efnisleg, umbun er til dæmis límmiði, stjarna, broskarl eða einhverskonar miði
eða tákn.

Virk hunsun:
Starfsmaður ákveður, tekur meðvitaða ákvörðun um að veit óæskilegri hegðun nemanda
ekki athygli á nokkurn hátt, starfsmaður velur að nota virka hunsun á hegðun nemanda.
Þegar nemendur sýna óæskilega hegðun þá er þeim ekki umbunað á nokkurn hátt eða
veitt nein athygli fyrir. Starfsmaður lætur sem hann sjái ekki óæskilega hegðun nemenda,
snýr sér undan, talar ekki til hans og hefur ekki augnsamband. Starfsmaður tekur
meðvitaða ákvörðun um að hunsa, þykjast ekki taka eftir óæskilegri hegðun nemanda.
Ekki má hunsa hættulega hegðun.
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Hegðun leiðrétt (ReDirect ReD) :
Starfsmaður reynir að sýna nemanda hvernig hann getur hætt að sýna óæskilega hegðun
með því að benda honum á æskilega hegðun, reyna að styrkja jákvæða hegðun nemanda
og/ eða benda á þær afleiðingar sem áframhaldandi óæskileg hegðun mun hafa í för með
sér.

1) Starfsmaður tekur barn afsíðis, rifjar upp hvað gerðist, barnið er látið segja hvaða
hegðun var óviðeigandi, fær val um að leiðrétta hegðunina og er minnt á hvað gerist ef
það brýtur af sér og afleiðingar eru útskýrðar.

2) Starfsmaður reynir að sýna barni hvernig það getur hætt að sýna óæskilega hegðun
með því að sýna því æskilega hegðun. Dæmi: Barn er allt á iði í sætinu sínu, starfsmaður
segir „maður á ekki að sitja svona í sætinu sínu heldur svona,“ sýnir hvernig á að gera.
Barn lemur annað barn til að fá dót sem það er með, starfsmaður sýnir barninu að það
getur fengið dótið með því að spyrja fallega.

3) Þegar barni er stýrt í það sem það á að gera með því að hreyfa líkama þess, við þegar
barn hlýðir ekki fyrirmælum. Dæmi: Þegar tekið er í hönd barns og höndin látin taka úlpu
upp, því fylgt að snaga og hendinni stýrt að snaganum og úlpan hengd upp. Það að
hegðun sé leiðrétt er frábrugðið jákvæðri athygli að því leiti að jákvæð athygli er
vanalega afleiðing æskilegrar hegðunar meðan leiðrétting á hegðun er afleiðing
óæskilegrar hegðunar og er notuð til að kenna viðeigandi hegðun. Þegar hegðun er
leiðrétt er barni sagt eða sýnt hvað það getur gert til að sýna æskilega hegðun og síðan
veitt jákvæð athygli ef það fer eftir þessari leiðbeiningu. Það að hegðun sé leiðrétt er
frábrugðið refsingu að því leiti að þegar hegðun er leiðrétt er barninu sagt eða því sýnt
hvað það á að gera (en ekki bara hvað það gerði vitlaust eins og í refsingu).

Viðeigandi hegning:
Er viðeigandi viðbrögð starfsmanna við óæskilegri hegðun nemenda. Viðeigandi hegning
er þá viðeigandi, það er í réttu hlutfalli miðað við hegðun nemanda, ekki of lítil eða of
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mikil. Ef nemandi sýnir óæskilega hegðun eins og að fara ekki að fyrirmælum þá væri
viðeigandi afleiðing að nota viðeigandi hegningu eða ReD.

Dæmi um viðeigandi hegningu.
Skammir og vanþóknun:
Starfsmaður lítur á nemenda alvarlegur á svip og lýsir óánægju sinni með hegðun hans.
Segir til dæmis mér líkar ekki þegar þú ferð ekki að fyrirmælum eða ég er mjög svekktur
yfir því að þú kressir á borðið.

Eðlilegar afleiðingar:
Eru ekki settar fram af t.d. starfsfólki(ekkert inngrip) heldur eitthvað náttúrulegt: til
dæmis þegar nemandi stríðir ketti og er klórað, eða nemanda verður kalt á höndunum
vegna þess að hann er ekki með vettlinga.

Rökréttar afleiðingar:
eru notaðar þegar eðlilegar afleiðingar eru of hættulegar eða eðlileg afleiðing hefur enga
refsingu í för með sér. Hér er því beitt inngripi. Dæmi um inngrip er ef nemandi hellir
yddi á gólfið þá er hann látinn þrífa það upp eftir sig. Nemandi gleymir skólabókum
heima og er látinn fara heim að ná í þær.

Viðurlög:
Eru notuð þegar rökrétt afleiðing liggur ekki fyrir og felast í því að missa einhver
foréttindi, fá sekt eða þurfa að taka að sér einhver aukaverk sem nemanda finnst
leiðinlegt. Dæmi ef nemandi hefur hagað sér ílla og fær þá ekki frjálsan tíma, fara í
tölvu, fara fyrr út úr tíma, gsm sími tekinn af nemanda fyrir að vera með hann í tíma
Nemandi missir einhver forrréttindi

Hlé:
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Þegar nemandi er tekinn úr þeim aðstæðum sem það sýnir óæskilega hegðun og sent
afsíðis á hlutlausan stað þar sem það fær enga athygli. Nemandi á helst að vera farinn í
hlé innan við 10 sekúndna frá því að óæskileg hegðun birtist. Æskilegt er að nemandi sé
ekki lengur en eina múnútu fyrir hvert aldursár í hléi. Leyfilegt er að lengja hléið láti
nemandi illa eða neiti að fara í hlé. Sé hlé ekki beitt rétt skal merkja það með því að setja
stik í óviðeigandi hegningu

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

Röng viðbrögð starfsmanna skiptast í:
Óviðeigandi hunsun, óviðeigandi hegningu og röng umbun

Óviðeigandi hunsun:
Starfsmaður veitir hegðun nemanda ekki athygli en ætti að gera það. Starfsmaður er þá til
dæmis að missa af tækifæri til að sýna jákvæðri hegðun athygli og þannig auka líkur á að
hún eigi sér stað aftur, eða hann bregst ekki við óæskilegri hegðun. Dæmi: Nemendur eru
að klæða sig í útföt fyrir frímínútur og starfsmaður labbar fram hjá þeim án þess að veita
æskilegri hegðun þeirra athygli. Starfsmaður er þarna að missa af tækifæri til að grípa
börnin góð, það er hann missir af tækifæri til að veita æskilegri hegðun athygli.
Starfsmaður gefur fyrirmæli og nemendur bregðast við þeim á viðeigandi hátt en
starfsmaður umbunar ekki fyrir er dæmi um óviðeigandi hunsun.
Einnig getur starfsmaður með óviðeigandi hunsun látið vera að bregðast við
óæskilegri hegðun. Dæmi, ef nemendur eru að hlaupa á göngunum eða ýta í hvorn annan
á þann hátt að það gæti skaðað þá eða ef nemendur eru á einhvern hátt að brjóta
skólareglur þá gæti starfsmaður sýnt óviðeigandi hunsun með því að bregðast ekki við
hegðun nemenda, starfsmaður hefur þá tekið eftir hegðun þeirra en nennir ekki eða kýs að
einhverjum ástæðum ekki að bregðast við henni, en æskilegt hefði verið að bregðast við.
Þessi viðbrögð starfsmannsins auka líkur á því að nemendur sýni slíka hegðun aftur.

Óviðeigandi hegning:
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Þá er hegningin/viðbrögð starfsmanna ekki í samræmi við hegðun nemanda. Refsing er
óhóflega mikil, eða óhóflega lítil, eða niðurlægjandi. Starfsmaður skammar nemanda
fyrir framan aðra, talar leiðinlega til nemanda þegar viðeigandi hefði verið að taka
nemanda úr aðstæðum.Starfsmaður ætti að benda nemanda á hvaða hegðun hann vill sjá
og gefa nemandanum með því tækifæri til að leiðrétta hegðun sína. Dæmi, ef barn spyr
kennara spurningu og kennari svarar, þú átt að vita þetta, þá er kennari að hegna barninu
fyrir að spyrja spurningu með því að svara ekki. Kennari hefði átt að svara spurningunni
og ef hann hefði verið búin að svara nemanda áður þá er greinilegt að nemandi hefur
þurft skýrari leiðbeiningar og því eru viðbrögð kennara ekki viðeigandi.
Þegar starfsmenn svara nemendum á óviðeigandi hátt þá er um að ræða
óviðeigandi hegningu. Gera þarf greinarmun á því og jákvæðri athygli. Jákvæð athygli
felur ekki í sér að einungis sé nóg að bregðast við hegðun nemenda eða að svara
nemanda. Ef brugðist er við hegðun hvort sem um ræðir æskilegri eða óæskilegri hegðun
nemenda á óviðeigandi hátt þá er skráð óviðeigandi hegning á skráningarblað.

Röng umbun:
Þegar nemenda er umbunað eða fær athygli fyrir óæskilega hegðun t.d. með einhverjum
af þeim umbunum sem nefndar hafa verið. Dæmi um það er ef nemandi sýnir óæskilega
hegðun og fær athygli kennara í staðin.

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

Starfsmaður ekki á staðnum:
Þegar starfsmaður er ekki sjáanlegur á staðnum eða á því svæði sem verið er að mæla þá
er merkt á skráningarblað að starfsmaður sé ekki á staðnum. Þetta á einnig við þegar
starfsmaður fer úr kennslustund. Ef nemendur eru fleiri en 5 (6 og fleiri) þá er merkt í reit
þar sem stendur „Starfsmaður ætti að vera á staðnum“.

Við skráningu:
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Merkt er við að starfsmaður ætti að vera á staðnum ef nemendur eru fleiri en 5 á sama
svæði og starfsmaður hvergi sjáanlegur, starfsmaður þarf ekki að vera innan u.þ.b. þess
10x10 svæði sem mælingamenn eru að fylgjast með. Starfsmaður telst vera á staðunm ef
hann er í sjónfæri. Ef mælingamenn eru að mæla ákveðið svæði og starfsmaður er ekki
innan þess litla u.þ.b 10x10 ramma, en starfsmaður er hins vegar á sama svæði það er á
ganginum sem verið er að mæla og hann er í sjónfæri, þá talst hann vera í sjónfæri og ætti
því að sjá hegðun nemenda og hafa þannig tækifæri á að veita heðgun athygli. Ef
starfsmaður hefur tækifæri á að veita hegðun nemenda athygli en gerir það ekki þá er
merkt við óviðeigandi hunsun á skráningarblaðið, ef mælingamenn telja að starfsmaður
hafi ekki haft tækifæri á að veita hegðun nemenda athygli, hann hafi verið of langt í burtu
en samt í sjónfæri þá skal skrá æskilega hegðun nemenda og ekkert sem afleiðinug.
Einnig getur þetta komið upp t.d. á gangi, ef við sjáum ekki framan í starfsmann sem
labbar eftir ganginum, hann er ekki að tala við nemendur en gæti verið að brosa eða sýna
nemendum leiðinda svip. Þá skal aðeins merkja við hegðun nemenda og ekkert sem
viðbrögð starfsmanns. Ef starfsmaður er hvergi sjáanlegur á gangi ef verið er að mæla
gang þá er merkt við ýmist starfsmaður ekki á staðnum eða starfsmaður ætti að vera á
staðnum, fer eftir fjölda barna.

Undantekningar og atriði sem ber að hafa í huga við skráningu

Í kennslustofu:
Ef stuðningsfulltrúi situr með einum nemanda skal ekki merkja við hann í samskiptum
við þann nemanda. Dæmi ef kennari er að gefa fyrirmæli til hóps af nemendum þá á að
merkja við öll samskipti sem eiga sér stað. Ef stuðningsfulltrúi situr hjá einum nemanda á
sama tíma og er að hlýða honum yfir í t.d. lestri þá skráist það ekki. Hins vegar ef hann
fer að eiga samskipti við aðra nemendur þá skráir maður þau samskipti. Ekki eru skráð
maður á mann samskipti ef kennari eða starfsmaður situr niðri með einstaklingnum. Ef
hinsvegar starfsmenn stoppa við nemanda þegar hann er að labba um bekkinn og veitir
athygli, skoðar efnið þá skráist það. Starfsmaður dettur út þegar hann sest niður með
einum nemanda. Ef hann situr með hóp af nemendum t.d. að spila þá skráist það með.
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Í skráningu er mögulegt að skrá bæði hunsum og jákvæða athygli á sama starfsmann í
sama bili. Dæmi, kennari stendur í inngangi og brosir eða heilsar aðeins sínum
nemendum en lítur ekki á hina nemendurnar þá er kennarinn að hunsa þá og veita hinum
nemendum jákvæða athygli.

Munur á aðdraganda og afleiðingu:
Gera þarf greinarmun á spurningu, fyrirmælum eða bendingu sem aðdraganda hegðunar
og hins vegar sem afleiðingu hegðunar.
Ef starfsmaður gefur fyrirmæli strax í kjölfar hegðunar nemenda eru fyrirmælin
skráð sem afleiðing hegðunar. Þá er starfsmaður að bregðast við hegðun nemenda.
Dæmi : Ef nemandi er spurður spurningar strax í kjölfar hegðunar þá er spurningin skráð
sem afleiðing hegðunar. Hegðun starfsmanns getur aldrei verið bæði skráð sem
aðdragandi og afleiðing.
Ef starfsmaður horfir fyrst á nemanda, brosir til hans eða snertir (þegar hegðun
nemenda á sér stað eða strax í kjölfar hennar (innan 2 sek. frá því að hegðun á sér stað)
og spyr síðan spurningar eða gefur fyrirmæli (3 eða fleiri sek. eftir að barn hegðar sér) er
það fyrra (bros, snerting eða horfa á) skráð sem afleiðing hegðunar og það seinna
(spurning eða fyrirmæli) sem aðdragandi hegðunar. Dæmi: barn situr og er að læra
(æskileg hegðun), kennari kemur til þess og sýnir nemanda athygli með því að brosa til
hans ( afleiðing hegðunar/jákvæð athygli) síðan ef starfsmaður segir eftir 3 sek. Náðu í
skriftarbókina þína, þá er það skráð sem fyrirmæli. Ef hins vegar starfsmaður brosir
(afleiðing hegðunar og segir strax innan 3 sek, flott náðu síðan í skriftarbókina þá er það
einnig skráð sem afleiðing ). Þá er brosið , hrósið (flott) og fyrirmælin að sækja bókina
allt sama afleiðingin.
Ef starfsmaður segir eitthvað áður en hann spyr spurningar eða gefur fyrirmæli er
það sem hann segir áður skráð sem afleiðing hegðunar og spurningin eða fyrirmælin sem
aðdragandi hegðunar. Dæmi: Nemandi er að leika sér í frímínútum og starfsmaður spyr
hvað hann sé að gera. Í þessu tilviki er spurningin skráð sem afleiðing hegðunar barnsins
því hún er viðbrögð við hegðun nemanda og það eina sem fylgir hegðuninni. Nemandi er
að leika sér og starfsmaður hrósar því fyrir að leika sér og spyr það svo hvað það sé að
gera. Í þessu tilviki er spurningin skráð sem aðdragandi hegðunar (bein spurning) vegna
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þess að hrósið var viðbragð við hegðuninni og er því skráð sem afleiðing hennar. (Miðað
er við eins og kom fram að ofan að það líði 3 sekúndur milli afleiðingar og aðdraganda).
Hegðun starfsmanna getur aldrei verið skráð bæði sem aðdragandi og afleiðing á sama
tíma.
Markmiðið er alltaf að fylgjast með viðbrögðum starfsfólks við hegðun nemenda
og miðast við tækifæri starfsfólks til að bregðast við hegðun nemenda.

Rétt notkun á þriggja liða styrkingarskilmála:
Styrkingaskilmáli skilgreinir sambandið milli greinireitis (aðdraganda), hegðunar og
afleiðinga. Rétt notkun á þriggja liða styrkingarskilmála felur í sér rétta notkun á
fyrirmælum/áminningu um væntingu og rétta notkun á vali (greinireiti) og viðeigandi
viðbrögðum, jákvæðri eða neikvæðri athygli, hunsun eða því að leiðrétta hegðun, út frá
hegðun nemanda. Dæmi um rétta notkun á þriggja liða styrkingarskilmála: Starfsmaður
segir barni að sitja kyrrt, barn hlýðir og starfsmaður hrósar barni fyrir að sitja kyrrt.
Dæmi um ranga notkun: Starfsmaður hunsar barnið þegar það situr kyrrt eftir að hafa
verið sagt að gera það.
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