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Ágrip 

 

Í þessari ritgerð er fjallað um niðurstöður rannsóknar á samanburði á upplifun barna og 

mæðra þeirra á áhrifaþáttum erfiðrar hegðunar barnanna. Með því að taka viðtöl við 

börnin og mæður þeirra var leitað svara við rannsóknarspurningunni: Að hve miklu leyti 

eru börn og mæður þeirra sammála um lýsingu á þeirri hegðun sem veldur erfiðleikum 

og áhrifaþáttum hennar (bakgrunnsáhrifavöldum, aðdraganda og afleiðingum)?. 

Markmiðið var að skoða hvort upplýsingar um mat á áhrifaþáttum hegðunar sem 

börnin veittu voru sambærilegar og mæður þeirra tjáðu eða hvort þær voru ólíkar. 

Einnig var markmiðið að meta upplifun barnanna og mæðra þeirra af 

virknimatsviðtölunum. Þátttakendur voru sex börn og mæður þeirra. Börnin, fjórir 

drengir og tvær stúlkur,  á aldrinum sjö til þrettán ára, voru í innlögn á legudeild barna- 

og unglingageðdeildar Landspítala (BUGL) á meðan á rannsókn stóð. Við gagnaöflun 

voru tekin virknimatsviðtöl sem notuð voru til að ákvarða hvaða hegðun olli mestum 

vanda, bakgrunnsáhrifavalda, aðdraganda, afleiðingar og tilgang erfiðu hegðunarinnar. 

Tekin voru sambærileg hálfopin viðtöl við börn og mæður. Gagnaöflun fór fram á 

legudeild BUGL á  tímabilinu janúar til desember 2016. Stuðst var við blandaða 

rannsóknaraðferð til að geta túlkað og unnið með niðurstöður á fjölbreyttan hátt. 

Viðtalsgögnin voru þemagreind og innihaldsgreind þar sem eigindlegum gögnum var 

kerfisbundið umbreytt í megindleg gögn. Niðurstöður voru settar upp með lýsandi 

tölfræði. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að samræmi í mati barnanna og mæðra 

þeirra á áhrifaþáttum hegðunar var nokkuð hátt, eða 59% að meðaltali. Börnin og 

mæður þeirra voru að mestu sammála um hvaða hegðun var krefjandi, hvenær 
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mestar/minnstar líkur væru á hegðuninni og hvaða afleiðingar fylgdu í kjölfarið. Aftur á 

móti var mat barnanna og mæðra þeirra á bakgrunnsáhrifavöldum og tilgangi erfiðrar 

hegðunar ólíkt. Niðurstöður benda í svipaða átt og fyrri sambærilegar rannsóknir 

erlendis. Aðspurð um virknimatsviðtalið sjálft, sögðu börnin og mæður þeirra að þeim 

hafi fundist viðtalið gagnlegt og gæti nýst öðrum fjölskyldum á legudeild BUGL.  
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Abstract 

″My mother would probably say yes but I...!“  Analysis of child and mother 

agreement on the influencing factors and function of children‘s problem behavior. 

Functional behavioral assessment (FBA) is conducted to identify function and causes 

that influence behavior. Treatment of problem behavior which involves children with 

severe emotional and behavioral disabilities has been guided through this strategy. The 

use of these children as informants in the process has been extended with positive 

results in the outcome of problem behavior and involvement of the child. The present 

study assessed functional behavioral assessment interviews as a tool to gather 

information directly from the children regarding their behavior. Informants were 

inpatient clients with severe emotional and behavioral problems. Agreement was 

examined between children and their mothers. Results showed high agreement on the 

definition of target behavior, antecedents and consequences of problem behavior, 

medium agreement on function of the problem behavior and low agreement about 

setting events. Participants found the interview to be useful for better understanding 

the cause and function of the problem behavior. They also agreed that the interview 

did not cause any discomfort or was inappropriate in any way. Limitations of these 

findings are discussed. 
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1 Inngangur  

Í þessari rannsókn er samanburður á mati barna og mæðra þeirra á áhrifaþáttum 

erfiðrar hegðunar barnanna metinn. Virknimatsviðtöl voru notuð til að ákvarða hvaða 

hegðun olli mestum vanda og við athugun á bakgrunnsáhrifavöldum, aðdraganda, 

afleiðingum og tilgangi erfiðu hegðunarinnar. Öll börn sýna erfiða hegðun að einhverju 

marki, en þegar hegðun varir lengi eða er alvarlega á skjön við það sem almennt þykir 

viðeigandi ásamt því að hafa truflandi áhrif á samskipti eða daglegt líf viðkomandi er 

miðað við að um hegðunarerfiðleika sé að ræða (Kauffman og Landrum, 2013). 

Hegðunarerfiðleikar geta haft víðtæk neikvæð áhrif á samskipti, nám og 

framtíðarhorfur barna sem verða alvarlegri eftir því sem vandinn varir lengur (Bradley, 

Doolittle, Bartolotta,  2008). Markviss, snemmtæk íhlutun er því mikilvæg til að minnka 

líkurnar á neikvæðri þróun hegðunarvandans. Meðal þeirra aðferða sem hafa reynst vel 

til að draga úr langvarandi og/eða alvarlegum hegðunarerfiðleikum má nefna 

einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun byggða á niðurstöðum virknimats (Anna-Lind 

Pétursdóttir, 2010 og 2011; Lane, Umbreit og Beebe-Frankenberger, 1999; McIntosh og 

Av-Gay, 2007). Virknimat (e. functional behavioral assessment) er aðferð þar sem 

markvisst er athugað hvaða tilgangi hegðun þjóni og hvaða þættir í umhverfinu hafi 

áhrif (McIntosh og Av-Gay, 2007). Beinar og óbeinar athuganir eru notaðar við mat á 

áhrifaþáttum. Þátttaka barna við framkvæmd virknimats til dæmis með viðtölum hefur 

haft jákvæð áhrif á samvinnu þeirra við framkvæmd íhlutunar og árangur hennar til að 

draga úr hegðuarvanda (Gable og Acker, 2004; March og Horner, 2002; Sesselja 

Árnadóttir og Anna-Lind Pétursdóttir, 2013). 

1.1 Bakgrunnur rannsakanda og tenging við verkefnið 

Höfundur rannsóknarinnar útskrifaðist með B.A. gráðu í uppeldis- og 

menntunarfræðum frá Háskóla Íslands vorið 2013. Haustið eftir hóf hann meistarnám í 

sömu fræðum með áherslu á áhættuhegðun, forvarnir og lífssýn ásamt því að hefja 

starfsferil sinn sem ráðgjafi og hópstjóri á legudeild barna- og unglingageðdeildar 

Landspítala (BUGL). Í meistaranáminu sat rannsakandi meðal annars valnámskeiðið 

Hegðun og tilfinningar barna, áskoranir og úrræði þar sem hann lærði að framkvæma 

virknimat til að greina tilgang erfiðrar hegðunar og nýta niðurstöðurnar til að hanna 

inngrip. Það leið ekki á löngu þar til rannsakandi fór að velta fyrir sér gagnsemi þess að 

framkvæma virknimat á BUGL til að kortleggja áhrifaþætti og tilgang krefjandi hegðunar 

barnanna og hanna í kjölfarið inngrip heima. Rannsakandi á í starfi sínu í daglegum 
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samskiptum við börn sem sýna alvarlegan og langvarandi hegðunarvanda ásamt því að 

sinna fjölskyldum þeirra. Reynsla rannsakanda er sú að þátttaka barnanna í meðferðinni 

hafi jákvæð áhrif, meðal annars finnst þeim það spennandi að fá að segja sína hlið á 

málinu og virðast ánægð að tekið sé tillit til sjónarhorns þeirra. Með virknimatinu sá 

höfundur tækifæri til þess að virkja þátttöku barnanna í meðferðarvinnunni á 

markvissan hátt og um leið kanna hvort að þau hafi svipaða sýn og mæður þeirra á 

áhrifaþáttum hegðunar sinnar eða ólíka sýn.  

1.2. Markmið og tilgangur með rannsókninni 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hvort upplýsingar um mat á áhrifaþáttum 

hegðunar sem börnin veittu væru sambærilegar og mæður þeirra tjáðu eða hvort þær 

voru ólíkar. Einnig var markmiðið að meta upplifun barnanna og mæðranna af 

virknimatsviðtölunum. Það er von höfundar að niðurstöðurnar, sem meðal annars 

verða kynntar í vísindagrein (viðauki D) sem unnin var út frá rannsókninni, styrki stöðu 

barna sem viðurkenndir þátttakendur í eigin meðferð, sérstaklega í ljósi þeirra jákvæðu 

áhrifa af þátttöku þeirra sem fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á. Í rannsókninni var leitað 

svara við rannsóknarspurningunni: Að hve miklu leyti eru börn og mæður þeirra 

sammála um lýsingu á þeirri hegðun sem veldur erfiðleikum og áhrifaþáttum hennar 

(bakgrunnsáhrifavöldum, aðdraganda og afleiðingum)?. Markmiðið var að skoða hvort 

upplýsingar um mat á áhrifaþáttum hegðunar sem börnin veittu voru sambærilegar og 

mæður þeirra tjáðu eða hvort þær voru ólíkar. Einnig var markmiðið að kanna upplifun 

barnanna og mæðranna af virknimatsviðtölunum. Virknimatsviðtöl voru tekin við sex 

börn, fjóra drengi og tvær stúlkur,  á aldrinum sjö til þrettán ára sem voru á legudeild 

barna- og unglingageðdeildar Landspítala (BUGL) vegna alvarlegra og langvarandi 

hegðunarerfiðleika. Tekin voru sambærileg hálfopin virknimatsviðtöl við mæður 

barnanna. Viðtölin voru notuð til að ákvarða hvaða hegðun olli mestum vanda, 

bakgrunnsáhrifavalda, aðdraganda, afleiðingar og tilgang erfiðu hegðunarinnar. 

Viðtalsgögnin voru þemagreind og innihaldsgreind þar sem eigindlegum gögnum var 

kerfisbundið umbreytt í megindleg gögn. Samræmi á mati barna og mæðra á 

áhrifaþáttum og tilgangi erfiðrar hegðunar var í kjölfarið greint. 

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin er þannig uppbyggð að í inngangi þessum er farið yfir bakgrunn og tengsl 

höfundar við verkefnið ásamt markmiðum þess. Í öðrum kafla er fjallað um fræðilegan 

bakgrunn og fyrri rannsóknir sem tengjast efninu. Í þriðja kafla er gerð grein fyrir þeirri 
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aðferð sem notuð var í rannsókninni ásamt því að fjalla um þátttakendur, framkvæmd 

hennar og siðferðileg álitamál. Í fjórða kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar kynntar 

og í fimmta kafla eru þær settar í samhengi við fyrri rannsóknir og ræddar út frá sýn 

rannsakanda. Að lokum verða takmarkanir rannsóknarinnar og næstu skref rædd.  

Í viðauka D má finna vísindagrein sem er unnin út frá ritgerð þessari. Greinin tekur 

saman helstu rannsóknir á efninu og fjallar um niðurstöður þessarar rannsóknar. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

 

Hér er fjallað almennt um hegðunarerfiðleika, áhrif á þroska og líðan barna, tölfræði og 

þá þjónustu sem er veitt. Þar á eftir er greint frá virknimati sem er gagnreynd aðferð til 

að draga úr hegðunarvanda, uppruna aðferðarinnar, framkvæmd, áreiðanleika og 

þróun hennar. Að lokum er fjallað um rannsóknir sem tengjast viðfangsefninu og gerð 

grein fyrir íslenskum-, erlendum- og samanburðarannsóknum.  

2.1. Hegðunarerfiðleikar 

Vangaveltur um skýringar á hegðun einstaklinga hafa lengi verið til staðar og vakið 

áhuga fræðimanna. Hugmyndir um áhrif erfða og umhverfis á mótun hegðunar hafa 

verið breytilegar og í dag er talið að hegðun mótist af samspili meðfæddra eiginleika og 

umhverfis. Námslögmál hafa það að markmiði að skilja og breyta þáttum sem hafa áhrif 

á hegðun og líðan einstaklinga. Samkvæmt kenningum þeirra hafa viðbrögð umhverfis 

og tilgangur hegðunar fyrir einstaklinginn áhrif á það hvort að hún endurtaki sig eða 

ekki. Hagnýt atferlisgreining byggir á námslögmálum og leggur áherslu á að skilja tilgang 

hegðunar með því að kortleggja þætti sem kveikja, ýta undir og viðhalda henni (Cipani 

og Schock, 2007). Gjarnan er talað um ,,ef, þá“ (e. if, then) regluna en hún lýsir vel 

sambandinu á milli hegðunar og afleiðinga hennar. Ef barn setur til dæmis hendina á 

heita pönnu þá brennur það sig. Viðbrögð umhverfis hafa því margt um það að segja 

hvort að hegðunin sé gagnleg og/eða eftirsóknarverð fyrir einstaklinginn eða ekki (Carr, 

1977). Erfðir og líffræðileg samsetning einstaklinga hafa einnig áhrif á getu og færni 

þeirra til að mæta áskorunum á árangursríkan hátt (Kauffman, 2001). 

Öll börn sýna erfiða hegðun að einhverju marki, en þegar hegðun er lengi eða 

alvarlega á skjön við það sem almennt þykir viðeigandi ásamt því að hafa truflandi áhrif 

á daglegt líf viðkomandi er miðað við að um hegðunarerfiðleika sé að ræða (Kauffman 

og Landrum, 2013). Hegðunarerfiðleikar fela gjarnan  í sér óviðeigandi og/eða 

óæskilega hegðun sem getur haft víðtæk neikvæð áhrif á samskipti, nám og 

framtíðarhorfur barna sem verða alvarlegri eftir því sem vandinn varir lengur (Bradley, 

Doolittle, Bartolotta,  2008; Kauffman og Landrum, 2013). Á meðal grunnskólanemenda 

eru að meðaltali tíu til tólf prósent sem sýna hegðunarerfiðleika að mati skólastarfsfólks 

(Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006). Aðstandendur, kennarar og aðrir 

einstaklingar sem eiga í samskiptum við börn sem sýna mikla hegðunarerfiðleika upplifa 

oft streitu og óöryggi í tengslum við það hvernig þeir eigi að takast á við vandann 
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(O´Neill o.fl., 1997). Kennarar telja að hegðunarerfiðleikar barna séu eitt af mest 

krefjandi verkefnum þeirra í skólanum (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 

2006). Markviss, snemmtæk íhlutun er því mikilvæg til að minnka líkurnar á neikvæðri 

þróun hegðunarvandans. Snemmtæk íhlutun felur meðal annars í sér fyrirbyggjandi 

aðferðir í umhverfi barnsins eða minniháttar breytingar á aðstæðum til að koma til 

móts við þarfir barnsins (Anna-Lind Pétursdóttir, 2017; Kauffman og Landrum, 2013). 

2.2 Þjónusta við börn með hegðunarerfiðleika 

Ýmis lög í samfélaginu kveða á um að stjórnvöld hafi ótvíræðar skyldur til þess að 

tryggja gæði og aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu við börn. Talið er að um 15-20 % 

barna þurfi á einhverjum tímapunkti á meiri þjónustu en það sem almennt er boðið upp 

á og þar af 3-5 % sem þarfnist sérúrræða (Ríkisendurskoðun, 2016). 

Meðal annars kveða lög um málefni fatlaðs fólks (nr.59/1992) á um rétt einstaklinga 

til sérstakrar þjónustu og stuðnings til að mæta líkamlegri eða andlegri fötlun og lög um 

grunnskóla (nr. 91/2008) kveða á um skýran rétt barna til stuðnings til náms í samræmi 

við sérþarfir þeirra, hvort sem þær séu af andlegum eða líkamlegum toga. Ísland fullgilti 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (1989) um réttindi barna árið 1992 en þar er 

meðal annars fjallað um hlutverk hins opinbera til að veita öllum börnum vernd og 

umönnun til að tryggja velferð þeirra (Barnasáttmáli Sameinuðu Þjóðanna 2. og 3. 

grein/1989). Á Íslandi er þjónustu við börn sem eiga við geðheilbrigðisvanda að stríða 

gjarnan skipt upp í þrjú stig: grunn -, ítar- og sérþjónustu (Ríkisendurskoðun, 2016). 

Stigin eiga að mynda samfellt kerfi þar sem aðilar úr ólíkum þjónustustigum hafa 

skilgreint hlutverk. Í skýrslu Ríkisendurskoðunar (2016) um geðheilbrigðisþjónustu við 

börn og unglinga er talað um allt að 80 % barna þurfi einungis grunnþjónustu en 20 % 

sérhæfðari úrræði. Á Íslandi liggur ekki fyrir hve hátt hlutfall barna þurfi þjónustu 

umfram grunnþjónustu. Í tillögu heilbrigðisráðherra um stefnu og aðgerðaáætlun í 

geðheilbrigðismálum (þingskjal nr. 405/2015) var lögð áhersla á að efla 

grunnþjónustuna með því að samþætta þjónustuna á milli grunnþjónustu og sérhæfðari 

þjónustu. Kveðið var á um mikilvægi snemmtækrar íhlutunar í nærumhverfi til að bæta 

ferlið í heild sinni til dæmis með því að setja upp geðheilsuteymi á heilsugæslum í 

samstarfi sveitarfélaga og heilbrigðisþjónustunnar. Enn skortir þó skýrar leiðbeiningar 

og stefnu um hvernig eigi að mæta ólíkum þörfum í reynd. Lög og reglur um stigskipt 

þjónustukerfi og hlutverk hvers og eins aðila skortir og þar af leiðandi skilgreina 

þjónustuaðilar hlutverk sitt sjálfir og ákveða hvaða þjónustu þeir veita 

(Ríkisendurskoðun, 2016). Sé litið til grunnþjónustu barna á Íslandi er heilsugæslan hluti 
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af þeirri grunnþjónustu sem sinnir heilbrigði barna og ungmenna. Kortlagning og 

eftirfylgd á líkamlegu heilbrigði virðist vera markvissari og víðameiri en á geðheilbrigði 

sama hóps. Ráðgjöf og stuðningur fyrir fjölskyldur barna með geðheilsuvanda er af 

skornum skammti. Brugðist hefur verið við þessari þörf fyrir ráðgjöf og stuðning með 

því að ráða sálfræðinga á heilsugæslustöðvar sem hluta af þverfaglegum teymum sem 

vinna í náinni samvinnu við skóla og félagsþjónustu. Á heilsugæslustöðvum gefst nú 

kostur á að þróa markvisst vinnulag um snemmtæka íhlutun við börn  sem sýna 

erfiðleika á byrjunarstigi (þingskjal nr.145/2015–2016). Leik- og grunnskólinn er einnig 

hluti af grunnþjónustu barna í nærsamfélaginu þar sem gefst tækifæri til að kortleggja 

hegðunarvanda og veita eða vísa í viðeigandi úrræði. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) 

er meðal annars fjallað um hlutverk þeirra til að mæta nemendum bæði tilfinningalega 

og námslega. Í skóla án aðgreiningar er einnig kveðið á um að mæta eigi ólíkum þörfum 

nemenda í almennu skólaumhverfi og þar á meðal börnum sem sýna hegðunarvanda. Í 

skýrslu Menntasviðs Reykjavíkurborgar (2007) um viðbrögð við hegðunar- og 

samskiptavanda nemenda er tillaga að ferli þegar framangreindur vandi kemur upp. 

Verklagsreglan gegnir þeim tilgangi að tryggja rétta meðhöndlun þegar nemendur sýna 

hegðunar- og samskiptavanda. Tillagan felur í sér ferli sem byrjar á því að 

kennari/umsjónarkennari tekur viðtal við nemandann og foreldra hans til að leita 

orsaka vandans. Í viðtalinu er meðal annars þættir er varða þroska nemandans, 

aðstæður í nemenda- og félagahópi, skólabragur og samskipti kennara og nemenda og 

samskipti við heimili sérstaklega skoðaðir. Næsta skref felur í sér aðstoð frá 

skólastjórnendum og sérfróðum ráðgjafa skólans. Í kjölfarið er haldinn fundur með 

kennara, foreldrum og nemenda þar sem leitað er leiða til úrbóta. Ef þörf er á aðkomu 

nemendaverndarráðs er óskað eftir því. Rétta meðhöndlun til að takast á við hegðunar- 

og samskiptavanda nemenda virðist þó ennþá skorta í einhverjum tilvikum og fela 

viðbrögðin þá í sér að ræða við nemandann, vara hann við neikvæðum afleiðingum og 

vísa honum úr tíma. Slík viðbrögð styðjast ekki við gagnreyndar aðferðir til að draga úr 

hegðunarvanda og skila oft takmörkuðum árangri (Costenbader og Markson, 1998; 

Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006; Lerman og Vorndran, 2002). 

Hegðunar- og samskiptavandi nemenda hafa því stundum verið viðvarandi í 

einhvern tíma, vandinn orðinn alvarlegur og haft neikvæð áhrif á líðan og færni barns í 

einhvern tíma þegar leitað er eftir sérhæfðari aðstoð. Hún felur meðal annars í sér 

viðtöl hjá sálfræðingi, greiningarvinnu, markvissa ráðgjöf og stuðning til foreldra, 

lyfjagjöf og/eða meðferð á viðeigandi stofnun eins og Barna- og unglingageðdeild 

Landspítalans. Algengt er að börn sem sýna alvarlegan og langvarandi hegðunarvanda 
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fái lyf til að draga úr hamlandi einkennum vandans (Helga Zoega, Gísli Baldursson og 

Magnús Halldórsson, 2007) en einnig hefur íhlutun sem byggir á niðurstöðum úr 

virknimati (e. functional behavioral assessment) eða virknigreiningu (e. functional 

analysis) á áhrifaþáttum hegðunar skilað góðum árangri (Cipani og Schock, 2007; Iwata, 

Dorsey, Slifer, Bauman og Richman, 1982). 

2.3.  Aðferðir til að draga úr hegðunarerfiðleikum 

Gagnreynd úrræði til að draga úr hegðunarerfiðleikum barna fela meðal annars í sér 

markvissan stuðning og ráðgjöf til foreldra. PMTO er ein slík aðferð sem hefur verið 

notuð á Íslandi og erlendis með góðum árangri. Markmið PMTO er að efla færni 

foreldra til að nota styðjandi uppeldisaðferðir og draga úr þvingandi leiðum. Foreldrar 

fá verkfæri til að nota í samskiptum við barnið til að auka æskilega hegðun og um leið 

draga úr óæskilegri hegðun (Margrét Sigmarsdóttir, Örnólfur Thorlacius, Edda Vikar og 

Dagermo, 2014). 

Aðrar aðferðir sem hafa sýnt fram á árangur til að draga úr hegðunarvanda byggja á 

hagnýtri atferlisgreiningu. Slíkar aðferðir fela í sér athugun á áhrifaþáttum erfiðrar 

hegðunar og mati á tilgangi hennar fyrir einstaklinginn. Hugmyndin um að skilja tilgang 

hegðunar og breyta þáttum í umhverfi barns til að hafa áhrif á hegðun er upphafið að 

íhlutun sem byggir á niðurstöðum virknimats (e. functional based intervention) (Carr, 

1977; Cipani og Schock, 2007; Iwata o.fl., 1982). 

2.3.1. Virknimat 

Virknimat er aðferð þar sem markvisst er athugað hvaða tilgangi krefjandi hegðun þjóni 

og hvaða þættir í umhverfinu hafi áhrif (McIntosh og Av-Gay, 2007). Þegar virknimat er 

framkvæmt er markmiðið að kortleggja sambandið á milli umhverfis og hegðunar sem 

felur í sér athugun á áhrifaþáttum hegðunar. Áhrifaþættir hegðunar eru meðal annars 

það sem gerist á undan og ,,kveikir" hegðun og kallast aðdragandi (e. antecedent). 

Dæmi um aðdraganda sem á sér stað strax á undan krefjandi hegðun eru erfið verkefni 

og/eða að barni séu sett mörk. Afleiðingar sem koma strax í kjölfar hegðunar hafa 

einnig áhrif á hvort hegðun endurtaki sig eða ekki. Ef barn fær eitthvað eftirsóknarvert 

eftir að hafa sýnt óæskilega hegðun (jákvæð styrking) eða sleppir við að gera eitthvað 

sem því finnst erfitt eða óþægilegt (neikvæð styrking) eftir að hafa sýnt óæskilega 

hegðun aukast líkurnar á því að barnið endurtaki hegðunina (Cipani og Schock, 2007). 

Algengt dæmi um styrkjandi afleiðingar sem auka líkurnar á að barn endurtaki krefjandi 

hegðun er athygli og/eða að sleppa við leiðinleg/erfið verkefni. Bakgrunnsáhrifavaldar 
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(e. setting events) hafa einnig óbein áhrif á hegðun með því að auka líkur á að tiltekin 

hegðun eigi sér stað að gefnum tilteknum aðdraganda. Bakgrunnsáhrifavaldar eins og 

þreyta, svengd og/eða námserfiðleikar auka oft líkurnar á að krefjandi hegðun eigi sér 

stað (Anna-Lind Pétursdóttir, 2010; O’Neill o.fl., 1997). Út frá athugun á áhrifaþáttum er 

þróuð tilgáta um tilgang hegðunar sem getur meðal annars verið að komast hjá því að 

gera eitthvað erfitt eða leiðinlegt og/eða að fá eitthvað eftirsóknarvert. Tilgáta um 

tilgang hegðunar er gjarnan prófuð með beinni athugun í raunverulegum aðstæðum 

þar sem hegðunin kemur oft fram. Upplýsingar út frá athugun á áhrifaþáttum og mati á 

tilgangi hegðunar eru síðan nýttar til að hanna einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun (e. 

behavior support plan). Hún felur það í sér að gera breytingar á áhrifaþáttum eins og til 

dæmis að koma rútínu á svefn, minnka námskröfur, búta verkefni niður í smærri hluta, 

setja upp myndrænt skipulag og/eða veita æskilegri hegðun meiri gaum með 

hvatningu. Ný hegðun er kennd í stað þeirrar óæskilegu auk þess sem unnið er að 

yfirfærslu á aðrar aðstæður (O´Neill o.fl., 1997).  

Athugun á áhrifaþáttum hegðunar er gerð með óbeinum og beinum aðferðum. 

Óbeinar aðferðir fela til dæmis í sér að greina fyrirliggjandi gögn og safna upplýsinga með 

spurningalistum og/eða viðtölum (Anna-Lind Pétursdóttir, 2010; Cipani og Schock, 2007; 

O’Neill o.fl., 1997). Virknimatsviðtöl hafa það markmið að fá sýn einstaklingsins og/eða 

þeirra sem þekkja best til barnsins á hegðunarvandann ásamt því að kortleggja daglegt 

líf, í skólanum og/eða heima til þess að finna út hvaða þættir eru að ýta undir og viðhalda 

vandanum. Viðtöl eru talin sérstaklega gagnleg aðferð til að safna upplýsingum um 

áhrifaþætti sem viðhalda erfiðri hegðun. Auk þess geta viðtöl veitt svigrúm til þess að 

spyrja nánar út í ákveðin atriði sem skipta máli (Cipani og Schock, 2007; O´Neill o.fl., 

1997). 

Bein athugun á áhrifaþáttum er gerð með því að fylgjast markvisst með barninu í 

þeim aðstæðum þar sem erfiðrar hegðunar gætir helst. Gerð er AHA skráning á 

Aðdraganda, Hegðuninni og Afleiðingum hennar til að greina mynstur í áhrifaþáttunum 

(Anna-Lind Pétursdóttir, 2011; O´Neill o.fl., 1997; Sugai o.fl., 2000). AHA- skráning er 

talin vera árangursrík leið til að meta tilgang í þeim aðstæðum sem hegðunar gætir 

helst. Hins vegar getur aðferðin verið vandasöm, tímafrek og flókin í framkvæmd sem 

getur til dæmis takmarkað notkun hennar í aðstæðum þar sem ekki gefst mikill tími við 

framkvæmd og skortur er á einstaklingum með kunnáttu á aðferðinni (Cipani og 

Schock, 2007). 
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2.3.2. Rannsóknir á árangri virknimats til að draga úr hegðunarerfiðleikum 

Í árdaga virknimats á áttunda áratugnum var matið aðallega gert til að kortleggja 

áhrifaþætti hættulegrar eða sjálfsskaðandi hegðunar einstaklinga með þroskahömlun 

(Broussard og Northrup, 1995; Dunlap o.fl., 1993).  

Á tíunda áratugnum var farið að meta áhrif íhlutana byggðum á niðurstöðum 

virknimats til að draga úr tilfinninga- og hegðunarerfiðleikum nemenda þar sem annars 

konar úrræði í skólanum höfðu ekki borið árangur (Dunlap o.fl., 1993; Kern, Dunlab, 

Clarke og Childs, 1994a; Lewis og Sugai, 1996; Reed, Thomas, Sprague og Horner, 

1997). Fjölmargar íslenskar og erlendar rannsóknir hafa nú sýnt fram á árangur af því að 

nota íhlutun byggða á niðurstöðum virknimats til að draga úr hegðunarerfiðleikum 

barna á ýmsum aldri (sjá til dæmis Anna-Lind Pétursdóttir, 2010, 2011, 2017; Gage, 

Lewis og Stichter, 2012; Goh og Bambara, 2012;  Lane o.fl., 1999; McIntosh og Av-Gay, 

2007; O´Neill og Stephenson, 2009; Reid og Nelson, 2002). Slík íhlutun er í dag talin ein 

sú öflugasta til að draga úr tilfinninga- og hegðunarerfiðleikum barna (Carr, 1977; 

Cipani og Schock, 2007; Iwata o.fl., 1982) og árangursríkari en aðrar aðferðir sem ekki 

greina tilgang erfiðrar hegðunar (March og Horner, 2002; Newcomer og Lewis, 2004). 

Hér á landi hafa rannsóknir eingöngu beinst að því að skoða árangur íhlutunar byggða á 

niðurstöðum virknimats í skólaumhverfinu. Þar hefur dregið úr langvarandi 

hegðunarerfiðleikum nemenda á leikskólaaldri upp í menntaskólaaldur og þátttaka 

þeirra í skólastarfi aukist (Anna-Lind Pétursdóttir, 2010, 2011, 2017; Daðey Arnborg 

Sigþórsdóttir og Anna-Lind Pétursdóttir, 2017; Guðrún Björg Ragnarsdóttir og Anna-

Lind Pétursdóttir, 2012, 2013). 

Í einni rannsókn Önnu-Lindar Pétursdóttur (2010) á áhrifum virknimats og 

stuðningsáætlunar á tilfinninga- og hegðunarerfiðleika tveggja nemenda, fimm og ellefu 

ára komu í ljós veruleg jákvæð áhrif á hegðun barnanna. Fyrir íhlutun sýndu börnin 

erfiða hegðun sem meðal annars fól í sér ljótt orðbragð, litla þátttöku í tímum og 

truflandi og særandi athugasemdir. Framkvæmdar voru beinar athuganir þar sem 

mælingar á truflandi hegðun voru teknar fyrir og eftir að íhlutun lauk. Eftir að 

einstaklingsmiðuð stuðningsáætlun hafði verið innleidd hjá eldri nemandanum hafði 

virk þátttaka hjá honum aukist upp í 80% að meðaltali í kennslustund og tilvikum 

truflandi hegðunar fækkað úr átta niður í eitt. Hjá yngri nemandanum jókst þátttakan 

úr 44 % að meðaltali í 96% og tilvikum truflandi hegðunar fækkaði úr tólf tilvikum í tvö 

eftir íhlutun. 

Í annarri rannsókn Önnu-Lindar (2011) þar sem einnig voru metin áhrif 

einstaklingsmiðaðra stuðningsáætlana byggðum á virknimati á truflandi hegðun 
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nemenda hafði tilvikum truflandi hegðunar fækkað talsvert. Einnig voru áhrif 

einstaklingsmiðaðra stuðningsáætlana á árásargirni skoðuð. Þátttakendur voru 49 börn 

sem voru frá leikskólaaldri til framhaldskólaaldurs. Að meðaltali fækkaði tilvikum 

truflandi hegðunar um 75,4 %. Hlutfallslega fækkaði tilvikum truflandi hegðunar mest 

hjá leikskólabörnum eða um 89,1%. Einnig lækkaði meðaltalstíðni fyrir árásargirni mest 

hjá leikskólabörnunum eða um 85,7%. Íhlutun byggð á virknimati skilaði meiri árangri 

eftir því sem aldur þátttakenda var lægri. 

Erlendar rannsóknir hafa bæði sýnt fram á skamm- og langtíma árangur af því að 

beita íhlutun byggða á niðurstöðum virknimats í meðferðarvinnu hjá börnum með 

tilfinninga- og hegðunarerfiðleika í skólaaðstæðum (Lane o.fl., 1999; March og Horner, 

2002; Newcomer og Lewis, 2004) og heima fyrir (Derby o.fl., 1997). Meðal annars komu 

jákvæð áhrif fram á breiðum aldurshópi eða frá þriggja til þrettán ára, í ólíkum leik- og 

grunnskólum og þegar unnið var með margvíslegan vanda eins og, truflandi hegðun, 

dræma þátttöku, slakan námsárangur og lítil félagsleg tengsl. Almennt hefur dregið úr 

hegðunarerfiðleikum barnanna og æskileg hegðun eins og virk þátttaka í skólastarfi 

aukist (Lane o.fl., 1999).  

Rannsóknir sem hafa skoðað árangur af því að framkvæma virknimat á 

meðferðarstofnunum hafa að mestu leyti einblínt á hættulega hegðun einstaklinga með 

þroskafrávik. Niðurstöður þessara rannsókna hafa sýnt fram á árangur virknigreiningar 

til að kortleggja tilgang hegðunar og þá þætti sem að viðhalda henni (aðraganda og 

afleiðingar). Upplýsingarnar nýtast í kjölfarið til að hanna árangursríkt inngrip 

(Broussard og Northrup, 1995; Dunlap o.fl., 1993; Iwata o.fl., 1982). Rannsóknir sem 

hafa skoðað árangur virknimats til að draga úr hegðunarerfiðleikum barna á 

meðferðarstofnunum virðast í flestum tilvikum fara fram á göngu- og/eða dagdeildum 

(Cooper, Wacker, Sasso, Reimers og Donn, 1990). Óbeinum aðferðum er þá gjarnan 

safnað með spurningalistum og viðtölum við foreldra, kennara og aðra aðila sem þekkja 

til barnsins. Út frá upplýsingum frá aðstandendum ásamt fyrirliggjandi gögnum um 

hegðun, líðan og aðstæður barnsins er óæskileg hegðun skilgreind í mælanlegt form. Í 

framhaldinu er gerð virknigreining í stýrðum aðstæðum til að kortleggja tilgang 

hegðunar og þá þætti sem að viðhalda henni. Aðstæðurnar fara í flestum tilvikum fram í 

viðtalsherbergi á þeirri stofnun sem að barnið sækir þjónustu. Meðferðaraðilar stýra 

framkvæmdinni, einn gerir virknigreininguna og annar fylgist með í gegnum speglagler 

og skráir það sem fer fram (Cipani og Schock, 2007; Cooper o.fl., 1990). 

Niðurstöður þessara rannsókna hafa sýnt fram á ólíkt mat meðferðaraðila annars 

vegar og foreldra barnsins hins vegar á áhrifaþáttum og tilgangi vandans heima.Tilgátur 
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um ástæður þessa ósamræmis í mati ólíkra aðila á áhrifaþáttum og tilgangi krefjandi 

hegðunar barnsins hafa aðallega snúist um tvö atriði. Í fyrsta lagi er talið að ókunnugur 

meðferðaraðili sem framkvæmir virknigreiningu á hegðun barns hafi áhrif á 

niðurstöður. Talið er að hegðun barns breytist í slíkum aðstæðum sem dregur úr 

áreiðanleika og réttmæti mælinganna. Í öðru lagi er talið að aðstæðurnar þar sem að 

matið fer fram séu óraunverulegar, meðal annars vegna þess að foreldrar barnsins eru 

fjarverandi (Huete og Kurtz, 2010). 

Cooper og félagar gerðu rannsókn árið 1990 sem hafði það að markmiði að kanna 

árangur þess að virkja foreldra í hlutverki meðferðaraðila við framkvæmd virknimats á 

meðferðarstofnun. Þátttakendur voru átta börn 4 til 9 ára. Börnin uppfylltu 

greiningarskilmerki um hegðunarröskun og voru skjólstæðingar göngudeildar 

meðferðarúrræðis fyrir börn með hegðunarerfiðleika. Framkvæmd virknimatsins fól í 

sér athugun á hegðun með óbeinum og beinum aðferðum. Meðferðaraðilar 

framkvæmdu athugun með óbeinum aðferðum, meðal annars með spurningalistum og 

viðtölum við foreldra og aðra aðila sem komu að málum barnsins ásamt söfnun á 

fyrirliggjandi gögnum. Út frá upplýsingum úr óbeinum athugunum var tilgáta um tilgang 

hegðunar sett fram. Í kjölfarið hönnuðu meðferðaraðilar í teymi barnsins plan um 

framkvæmd virknigreiningar til að prófa tilgátuna. Foreldrar framkvæmdu 

virknigreininguna með leiðbeiningum, undirbúningi, þjálfun og stuðningi frá 

meðferðaraðilum. Virknigreiningin fór fram í viðtalsherbergi á göngudeild 

stofnunarinnar. Framkvæmd hennar stóð yfir í einn dag. Út frá niðurstöðum 

virknigreiningar ásamt upplýsingum fengnum út frá óbeinum athugunum var hannað 

inngrip. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á lægri tíðni óæskilegrar hegðunar 

ásamt aukinni tíðni æskilegrar hegðunar að lokinni meðferð og sex mánuðum seinna. 

Niðurstöðurnar sýndu einnig fram á jákvæð áhrif þess að virkja foreldra barnanna í 

mats- og íhlutunarferlinu. Meðal annars jókst þekking og færni foreldranna til að beita 

árangursríkum leiðum til að draga úr vanda barnanna og auka líkur á æskilegri hegðun 

talsvert. Aukin þekking og færni foreldranna til að nota árangursríkar aðferðir juku líkur 

á yfirfærslu jákvæðra áhrifa á fleiri aðstæður. 

Virknimat og sú íhlutun sem hönnuð er í kjölfarið nýtist yfirleitt aðeins í þeim 

tilteknu aðstæðum sem virknimatið beinist að. Stundum yfirfærast jákvæð áhrif þó á 

fleiri aðstæður (Durand og Carr, 1991; Erla Björk Sveinbjörnsdóttir, 2016; Sesselja 

Árnadóttir og Anna-Lind Pétursdóttir, 2013). Ef erfiðrar hegðunar gætir í fleiri en einum 

aðstæðum, svo sem í skólanum og heima, þarf stundum að framkvæma virknimat í 

báðum aðstæðum til að tryggja heildrænan árangur. Þegar erfiðrar hegðunar gætir 
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heima fyrir er mikilvægt að foreldrar séu þátttakendur í mats- og íhlutunarferlinu til að 

stuðla að langtímaárangri (Arndorfer, Miltenberger, Woster, Rortvedt og Gaffaney, 

1994). 

2.4. Þátttaka barna með hegðunarerfiðleika í virknimati 

Samkvæmt Barnasáttamála Sameinuðu Þjóðanna eiga öll börn „rétt til að láta skoðanir 

sínar í ljós og til að hafa áhrif“ (12. grein/1989). Samstarf við börn er einnig vænlegt upp 

á samstarf og árangur af íhlutun. Þrátt fyrir áskoranir á sviði vitsmunaþroska, 

félagslegra samskipta, tilfinninga- og sjálfstjórnunar, hafa börn oftast færni til að tjá sig 

um sína styrkleika, áhuga, líðan og hegðun og ekki síst þá þætti sem ýta undir vandann 

eða þær breytingar sem þau telja mikilvægar. Mikilvægt er að afla þessara upplýsinga 

og taka fullt tillit til þeirra við gerð stuðningsáætlunar (Broussard og Northrup, 1995; 

Dunlap o.fl., 1993). Það styrkir niðurstöður virknimatsins að taka til greina mismunandi 

sjónarhorn út frá ólíkum aðferðum matsins og veitir ítarlegri upplýsingar um mögulega 

áhrifaþætti hegðunarvandans (Kern, Childs, Dunlab og Clarke og Falk, 1994b). 

Á tíunda áratug voru þróaðar nokkrar gerðir af virknimatsviðtölum fyrir nemendur 

(Kern o.fl., 1994a; O´Neill o.fl., 1997; Reed o.fl., 1997). Kern og félagar (1994b) notuðu 

fyrstir hálf-staðlaðan viðtalsramma (e. student-assisted functional interview form) til að 

meta áhrifaþætti hegðunarvanda 11 ára nemanda sem hafði námsfærni og greind í 

meðallagi. Krefjandi hegðun hans fólst meðal annars í truflun, sjálfsskaða og 

reiðiköstum í kennslustundum . Til viðbótar við nemendaviðtalið, var tekið viðtal við 

kennarann hans og gerð AHA-skráning í kennslustundum. Svör nemandans í viðtalinu 

sýndu færni hans og getu til að segja sína hlið á málinu, tjá sig um erfiðleikastig 

verkefna, greina frá þeirri takmörkuðu athygli sem hann fékk fyrir að standa sig vel og 

leggja til breytingar á ýmsum þáttum til að hann gæti unnið betur í tímum. Íhlutun 

byggð á niðurstöðum virknimats leiddi til jákvæðra og langvarandi breytinga á hegðun 

hans og verkefnavinnu.  

2.4.1. Árangur af þátttöku barna með hegðunarerfiðleika í virknimati 

Rannsóknir á íhlutunum byggðum á niðurstöðum virknimats þar sem börn með 

tilfinninga- og hegðunarerfiðleika hafa verið virkir þátttakendur, til dæmis í gegnum 

viðtöl, hafa sýnt jákvæð áhrif. Meðal annars þykja börnin gefa gagnlegar upplýsingar 

um áhrifaþætti hegðunar (Guðrún Björg Ragnarsdóttir og Anna-Lind Pétursdóttir, 2013) 

sem ekki fást með öðrum leiðum og nýtast meðal annars til að varpa ljósi á tilgang 

erfiðu hegðunarinnar (Gable og Acker, 2004; Kinch o.fl., 2001). Einnig hafa rannsóknir 
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sýnt fram á meiri samvinnu (March og Horner, 2002; Sesselja Árnadóttir og Anna-Lind 

Pétursdóttir, 2013) af hálfu barnanna og jákvæðari upplifun af mats- og íhlutunarferlinu 

þegar hlustað er eftir og tekið mið af sjónarmiði þeirra (sjá til dæmis Cowick og Storey, 

2000; Kern, o.fl., 1994a; Kern o.fl., 1995). 

Guðrún Björg Ragnarsdóttir og Anna-Lind Pétursdóttir (2013) skoðuðu áhrif 

einstaklingsmiðaðra stuðningsáætlana á námsástundun, byggða á upplýsingum frá 

fjórum drengjum, sjö til átta ára, sem höfðu sýnt langvarandi hegðunarerfiðleika. Tekin 

voru viðtöl við foreldra, kennara og drengina sjálfa með það að markmiði að kanna sýn 

þeirra á áhrifaþáttum og tilgangi lítillar námsástundunar. AHA- skráning var einnig gerð 

í þeim aðstæðum þar sem  að lítil ástundun átti sér helst stað. Upplýsingar fengnar úr 

viðtölum við drengina bentu til þess að krefjandi verkefni í tíma gerði það að verkum að 

þeir fóru að sýna truflandi hegðun (truflandi tal, mótmæli, rölt um kennslustofu) og í 

kjölfarið myndu þeir sleppa við að vinna verkefnið og fá athygli frá kennara og 

samnemendum. Í kjölfarið voru mögulegar lausnir ræddar við drengina. 

Einstaklingsmiðuð stuðningsáætlun byggð á niðurstöðum virknimats sýndi fram á 

talsverða aukningu drengjanna á námsástundun.  Að meðaltali jókst námsástundun 

þeirra úr 55,9% í 85,8% eða um 53,4% að meðaltali. Fjórum vikum seinna mældist 

námsástundun drengjanna að meðaltali 75%. 

Ervin og félagar (1998) sýndu fram á sambærilegar niðurstöður af jákvæðum árangri 

af því að hafa nemendur sem sýna hegðunarvanda virka þátttakendur í mats- og 

íhlutunarferlinu með viðtölum. Auk þess könnuðu þeir samanburð í mati nemenda og 

kennara þeirra á árangri íhlutunar. Þátttakendur voru tveir nemendur, þrettán og 

fjórtán ára, greindir með taugaþroskaröskunina athyglisbrest með ofvirkni (ADHD ) og 

fylgiröskunina mótþróaþrjóskuröskun, sem sýndu hegðunarvanda í skólanum. Samræmi 

í mati á árangri íhlutunar á aukinni þátttöku og námsárangri drengjanna var kannað 

með spurningalistum. Hátt samræmi kom fram í mati nemenda og kennara þeirra um 

aukna þátttöku í skólastarfinu og bættan námsárangur eftir að íhlutun hófst. Einnig 

sýndu niðurstöður fram á jákvætt viðhorf drengjanna af íhlutunarferlinu. 

Þegar tekin eru viðtöl við börn er hins vegar mikilvægt að hafa í huga að þættir eins 

og aldur, hæfni til að kalla fram staðreyndir, tjáning, tungumálahæfni og vilji til að 

ljóstra upp mikilvægum upplýsingum geta haft áhrif á frásögn þeirra (Kauffman, 2001). 

Engu síður er mikilvægt að hlusta á sjónarmið barnanna og viðtalið sendir einnig þau 

skilaboð til barnanna að sjónarmið þeirra skipti máli.  
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2.4.2. Samanburður á mati barna og kennara og/eða foreldra þeirra á áhrifaþáttum 
hegðunarerfiðleika barnanna 

Áhugavert er að bera saman mat barna og annarra aðila á áhrifaþáttum 

hegðunarerfiðleika. Til þess hafa verið notuð virknimatsviðtöl við börn og til dæmis 

kennara þeirra (Reed o.fl., 1997). Talsvert samræmi hefur reynst í mati nemenda með 

tilfinninga- og hegðunarerfiðleika og kennara þeirra á áhrifaþáttum krefjandi hegðunar 

(Kinch o.fl., 2001; Reed o.fl., 1997; Villec, 2010). Mest samræmi hefur verið í mati á 

hvaða hegðun valdi erfiðleikum í skólanum, hver aðdragandi hennar sé og hvaða 

afleiðingar fylgja í kjölfarið. Hins vegar hefur komið fram ólík sýn á hvaða 

bakgrunnsáhrifavaldar hafi áhrif og hver tilgangur erfiðu hegðunarinnar sé (Kinch o.fl., 

2001; Kwak o.fl., 2004; Reed o.fl., 1997).        

 Í rannsókn Reed og félaga (1997) var heildarsamræmið í mati nemenda og 

kennara þeirra 60%, en samræmi í skilgreiningu á erfiðri hegðun var 85,1 %, samræmi 

um aðdraganda og afleiðingar var 77% en aðeins 26 % um áhrif bakgrunnsáhrifavalda á 

hegðunarvandann. Í annarri rannsókn sem bar saman mat nemenda og kennara á 

áhrifaþáttum hegðunarerfiðleika kom í ljós meira samræmi eftir því sem 

hegðunarvandinn var meiri. Í bekknum þar sem meiri hegðunarvandi var til staðar kom 

fram 78 % samræmi hjá nemendum og kennurum hvað snerti skilgreiningu á erfiðri 

hegðun, 100% samræmi á aðdraganda hennar, 91% samræmi á afleiðingum en aðeins 

21% samræmi á bakgrunnsáhrifavöldum (Kinch o.fl., 2001).  

Í rannsókn Villec (2010) bættust foreldrar við í mati á áhrifaþáttum hegðunarvanda 

barna sinna í skólanum en þar komu fram sambærilegar niðurstöður og í 

framangreindum rannsóknum, en til þess var tekið hve börnin gáfu miklar viðbótar 

upplýsingar. Í mati nemenda og kennara og/eða foreldra á aðdraganda erfiðrar 

hegðunar voru átta nemendur af tíu að einhverju leyti sammála kennaranum og/eða 

foreldri um aðdragandann en viðbótarupplýsingar bentu til ólíkra sjónarhorna. Börnin 

voru sammála kennara og/eða foreldri um ákveðinn aðdraganda en voru ósammála um 

nákvæma merkingu eða áhrif hans. Þrír nemendur af tíu nefndu aðdraganda sem hvorki 

kennarinn né foreldri minntist á. Fimm nemendur af tíu voru að einhverju leyti 

sammála kennara og/eða foreldri um afleiðingar erfiðu hegðunarinnar en höfðu ólíka 

sýn á merkingu eða áhrif afleiðinganna. Sjö nemendur af tíu voru að einhverju leyti 

sammála kennara og/eða foreldri um tilgang erfiðu hegðunarinnar en 

viðbótarupplýsingar frá þeim bentu til ólíkra viðhorfa. Fjórir nemendur nefndu tilgang 

sem hvorki kennarinn né foreldri tók fram. Mest samræmi reyndist í mati nemendanna 

og kennara og/eða foreldris varðandi skilgreiningu erfiðu hegðunar en þegar sýn þeirra 
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var könnuð frekar var hún að mörgu leyti ólík sýn kennara og/eða foreldra þeirra. 

Börnin voru líklegri en kennarinn og/eða foreldri þeirra til að lýsa tilfinningum og/eða 

hugsunum sem komu upp í aðstæðunum og sjálfstali sem hjálpaði þeim að ráða við 

aðstæður. Foreldrar og/eða kennarar barnanna á hinn bóginn, minntust ekki á þætti 

tengda líðan eða tilfinningum barnanna sem gætu haft áhrif á hegðunarvanda þeirra. 

 

2.5. Markmið og rannsóknarspurningar 

Rannsóknir á íhlutunum byggðum á niðurstöðum virknimats þar sem börn með 

tilfinninga- og hegðunarerfiðleika hafa verið virkir þátttakendur, til dæmis í gegnum 

viðtöl, hafa sýnt jákvæð áhrif. Meðal annars þykja börnin gefa gagnlegar upplýsingar 

um áhrifaþætti hegðunar (Guðrún Björg Ragnarsdóttir og Anna-Lind Pétursdóttir, 2013) 

sem ekki fást með öðrum leiðum og nýtast meðal annars til að varpa ljósi á tilgang 

erfiðu hegðunarinnar (Gable og Acker, 2004; Kinch o.fl., 2001). Einnig sýna börnin meiri 

samvinnu (March og Horner, 2002; Sesselja Árnadóttir og Anna-Lind Pétursdóttir, 2013) 

þegar hlustað er eftir og tekið er mið af þeirra sjónarmiði og upplifun þeirra af mats- og 

íhlutunarferlinu verður jákvæðari (sjá til dæmis Cowick og Storey, 2000; Kern o.fl., 

1994a; Kern o.fl., 1995). Í ljósi þessara niðurstaðna er mikilvægt að auka þátttöku 

barnanna í úrræðum sem varða þau sjálf. Rannsóknir sem hafa kannað samanburð í 

mati barna og annara aðila á áhrifaþáttum hegðunarvanda hafa hingað til (Kinch o.fl., 

2001; Kwak o.fl., 2004; Reed o.fl., 1997; Villec, 2010) beinst að mati barna og kennara 

og/eða foreldra þeirra á áhrifaþáttum hegðunarvanda í skólaumhverfi. Niðurstöður 

þessara rannsókna hafa sýnt talsvert samræmi varðandi tiltekna áhrifaþætti en minna 

samræmi við mat á öðrum áhrifaþáttum erfiðrar hegðunar (Kinch o.fl., 2001; Kwak o.fl., 

2004; Reed o.fl., 1997; Villec, 2010). Það að taka til greina mismunandi sjónarhorn í 

virknimati styrkir niðurstöður þess og veitir ítarlegri upplýsingar um mögulega 

áhrifaþætti hegðunarvandans (Kern o.fl., 1994b). 

Markmiðið með þessari rannsókn var að bera saman mat barna og mæðra þeirra á 

áhrifaþáttum hegðunarvanda heima fyrir. Með því að taka virknimatsviðtöl við börnin 

og mæður þeirra var leitað svara við rannsóknarspurningunni: Að hve miklu leyti eru 

börn og mæður þeirra sammála um skilgreiningu á þeirri hegðun sem veldur 

erfiðleikum, áhrifaþáttum hennar (bakgrunnsáhrifavöldum, aðdraganda og 

afleiðingum) og tilgangi? Einnig var markmiðið að meta upplifun barnanna og 

mæðranna af virknimatsviðtölunum.  
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3 Aðferð  

 

Í þessum kafla verður greint frá þeirri aðferð sem notast var við í rannsókninni. Fjallað 

verður um þá þætti sem snéru að framkvæmd rannsóknarinnar, þátttakendum hennar 

lýst og að lokum verður farið í þau siðferðilegu atriði sem rannsakandi stóð frammi fyri 

við gerð rannsóknarinnar.  

 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Stuðst var við blandað rannsóknarsnið til að geta túlkað og unnið með niðurstöður á 

fjölbreyttari hátt. Notast var við könnunarsnið (e. exploratory design), eigindleg 

gagnasöfnun fór fram með virknimatsviðtölum (e. functional assessment interview) en 

síðan var þeim gögnum umbreytt í megindleg gögn með innihaldsgreiningu (Helga 

Jónsdóttir, 2003; Kvale, 1996).  

 

3.2. Þátttakendur 

Þátttakendur voru sex börn og mæður þeirra. Börnin, fjórir drengir og tvær stúlkur,  á 

aldrinum sjö til þrettán ára, voru í innlögn á legudeild barna- og unglingageðdeildar 

Landspítala (BUGL) meðan á rannsókn stóð. Börnin sýndu alvarlega hegðunarerfiðleika 

sem höfðu varað í tvö til fimm ár. Hegðunarvandi barnanna kom fram bæði í skólanum 

og heima. Börnin voru öll með þrjá eða fleiri greinda erfiðleika, meðal annars ADHD, 

mótþróaþrjóskuröskun, greindarskerðingu, ódæmigerð einhverfu, námserfiðleika 

(þroskaröskun á námshæfni), Asperger heilkenni, kippraskanir, þunglyndi, 

skilningsmálröskun eða aðra tal- og málþroskaröskun. Þrjár mæður barnanna voru í 

sambúð með föður barnsins og þrjár mæður voru einstæðar. Þátttakendur voru valdir 

með hentugleikaúrtaki og urðu þau börn fyrir valinu sem voru í innlögn á því tímabili 

sem að gagnasöfnun stóð yfir (Helga Jónsdóttir, 2003).  
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3.3 Gagnaöflun 

Framkvæmd virknimatsviðtala annaðist fyrri höfundur, í starfi sínu sem ráðgjafi á 

legudeild BUGL og undir leiðsögn leiðbeinanda og annars höfundar, sérfræðings í 

úrræðum vegna hegðunarerfiðleika. Gögnaöflun fór fram á tímabilinu janúar til 

nóvember 2016. Að fengnu skriflegu samþykki frá þátttakendum tók fyrri höfundur 

virknimatsviðtöl við börnin og mæður þeirra í sitthvoru lagi á legudeild BUGL þar sem 

börnin þekktu til. Viðtölin fóru fram í annarri til fjórðu viku á innlagnartíma barnanna. 

Viðtöl við mæður barnanna fóru fram á undan viðtölum við börnin. Notaðir voru 

sambærilegir viðtalsrammar fyrir börnin og mæður þeirra, sem fólu í sér 17 spurningar, 

ýmist opnar eða hálf-opnar með ákveðnum valkostum (sjá Viðauka A og Á). Til dæmis 

fengu börnin spurninguna; ,,Hvaða hegðun er það sem kemur þér í vandræði 

heima/hvað áttu erfitt með heima?“ og mæðurnar spurninguna ,,Hvaða hegðun hjá 

barninu þínu veldur þér mestum áhyggjum heima?“ Síðan voru taldir upp eftirfarandi  

valmöguleikar: ofbeldi, mótþrói, ljótt orðbragð, vanvirkni/vanlíðan og/eða annað. 

Virknimatsviðtölin byrjuðu á jákvæðum nótum um styrkleika og áhugamál barnanna. 

Að virknimatsviðtalinu loknu var öllum þátttakendum afhent umslag með spurningum 

um viðhorf þeirra til viðtalsins og þeim gefið svigrúm til að svara (sjá Viðauka B). Hverri 

spurningu var hægt að svara á 5 punkta Likert kvarða. Til dæmis fengu þátttakendur 

spurninguna: ,, Hversu gagnlegt eða ógagnlegt fannst þér viðtalið?“. Síðan voru taldir 

upp eftirfarandi fimm valmöguleikar: mjög ógagnlegt, ógagnlegt, hvorki né, gagnlegt, 

mjög gagnlegt. Í kjölfarið var svörunum fylgt eftir með eftirfarandi spurningum: ,, Að 

hvaða leyti?“ og „Getur þú tekið dæmi?“. Þátttakendum var bent á að spurningalistinn 

væri nafnlaus og  þeir beðnir um að skila svörum sínum í lokuðu umslagi til óháðs aðila.   

3.4 Greining og úrvinnsla gagna 

Við mat á áhrifaþáttum hegðunarvanda heima var notast við hálfopin virknimatsviðtöl 

þar sem markmiðið var að spyrja nokkurra lykilspurninga en út frá þeim gefa 

þátttakendum rými til að tjá eða útskýra viðhorf sitt og upplifun. Hálfopin viðtöl gefa 

rannsakanda tækifæri á að spyrja nánar út í ákveðin atriði og fá meiri dýpt og skilning í 

svör þátttakenda (Kvale, 1996). Viðtalsramminn (sjá Viðauka A og Á) byggðist að mestu 

á virknimatsviðtali sem Anna-Lind Pétursdóttir setti saman með hliðsjón af erlendu efni 

(Dunlap o.fl., 1993; Crone, Hawken og Horner, 2015; Ervin og Radford, 1997; Kern o.fl., 

1994a). Að loknum viðtölunum voru þau rituð upp orð fyrir orð og innihald þeirra greint 

með áherslu á samanburð milli mats barna og mæðra þeirra á áhrifaþáttum 

hegðunarerfiðleikanna. Hönnuð voru skráningareyðublöð og útbúin viðmið fyrir 
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kerfisbundna flokkun til að mæla eða sýna fram á mun á breytum (Rubin og Babbie, 

2012; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Samræmi í mati þátttakenda á áhrifaþáttum 

hegðunarvandans var metið þannig að ef barn og móðir þess nefndu bæði ákveðinn 

áhrifaþátt og voru sammála um áhrif hans var það flokkað sem samræmi. Einnig var það 

flokkað sem samræmi ef hvorki barn né foreldri tóku fram eða minntust á ákveðinn 

áhrifaþátt, þrátt fyrir að hann var gefinn upp sem einn af valmöguleikum í viðtalinu. Ef 

barn og móðir nefndu bæði ákveðinn áhrifaþátt en voru ósammála um áhrif hans var 

það flokkað sem ósamræmi. Ef aðeins barn eða móðir nefndi að ákveðinn áhrifaþátt var 

það einnig flokkað sem ósamræmi.  Samræmi milli svara barna og mæðra var metið á 

tölulegan hátt og unnið úr þeim niðurstöðum með töflureikninum Excel. Svör 

þátttakenda við spurningum um upplifun sína af virknimatsviðtalinu voru einnig skráð 

og greind í Excel.   

 

3.5 Siðferðileg atriði 

Leyfi var fengið fyrir rannsókninni hjá vísindasiðanefnd Landspítala og hún tilkynnt til 

persónuverndar. Til að minnka líkurnar á því að hægt væri að rekja svör til þátttakenda 

var gætt að ýmsum siðferðilegum atriðum. Við gagnaöflun, framkvæmd og úrvinnslu 

niðurstaðna var þátttakendum gefin dulnefni, aldur barnanna gefinn upp með aldursbili 

og læknisfræðilegar greiningar taldar upp fyrir þátttakendur í heild sinni. 

Í  viðtölum við viðkvæma hópa um persónuleg málefni er að mörgu að huga til að 

minnka líkurnar á að þátttakendur finni fyrir óþægindum og/eða skömm á meðan á 

viðtalinu stendur eða eftir að því líkur. Í viðtölum við mæður sem eiga barn sem sýnir 

mikinn hegðunarvanda þarf að hafa það hugfast að þær geti upplifað sig sem sökudólga 

og kenni sér um erfiðleika barnsins. Rannsakandi sýndi nærgætni í samskiptum við 

mæður og hafði það sérstaklega í huga að fjalla almennt um hegðun og áhrifaþætti 

hennar, hrósa, sýna skilning og virðingu. Þegar tekin eru viðtöl við börn er mikilvægt að 

hafa í huga að þættir eins og þroski, hæfni til að kalla fram staðreyndir, tjáning, 

tungumálahæfni og vilji til að ljóstra upp mikilvægum upplýsingum geta haft áhrif á 

frásögn barnanna (Kauffman, 2001). Sérstaklega þarf að hafa í huga hvernig spurningar 

eru settar fram og orðaðar, bæði til að tryggja að börnin skilji það sem spurt er um og til 

að minnka líkurnar á því að lita viðhorf þeirra og svör með óskýrum, flóknum eða 

leiðandi spurningum, athugasemdum eða raddblæ rannsakanda. 

 Þegar fullorðinn einstaklingur tekur viðtöl við börn getur valdaójafnvægi skapast í 

samskiptum þeirra á milli (Punch, 2002). Rannsakanda gafst tækifæri sem starfandi 
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ráðgjafi og hópstjóri á legudeild BUGL til að kynnast börnunum og mynda traust á milli 

þeirra og rannsakanda áður en að viðtölin fóru fram. Hins vegar er mögulegt að tengsl 

við þátttakendur hafi haft áhrif á frásögn þeirra.  
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4 Niðurstöður 

 

Hér verður greint frá samanburði á frásögnum barna og mæðra þeirra á hverjum þætti 

virknimatsviðtalsins fyrir sig. Þegar mat barna og mæðra á öllum áhrifaþáttum erfiðrar 

hegðunar ásamt lýsingu á hegðun og tilgangi var borið saman kom í ljós að samræmi 

var 59% á heildina litið. Börnin og mæður þeirra voru að mestu sammála um hvaða 

hegðun var krefjandi, hvenær mestar/minnstar líkur væru á hegðuninni og hvaða 

afleiðingar fylgdu í kjölfarið. Aftur á móti var mat barnanna og mæðra þeirra á 

bakgrunnsáhrifavöldum og tilgangi erfiðrar hegðunar ólíkt.    

 Efninu verður skipt upp í kafla sem greinir frá niðurstöðum á lýsingu þátttakenda 

á hegðunarvandanum, áhrifaþáttum hans og tilgangi. Að lokum verður greint frá 

upplifun þátttakenda til viðtalsins. 

4.1 Lýsing á hegðunarvanda 

Aðspurð um hvaða hegðun olli mestum vandræðum heima voru börnin og mæður 

þeirra nokkuð sammála (sjá Mynd 1). Mæðurnar fengu eftirfarandi spurningu: ,,Hvaða 

hegðun hjá barninu þínu veldur þér mestum áhyggjum heima?“. Börnin fengu 

sambærilega spurningu: ,,Hvaða hegðun kemur þér í vandræði heima/hvað áttu erfitt 

með heima?“. Síðan voru taldir upp eftirfarandi  valmöguleikar: ofbeldi, mótþrói, ljótt 

orðbragð, vanvirkni/vanlíðan og/eða annað. Mesta samræmið kom fram þegar 

hegðunarerfiðleikar fólust í ofbeldi, mótþróa og/eða vanvirkni en þar reyndust börnin 

og mæðurnar 100% sammála. Börnin og mæður voru síst sammála (33%) um að ljótt 

orðbragð væri hluti af hegðunarerfiðleikunum. Að meðatali reyndist 83% samræmi á 

milli frásagna  barnanna og mæðra þeirra á lýsingu á hegðunarerfiðleikunum. 

 

 



 

31 

 

Mynd 1. Samræmi (%) í lýsingu barna og mæðra á hegðunarvanda barnsins. 

Allar mæðurnar og börnin sögðu að ofbeldi væri vandamál heima (sjá Mynd 2). 

Sjaldnast sögðu mæðurnar (33 %) að ljótt orðbragð og vanvirkni/vanlíðan væru hluti af 

hegðunarerfiðleikunum og aðeins tvö börn (33%) nefndu vanvirkni/vanlíðan.  

 

Mynd 2. Hlutfall mæðra og barna sem töldu ofbeldi, mótþróa eða ljótt orðbragð hluta 
hegðunarvandans. 

Svipað hlutfall mæðra og barna sögðu ofbeldi, mótþróa, ljótt orðbragð eða 

vanlíðan/vanvirkni vera hluta af hegðunarvandanum (sjá Mynd 3). 
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4.2 Bakgrunnsáhrifavaldar 

Börnin og mæður þeirra voru að mestu leyti ósammála um hvaða 

bakgrunnsáhrifavaldar ýttu undir hegðunarvanda. Mikið ósamræmi (100%) kom fram í 

frásögn þeirra um áhrif svefnleysis og óreglulegs mataræðis á hegðunarvandann en 

meira samræmi (50%) um áhrif umhverfisaðstæðna (fjölmenni og óskipulag) og 

líkamlegra og/eða andlegra erfiðleika (námserfiðleikar). Að meðaltali reyndist 27% 

samræmi milli mats barna og mæðra á bakgrunnsáhrifavöldum (sjá Mynd 4). 

 

 

Mynd 4. Samræmi (%) í mati barna og mæðra þeirra á bakgrunnsáhrifavöldum 
hegðunarvanda. 

Mynd 5 sýnir heildarhlutfall barna og mæðra sem nefndu tiltekna 

bakgrunnsáhrifavalda. Allar mæðurnar (100%) minntust á einhvern hátt á svefn en 

aðeins ein (17%) nefndi lyf. Flest börnin (67%) nefndu tilteknar umhverfisaðstæður sem 

Mynd 3. Hegðun (%) sem börnin og mæður þeirra nefndu sem hluta af hegðunarvanda 
barnsins. 
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áhrifaþátt en færri (33%) nefndu tiltekin áhrif svefns, mataræðis eða líkamlegra og/eða 

andlegra erfiðleika. 

 

Mynd 5. Hlutfall (%) mæðra og barna sem nefndu svefn, mataræði, lyf, 
umhverfisastæður og líkamlega  og/eða andlega erfiðleika sem 
bakgrunnsáhrifavald.  

Á mynd 6 er bakgrunnsáhrifavöldum skipt upp eftir hlutfalli mæðra. Flestar 

mæður nefndu svefn þegar spurt var út í bakgrunnsáhrifavalda erfiðrar hegðunar og 

töldu um helmingur þeirra að svefnleysi ýtti undir krefjandi hegðun og að góður svefn 

styddi við andlegt jafnvægi. Allar mæðurnar sem nefndu mataræði sögðu svengd og 

óreglulegt mataræði ýta undir erfiða hegðun og að það væri mikilvægt að barnið 

borðaði reglulega til að vera í góðu jafnvægi. Mæðurnar voru flestar sammála um ef að 

barnið tæki ekki lyf ýtti það undir hegðunarvanda. Aðspurðar nánar um áhrif 

umhverfisþátta nefndu flestar að margmenni ýtti undir erfiða hegðun en ein sagði 

krefjandi heimilisaðstæður auka líkur á hegðunarvanda. Aðspurðar um andlega 

erfiðleika sem ýttu undir hegðunarvanda nefndu þær helst námserfiðleika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6. Bakgrunnsáhrifavaldar (%) sem 
mæðurnar nefndu að ýttu undir 
hegðunarvanda. 
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Aðspurð út í bakgrunnsáhrifavalda sem ýttu undir erfiða hegðun nefndu börnin 

oftast umhverfisþætti (30,8%). Börnin nefndu sjaldnar tiltekin áhrif svefnleysis, 

óreglulegs mataræðis eða líkamlega og/eða andlega erfiðleika. Aðspurð nánar út í 

umhverfisþætti tóku börnin oftast fram margmenni og krefjandi heimilisaðstæður, svo 

sem ágreining eða ósamræmi foreldra og streitu á heimilinu. Börnin sem tóku fram 

svefn sem áhrifaþátt voru öll sammála um að svefnleysi myndi ýta undir vandann og 

nægur svefn myndi skapa meira jafnvægi. Einnig nefndu þau að óreglulegt mataræði 

ýtti undir erfiða hegðun. Aðspurð nánar út í líkamlega og/eða andlega erfiðleika sem 

ýttu undir erfiða hegðun tóku þau fram námserfiðleika og líkamleg veikindi (sjá Mynd 

7). 

 

Mynd 7. Bakgrunnsáhrifavaldar (%) sem börnin nefndu. 

 

4.3 Aðdragandi 

Aðspurð um hvað það væri sem gerðist á undan og ,,kveikti" erfiða hegðun voru börnin 

og mæðurnar að miklu leyti sammála (sjá Mynd 8), eða 75% að meðaltali. Fullt 

samræmi (100%) kom fram um að verkefni eða kröfur kveikti erfiða hegðun en minnsta 
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samræmið (50%) var um hvort nærvera tiltekinna einstaklinga hefði slík áhrif.  

 

Mynd 8. Samræmi (%) í mati barna og mæðra þeirra á aðdraganda hegðunarvanda.  

Á mynd 9 má sjá að allar mæðurnar og öll börnin nefndu kröfur/verkefni sem 

kveikju að krefjandi hegðun heima. Sjaldnar nefndu mæður (67%) og börn (33%) 

tiltekna einstaklinga eða ákveðnar aðstæður/svæði sem kveikju að erfiðri hegðun.  

 

Mynd 9. Hlutfall (%) mæðra og barna sem nefndu þættina, verkefni/kröfur, tími dags, 
einstaklingar og aðstæður/svæði sem aðdraganda. 

Aðspurðar um þau verkefni/kröfur sem kveiktu helst krefjandi hegðun nefndu 

mæður heimavinnu eða kvöldverk. Erfið hegðun var líklegust til að koma fram á kvöldin, 

síðan á morgnana og um helgar. Mæður nefndu oftast að einstaklingar sem kveiktu 

krefjandi hegðun heima væru systkini og foreldrar. Aðstæður sem þær töldu helst 

kveikja erfiða hegðun var óskipulagður tími en einnig minntust þær á óvæntar 

aðstæður og breytingar (sjá Mynd 10). 
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Mynd 10. Aðdragandi (%) hegðunarvanda sem mæðurnar nefndu. 

Aðspurð um þau verkefni/kröfur sem kveiktu erfiða hegðun nefndu börnin oftast  

heimalærdóm, sturtu, að hætta í tölvunni og gera morgun- eða kvöldverk. Kvöldin og 

morgnar voru metnir erfiðastir en helgar auðveldari. Börnin sögðu samskipti við systkini 

vekja erfiða hegðun en einnig óskipulagður tími og breytingar (sjá Mynd 11). 

 

Mynd 11. Aðdragandi (%) hegðunarvanda sem börnin nefndu. 

4.4 Afleiðingar 

Aðspurð um hvað gerðist yfirleitt eftir að erfið hegðun ætti sér stað voru börn og 

mæður nokkuð sammála (sjá Mynd 12), eða 67% að meðaltali. Mesta samræmið (83%) 

kom fram um að fríðindi væru fjarlægð eða að engar ákveðnar afleiðingar fylgdu í 

kjölfar erfiðrar hegðunar. Börnin og mæður þeirra voru mest ósammála (33%) um hvort 

skammir eða rökræður fylgdu í kjölfar hegðunar.  
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Mynd 12. Samræmi (%) í mati barna og mæðra þeirra á afleiðingum hegðunarvanda. 

Á mynd 13 sést að flestar mæðurnar (67%) og flest börnin (83%) nefndu að í kjölfar 

erfiðrar hegðunar væru fríðindi fjarlægð. Engin móðir sagðist senda barnið sitt í einveru 

eða afsíðis en tvö barnanna (33%) sögðust vera send í einveru eða afsíðis eða að engar 

ákveðnar afleiðingar fylgdu erfiðri hegðun.  

 

Mynd 13. Hlutfall (%) mæðra og barna sem nefndu að fríðindi væru fjarlægð, 
skammir/rökræður, einvera eða engar ákveðnar afleiðingar fylgdu í kjölfar 
erfiðrar hegðunar.  

Á mynd 14 má sjá hvernig þær afleiðingar sem mæður nefndu skiptast. Þau fríðindi 

sem mæður töluðu helst um að fjarlægja voru tæki (sími, tölva, spjaldtölva). Spurðar út 

í skammir/rökræður sögðust mæðurnar í flestum tilvikum rökræða við barnið um 

hegðunina og tilgang hennar en engin móðir sagðist skamma barnið sitt. Mæðurnar 

sögðust oft (50%) ekki beita tilteknum afleiðingum, það erað engin regla væri á því. 



38 

 

Mynd 14. Afleiðingar (%) krefjandi hegðunar sem mæðurnar nefndu. 

Þau fríðindi sem börnin töluðu helst um að væru fjarlægð voru tæki (tölva, sími, 

spjaldtölva). Spurð um skammir/rökræður sögðust börnin oft vera skömmuð eftir að 

hafa hagað sér illa og það fæli meðal annars í sér að foreldrar yrðu reið og öskruðu. 

Börnin sem nefndu einveru sögðust vera send inn í herbergi eða út í kjölfar erfiðrar 

hegðunar. Þegar börnin voru spurð nánar út í að engar ákveðnar afleiðingar fylgdu 

erfiðri hegðun sögðu þau oftast að engin regla væri á þeim, stundum væru þau send inn 

í herbergi eða stundum væru tæki fjarlægð en stundum ekki, að það færi eftir því í 

hvernig skapi foreldrarnir væru (sjá Mynd 15). 

 

Mynd 15. Afleiðingar (%) krefjandi hegðunar sem börnin nefndu. 

4.5. Tilgangur krefjandi hegðunar barnsins 

Aðspurð um tilgang erfiðrar hegðunar fyrir barnið kom í ljós lítið samræmi í frásögn 

barnanna og mæðra þeirra (sjá Mynd 16), eða að meðaltali 44%. Börnin og mæður 

þeirra voru helst sammála um að erfið hegðun hefði þann tilgang að komast hjá því að 

gera eitthvað sem er leiðinlegt eða erfitt eða fá að gera eitthvað eftirsóknarvert (50%). 

Börn og mæður voru mest ósammála um að tilgangur hegðunar væri að fá athygli 

foreldra (33%).   
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Mynd 16. Samræmi (%) í mati barnanna og mæðra þeirra á tilgangi krefjandi 
hegðunar. 

Aðspurðar um tilgang erfiðrar hegðunar barnsins nefndu flestar mæðurnar athygli 

foreldris (67%), en ekkert barn nefndi að það væri tilgangurinn (sjá Mynd 17). Mæður 

töluðu síður um að tilgangurinn væri að fá eitthvað eftirsóknarvert (17%). Börnin 

nefndu oftast að tilgangur erfiðrar hegðunar væri að komast hjá því að gera eitthvað 

leiðinlegt eða erfitt (83%).  

 

Mynd 17. Hlutfall mæðra og barna sem nefndu sem tilgang erfiðrar hegðun að 
komast hjá því að gera eitthvað leiðinlegt/erfitt, athygli frá foreldri eða að fá 
að gera eitthvað eftirsóknarvert. 

Aðspurðar frekar út í athygli frá foreldri töldu mæðurnar oftast að börnin væru að 

sækja í athygli frá þeim sjálfum. Varðandi það að komast hjá að gera eitthvað leiðinlegt 

eða erfitt var oftast talað um skólann, að fara að sofa, gera kvöldverk eða læra heima 

(sjá Mynd 18). 
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Mynd 18. Tilgangur (%) krefjandi hegðunar samkvæmt mæðrum barnanna. 

Aðspurð út í hvað það væri sem þau vildu komast hjá nefndu börnin heimalærdóm, 

byrja á kvöldverkum eða að fara í sturtu. Það sem börnin reyndu helst að fá fram með 

erfiðri hegðun var að fá að vera lengur í tölvunni (sjá Mynd 19). 

 

Mynd 19. Tilgangur (%) erfiðrar hegðunar samkvæmt börnunum. 

4.6 Viðhorf til virknimatsviðtalsins 

Viðhorf barnanna og mæðra þeirra til virknimatsviðtalsins var að mestu leyti jákvætt. 

Þátttakendur voru sammála um að þeim hefði fundist gott að tala um viðfangsefnið, að 

það hefði dýpkað skilning á áhrifaþáttum erfiðrar hegðunar auk þess að vera góð og 

markviss leið til að skrá upplýsingar um áhrifaþætti. Þátttakendur voru sammála um að 

viðtalið gæti gagnast öðrum fjölskyldum á legudeild BUGL, til dæmis til að kortleggja 

áhrifaþætti hegðunarerfiðleika og fara ítarlega í gegnum þá í viðtalinu. Börnin og 

mæður þeirra voru einnig sammála um að viðtalið hafi hvorki valdið óþægindum né 

verið óviðeigandi. 

 



 

41 

5 Umræða 

 

Markmiðið með rannsókninni var að bera saman frásagnir barna og mæðra þeirra á 

áhrifaþáttum og tilgangi erfiðrar hegðunar og að kanna upplifun þeirra af 

virknimatsviðtalinu. Niðurstöðurnar benda til þess að samræmi milli mats barna og 

mæðra á áhrifaþáttum og tilgangi krefjandi hegðunar sé mismikið. Börnin og mæður 

þeirra voru að mestu leyti sammála um hvaða hegðun var að valda mestum 

vandræðum heima, hvaða aðdragandi var oftast að hegðuninni og hvaða afleiðingar 

fylgdu í kjölfarið. Hins vegar voru þau nokkuð ósammála um bakgrunnsáhrifavalda og 

tilgang erfiðu hegðunarinnar fyrir börnin. Þátttakendum fannst flestum viðtalið vera 

gagnlegt og voru sammála um að það hafi hvorki valdið óþægindum né verið 

óviðeigandi. Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar ræddar úr frá fyrri 

rannsóknum á efninu.  

5.1 Mat barnanna og mæðra þeirra á áhrifaþáttum hegðunarvanda 

Samræmi í mati barna og mæðra á áhrifaþáttum og tilgangi krefjandi hegðunar var 

mismikið. Mest samræmi kom fram á lýsingu á þeirri hegðun sem olli vanda heima, 

aðdraganda og afleiðingum hennar en minna samræmi á mati þeirra á 

bakgrunnsáhrifavöldum og tilgangi erfiðrar hegðunar 

5.1.1 Lýsing á erfiðri hegðun 

Svör viðmælenda í þessari rannsókn ríma við mat barna og kennara þeirra á 

áhrifaþáttum erfiðrar hegðunar (Kinch o.fl., 2001; Reed o.fl., 1997; Villec, 2010). Í 

rannsóknum Kinch og félaga (2001) og Reed og félaga (1997) kom fram hátt samræmi 

(78-85%) í lýsingu nemenda og kennara á hegðuninni sem olli vanda í skólanum. 

Sambærilegar tölur komu fram í þessari rannsókn eða 83% samræmi í lýsingu barna og 

mæðra þeirra á hegðunarvandanum. Jafnframt reyndist hátt samræmi (100%) milli 

barna og mæðra ef erfiða hegðunin var sýnileg og/eða alvarleg (ofbeldi, mótþrói og 

vanvirkni/vanlíðan) en minna samræmi reyndist um vægari eða óljósari hegðun eins og 

ljótt orðbragð (33%). Þetta stemmir einnig við niðurstöður fyrri rannsókna Kinch og 

félaga (2001) og Villec (2010) sem sýndu hærra samræmi í mati nemenda og 

kennara/foreldra á hegðun sem var úthverf og alvarleg. Niðurstöður benda til þess að 

samræmi í mati ólíkra aðila sé meira eftir því sem hegðun barnsins er alvarlegri. 

Áhugavert væri að kanna samræmi í mati barna og mæðra á vægum hegðunarvanda. Ef 
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samræmi í mati ólíkra aðila á áhrifaþáttum og tilgang hegðunar er lágt er sjónarhorn 

barnsins í mats- og íhlutunarferlinu gríðarlega mikilvægt. Börnin í þessari rannsókn voru 

líklegri en mæður þeirra til að nefna ljótt orðbragð sem hluta af hegðunarvanda þeirra. 

Börnin og mæður þeirra gætu lagt ólíka merkingu í það hvað ljótt orðbragð felur í sér. 

Einnig er áhugavert að velta því fyrir sér hvort börnin séu meðvitaðari en mæður þeirra 

um að ljótt orðbragð sé óæskileg hegðun. Mæðurnar í þessari rannsókn áttu börn sem 

sýndu alvarlega hegðunarerfiðleika sem mögulega gæti leitt til þess að þær taki síður 

eftir vægari óæskilegri hegðun eða sjá ekki ástæðu til að tilgreina þá hegðun sem mesta 

vandamálið.  

 

5.1.2 Bakgrunnsáhrifavaldar 

 Í þessari rannsókn voru börn og mæður þeirra mest ósammála um 

bakgrunnsáhrifavalda sem ýttu undir erfiða hegðun en þar var samræmið aðeins 27%. Í 

fyrri rannsóknum (Kinch o.fl., 2001; Reed o.fl., 1997) í skólaumhverfi hefur samræmið í 

mati nemenda og kennara á bakgrunnsáhrifavöldum reynst á 21-26%. Börnin og mæður 

þeirra voru mest ósammála um það hvort að svefnleysi og óregluleg næring ýtti undir 

hegðunarvanda. Athygli vakti að börnin sem töldu svefnleysi og óregluleg næring ýta 

undir erfiða hegðun áttu móður sem sagði þá þætti ekki hafa áhrif á hegðun barnsins. 

Einnig nefndu börnin mun oftar en mæður að samskiptaerfiðleikar heima ýttu undir 

hegðunarvanda og þá helst streita og ágreiningur eða ósamræmi milli foreldra . Meðal 

ástæðna fyrir ólíkum frásögnum barnanna og mæðranna gætu verið ólík sjónarhorn á 

samskiptaerfiðleika eða ágreining milli foreldra eða að börnin séu ófeimnari en mæður 

þeirra við að nefna erfiðleika milli foreldra heima fyrir. Einnig er spurning hvort að 

mæður telji samskiptaerfiðleika sína við maka sinn eða ósamræmi í uppeldisaðferðum 

ekki hafa áhrif á hegðun barnsins og taka það þess vegna ekki fram.  

5.1.3. Aðdragandi 

Börnin og mæður þeirra voru nokkuð sammála (67%) um aðdraganda að erfiðri hegðun 

og hvað gæti fyrirbyggt erfiðleika heima. Mæðurnar nefndu helst að börnin þyrftu 

ramma, reglur, skýr mörk, fyrirsjáanleika, undirbúning fyrir krefjandi aðstæður og að 

hafa hlutverk. Börnin nefndu helst að þau vildu meiri fyrirsjáanleika, reglur, ramma, 

skipulag, stuðning, aðstoð og minni og viðráðanlegri skref eins og til dæmis í 

verkefnum. Í rannsókn Reed og félaga (1997) reyndist 77% samræmi á mati nemenda 

og kennara á aðdraganda erfiðrar hegðunar í skólanum en 100% í rannsókn Kinch og 

félaga (2001) í bekk nemenda sem sýndu mikinn hegðunarvanda. Í þessari rannsókn 
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sýndu börnin einnig alvarlegan hegðunarvanda en ólíkt fyrri rannsóknum voru mæður 

þátttakendur í stað kennara og spurt var út í hegðunarvanda heima en ekki í skólanum.   

Áhugavert er að velta því fyrir sér hvort að samræmið í hegðunarmati sé meira ef 

aðstæðurnar eru afmarkaðar, eins og til dæmis kennslustofa. Einnig gætu aðstæður í 

skólastofunni verið skipulagðari með fyrirfram ákveðnum reglum, dagskrá og 

væntingum um hegðun eða kröfum sem auka líkur á samræmi í mati á þeim þáttum 

5.1.4. Afleiðingar 

Samræmi í mati barna og mæðra á afleiðingum erfiðrar hegðunar var nokkuð hátt eða 

67%. Í sambærilegum rannsóknum í skólaumhverfi hefur samræmi á mati nemenda og 

kennara á afleiðingum erfiðrar hegðunar reynst 77% (Reed o.fl., 1997) og 91% (Kinch 

o.fl., 2001), hið síðarnefnda í mati kennara og nemenda í miklum hegðunarvanda. Í 

þessari rannsókn kom fram meira samræmi í mati barnanna og mæðra þeirra á 

afleiðingum sem voru sýnilegar eins og þegar fríðindi voru fjarlægð (83%) en á 

afleiðingum sem voru óljósari eins og skammir/rökræður (33%). Börnin voru líklegri en 

mæður til að segja að skammir eða einvera fylgdu í kjölfarið af erfiðri hegðun en 

mæðurnar sögðust rökræða við barnið og engin móðir sagiðst skamma það eða senda 

það í einveru. Ósamræmið gæti stafað af því að börn og mæður leggja ólíkan skilning í 

hugtökin, þannig að mæður gætu verið að nota „rökræður“ yfir það sem börnin upplifa 

sem skammir. Einnig gætu mæðurnar verið feimnar við að segjast skamma barnið sitt, 

senda það í einveru eða út því þær telji það ekki vera viðurkenndar uppeldisaðferðir.  

Í þessari rannsókn reyndust börnin og mæðurnar almennt sammála um að stundum 

væri lítil regla í hvaða afleiðingar fylgdu í kjölfar erfiðrar hegðunar. Þannig tóku börnin 

fram að afleiðingarnar færu eftir skapi foreldra hverju sinni. Aðspurð um styrkjandi 

afleiðingar nefndu börnin að ef þau gætu unnið sér inn umbun til dæmis þegar þau eiga 

að fara eftir fyrirmælum foreldranna, myndu þau gera það oftar. Mæður barnanna tóku 

ekki fram umbun sem leið gagnlega leið til að styrkja æskilega hegðun hjá barninu sínu. 

Þær töluðu flestar um að hafa prófað ýmis hvatningakerfi en að það hafi virkað í 

takmarkaðan tíma. Á heildina litið sögðust mæðurnar sögðust hafa prófað margar leiðir 

sem ekki höfðu borið árangur. Þessar frásagnir benda til að ósamkvæmni gætti í 

uppeldinu sem gæti hafa ýtt undir hegðunarvanda barnanna. Mæðurnar höfðu allar 

fengið þjónustu og sótt úrræði frá ýmsum stofnunum vegna hegðunarvanda barnsins, 

en virtist enn skorta þekkingu, ráðgjöf og/eða stuðning til að beita viðurkenndum 

uppeldisaðferðum á árangursríkan hátt.  



44 

5.1.5 Tilgangur erfiðrar hegðunar 

Samræmi í mati barnanna og mæðra þeirra á tilgangi erfiðrar hegðunar barnsins var 

frekar lítið (44%). Þau voru mest ósammála um hvort börnin væru að sækjast eftir 

athygli með erfiðu hegðuninni. Ekkert barn sagði svo vera en flestar mæður töluðu um 

athygli sem helsta tilgang erfiðrar hegðunar. Vert er að skoða betur hvað veldur þessu 

misræmi. Mögulega voru börnin feimin að viðurkenna að þau sæktust eftir athygli 

foreldra, verandi á viðkvæmum aldri til að segjast þurfa á foreldrum sínum að halda. 

Hugsanlega hafði reynslan kennt þeim að athygli foreldra væri ekki alltaf 

eftirsóknarverð? Einnig gæti verið að börnin hafi skort innsæi til að átta sig á að 

tilgangur erfiðu hegðunarinn væri að fá athygli.  Í rannsókn Villec (2010) voru kennarar 

og/eða foreldrar einnig líklegri en nemendur til að segja að athygli væri tilgangur 

erfiðrar hegðunar. Í sumum tilvikum voru nemendurnir sammála kennara og/eða 

foreldri sínu um að athygli væri að viðhalda hegðuninni en ósammála frá hverjum þau 

vildu fá athygli. Í öðru tilviki var nemandi ósammála kennara og/eða foreldri um að 

athygli væri tilgangur erfiðrar hegðunar í skólastofunni en lýsti engu að síður jákvæðum 

tilfinningum þegar hann sæi bekkjarfélaga sína hlæja út af hegðun sinni.  

Börnin í þessari rannsókn voru líklegri en mæðurnar til að segja að tilgangur erfiðrar 

hegðunar væri að sleppa við eitthvað erfitt eða leiðinlegt. Í raun má segja að það hafi 

verið rauður þráður í svörum barnanna í virknimatsviðtalinu. Sömuleiðis voru 

nemendur í rannsókn Villec (2010) einnig líklegri en kennarar og/eða foreldar til að 

segja að tilgangur erfiðrar hegðunar væri að sleppa við eitthvað erfitt eða leiðinlegt eða 

komast í að gera eitthvað eftirsóknarvert. Hinsvegar komu fram ítarlegri upplýsingar frá 

nemendum í rannsókn Villec, þeir lýstu neikvæðum tilfinningum eins og hræðslu, kvíða 

eða óþægindum sem tengdust tilteknum verkefnum eða aðstæðum. Mögulega skortir 

kennara og foreldra innsýn í þessar neikvæðu tilfinningar og eiga því erfiðara með að 

greina þann tilgang erfiðrar hegðunar barnanna að forðast eða sleppa við aðstæður 

sem lætur þeim líða illa. Ef foreldrar og kennarar taka ekki tilfinningar og líðan 

barnanna sem liggja að baki hegðunarvanda barnanna til greina öðlast þeir ekki fullan 

skilning á hegðunarvandanum og geta síður beitt árangursríkri íhlutun. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar minna á mikilvægi þess að fá fram sýn barnsins þegar verið er að 

kortleggja áhrifaþætti krefjandi hegðunar og skilja tilgang hennar fyrir barnið.   

5.2 Upplifun þáttakenda af viðtalinu 

Upplifun barnanna og mæðra þeirra af virknimatsviðtalinu var almennt jákvæð. 

Börnunum fannst mikilvægt að taka þátt í viðtalinu og voru ánægð með að sjónarmið 
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þeirra væru tekin til greina. Í svipaðan streng tóku nemendur sem tóku þátt í rannsókn 

Sesselju Árnadóttur og Önnu-Lind Pétursdóttur (2013) en þar fengu nemendur meðal 

annars meiri von um betri líðan í skólanum eftir þátttöku í virknimats- og 

íhlutunarferlinu. Mæðurnar í þessari rannsókn voru sammála um að viðtalið hafi verið 

gagnlegt því það var góð leið til að kortleggja og dýpka skilning þeirra á áhrifaþáttum 

erfiðrar hegðunar barnsins og nýttist því við að hanna inngrip heima. Þær töluðu um 

mikilvægi þess að nota virknimatsviðtöl sem markvissa leið til að skrá upplýsingar um 

hegðun barnsins. Niðurstöðurnar ríma við niðurstöður fyrri rannsókna (Ervin, DuPaul, 

Kern og Friman, 1998; March og Horner, 2002; Sesselja Árnadóttir og Anna-Lind 

Pétursdóttir, 2013) sem sýndu jákvæða reynslu nemenda af virknimatsviðtölum og 

bætta samvinnu í íhlutunarferlinu þegar sýn þeirra var könnuð í matsferlinu.  

5.3 Almenn umræða 

Þegar samræmi í mati barna og mæðra á öllum áhrifaþáttum erfiðrar hegðunar ásamt 

skilgreiningu hennar og tilgangi var tekið saman kom í ljós að það var 59% á heildina 

litið. Niðurstöður þessar benda til þess að upplýsingar um mat á áhrifaþáttum og 

tilgangi hegðunar sem börnin veittu voru í 40% tilvika ólíkar þeim sem mæður þeirra 

tjáðu. Börnin voru einna mest ósammála mæðrum sínum um bakgrunnsáhrifavalda sem 

ýttu undir líkur á hegðunarvanda og tilgang erfiðu hegðunarinnar. Einnig kom fram ólík 

sýn barna og mæðra á aðstæðum og túlkun á áhrifaþáttum hegðunar. Ósamræmið kom 

því ekki aðeins til vegna þess að börnin og mæður þeirra voru ósammála heldur vegna 

ólíkra viðhorfa þeirra um áhrifaþætti og tilgang erfiðu hegðunarinnar.  

 Niðurstöður þessar sýna fram á mikilvægi þess að taka sjónarhorn bæði barna 

og mæðra þeirra til greina í mats- og íhlutunarferlinu. Niðurstöðurnar sýna gagnsemi 

þeirra upplýsinga sem börn veita um áhrifaþætti hegðunar, til dæmis með viðtölum 

(Guðrún Björn Ragnarsdóttir og Anna-Lind Pétursdóttir, 2013). Slíkar upplýsingar fást 

ekki með öðrum leiðum og nýtast meðal annars til að varpa ljósi á tilgang erfiðu 

hegðunarinnar sem er grunnur árangursríkrar íhlutunar (Gable og Acker, 2004; Kinch 

o.fl., 2001).  
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6 Lokaorð 

Þessi rannsókn og sambærilegar rannsóknir bæði hérlendis og erlendis minna á 

mikilvægi þess að börn með hegðunarvanda séu virkir þátttakendur í mats- og 

íhlutunarferli. Alhæfingargildi þessarar rannsóknar er þó takmarkað þar sem aðeins var 

rætt við sex börn og mæður þeirra. Hins vegar eru niðurstöðurnar í samræmi við fyrri 

rannsóknir sem sýna mikilvægi þess að taka mið af sjónarhorni barna þar sem það getur 

veitt mikilvægar upplýsingar til viðbótar og jafnvel á skjön við sjónarmið kennara 

og/eða foreldra hvað snertir áhrifaþætti og tilgang krefjandi hegðunar barnsins (Kinch 

o.fl. 2001; Reed o.fl., 1997; Villec, 2010). Tillögur heilbrigðisráðherra undanfarin ár um 

stefnu og aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum barna og ungmenna eru góðar 

(Þingskjal nr. 405/2015). Þær byggja að mestu leyti á mati fagaðila um hvernig bæta 

megi þjónustu, meðal annars við börn sem sýna hegðunarerfiðleika og fjölskyldur 

þeirra. Sérstök áhersla hefur verið á snemmtæka íhlutun með það að markmiði að efla 

forvarnarstarf og auka samfellu í þjónustu við börn með hegðunarvanda. Til þess að 

hægt sé að veita fullnægjandi heildræna þjónustu fyrir börn með hegðunarvanda og 

fjölskyldur þeirra er mikilvægt að hrinda aðgerðaráætlun í geðheilbrigðismálum fyrir 

börn af stað með tilheyrandi reglugerðum, lögum og fjármagni sem skortir til að hægt 

sé að framkvæma hana í verki. Snemmtæk íhlutun gæti til dæmis falist í framkvæmd 

virknimats í nærþjónustu þegar börn sýna vægan, miðlungs eða alvarlegan 

hegðunarvanda heima. Þannig væri mögulega hægt að draga úr líkum á neikvæðri 

þróun og víðtækari áhrifum vandans. Í ljósi fárra þátttakenda í þessari rannsókn er 

mikilvægt að endurtaka rannsóknina með fleiri þátttakendum. Einnig væri áhugavert að 

kanna mat feðra á áhrifaþáttum hegðunarvanda og bera saman við mat barns og 

móður. Það er von höfundar að niðurstöðurnar munu nýtast á BUGL og fagaðilum á 

fleiri stöðum sem sinna þjónustu við börn með vægari og/eða miðlungs 

hegðunarerfiðleika.  
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Viðauki A: Viðtalsrammi fyrir mæður 

Jákvæðir þættir í fari barnsins 

1. Hvaða áhugamál/styrkleika hefur barnið þitt? 

2. Getur þú nefnt mér nokkra jákvæða þætti í fari barnsins? 

 

Hegðun 1___________________ 

Lýsing á hegðun 

3. Hvaða hegðun hjá barninu þínu veldur þér mestum áhyggjum? (ofbeldi, mótþrói, 

ljótt orðbragð, vanvirkni/vanlíðan, annað). 

4. Hvernig lítur hin erfiða hegðun út? 

5. Hversu lengi hefur hin erfiða hegðun verið til staðar? (vikur, mánuði, ár) 

6. Hversu oft á hin erfiða hegðunin sér stað? (metið fjölda skipta í tíma, á dag eða 

viku) 

7. Hversu lengi varir hin erfiða hegðun þegar hún á sér stað? (mínútur, 

klukkustundir, daga) 

Aðdragandi og bakgrunnsáhrifavaldar 

8. Hvenær eru mestar líkur á að hegðunin eigi sér stað? (kröfur/verkefni/sett mörk, 

tími dags, einstaklingar, aðstæður/svæði).  

9. Hvenær eru minnstar líkur á að hegðunin eigi sér stað? (kröfur/verkefni/sett 

mörk, tími dags, einstaklingar, aðstæður/svæði).  
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10. Tengist hin erfiða hegðun hjá barninu skort á færni (e. skills deficit) barnsins á 

einhverju sviði? (að setja sig í spor, sýna sveigjanleika, leysa vandamál) 

11. Eru sérstakar aðstæður eða atburðir sem gera hegðunina líklegri eða verri? ( 

svefn, mataræði, lyf, umhverfisaðstæður, líkamlegir og/eða andlegir erfiðleikar). 

Afleiðingar 

12. Hvað gerist yfirleitt eftir að hegðunin á sér stað? (fríðindi fjarlægð, skammir, 

einvera/send afsíðis, engar ákveðnar afleiðingar). 

13. Hvernig bregst barnið við afleiðingunum? (grætur, sýnir reiði, eftirsjá, mótþróa, 

depurð, heldur áfram að sýna hegðunina, hættir strax). 

Fyrri inngrip 

14. Lýsið hvaða inngrip hafa verið reynd til að draga úr hinni erfiðu hegðun og hvaða 

áhrif þau höfðu? (umbunakerfi, dagskrá, námskeið, breyttar aðstæður heima, 

skipulag, kröfur). 

15. Hvaða þættir gætu verið hvetjandi fyrir barnið þitt til að sýna/læra ákveðna 

hegðun? 

Tilgangur hegðunar 

16. Hvaða tilgangi heldur þú að hegðunin þjóni fyrir barnið þitt 

- Fá foreldri til að taka eftir sér 

- Fá félaga/systkini/aðra til að taka eftir sér 

- Komast hjá því að gera eitthvað sem er leiðinlegt 

- Reyna að komast í að gera eitthvað skemmtilegt 

- Fá aðra til að láta sig í friði 

 

17. Annað sem þú vilt taka fram? 
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Viðauki Á: Viðtalsrammi fyrir börn 

 

Almennar spurningar  

1. Hvað finnst þér skemmtilegt að gera? 

2. Hvað langar þig að verða þegar þú ert orðin(n) stór? 

3. Í hverju ertu góð/ur? 

 

Lýsing á hegðun 

4. Hvaða hegðun er það sem kemur þér í vandræði (heima)/Hvað áttu erfitt með 

heima? (beita ofbeldi, mótþrói, ljótt orðbragð, vanvirkni/vanlíðan). 

5. Hvað er það sem þér finnst erfitt við það? Geturðu lýst því nánar? 

6. Hefur þú sýnt einhverja af eftirfarandi hegðun? 

 (athuga hér koma þau atriði sem mæður tóku fram í sínu viðtali) 

7. Hversu oft sýnir þú þessa hegðun? (oft á dag, nokkrum sinnum á viku, nokkrum 

sinnum í mánuði). 

8. Hversu lengi? (mínútur, klukkutíma). 

9. Hversu alvarleg er hegðunin? (meiðir sig einhver, skemmist eitthvað, líður 

einhverjum illa). 

Aðdragandi og bakgrunnsáhrifavaldar 

18. Hvenær gerist erfiða hegðunin helst? (kröfur/verkefni/sett mörk, tími dags, 

einstaklingar, aðstæður/svæði).  
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19. Er eitthvað sem þér finnst erfiðara en annað að gera heima? (fara á fætur, fara í 

skólann, læra heima, gera kvöldverkin, leika við systkini, gera húsverk). 

20. Hvenær gerist erfiða hegðunin eiginlega aldrei? (kröfur/verkefni/sett mörk, tími 

dags, einstaklingar, aðstæður/svæði).  

21. Er eitthvað sem gerist fyrir eða eftir að þú kemur heim sem lætur erfiðu 

hegðunina frekar gerast? (Svefn, mataræði,  lyf, umhverfisaðstæður, líkamlegir 

og/eða andlegir erfiðleikar). 

Afleiðingar 

10. Hvað gerist yfirleitt eftir að þú sýnir þessa hegðun? (fríðindi tekin, 

skammir/rökræður, einvera/send/ur inn í herbergi, engar ákveðnar afleiðingar). 

11. Hvað gerist yfirleitt þegar þú stendur þig vel heima? (hrós, umbun). 

Tilgangur hegðunar 

12. Af hverju heldurðu að þú sýnir þessa erfiðu hegðun? 

 Fá foreldri til að taka eftir mér 

 Fá félaga/systkini/aðra til að taka eftir mér 

 Komast hjá því að gera eitthvað sem er leiðinlegt 

 Reyna að komast í að gera eitthvað skemmtilegt 

 Fá aðra til að láta mig í friði 

 

Líðan og stuðningur 

 

13. Hvernig líður þér almennt í skólanum/heima? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mjög illa  Frekar illa Hvorki vel né illa  Frekar vel Mjög 

vel 
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14. Þegar þú þarft á stuðningi að halda til hvers leitarðu? 

 Foreldra 

 Systkina 

 Kennara/starfsfólk skóla 

 Tómstundakennara 

 Ættingja 

 Annarra_______________ 

 

15. Hvað gætu foreldrar þínir gert svo þú ættir auðveldara með að sýna „jákvæða 

hegðun,, (eða ekki sýna________)? 

16. Heldurðu að þér gengi betur heima ef það væri sett upp hvatningakerfi þar sem 

væri mjög skýrt hvað þú ættir að gera og þú gætir unnið þér inn umbun fyrir að 

standa þig vel? 

17. Eitthvað annað sem þú vilt taka fram? 
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Viðauki B: Aukaspurningar  

 

Hversu gagnlegt eða ógagnlegt fannst þér viðtalið? 

1  2  3  4  5 

Mjög ógagnlegt Ógagnlegt Hvorki né          Gagnlegt        Mjög gagnlegt 

Að hvaða leyti? Geturðu tekið dæmi? 

 

Hversu sammála eða ósammála ertu þeirri staðreynd að viðtalið hafi aukið skilning þinn 

á erfiðri hegðun þinni/barnsins? 

1  2  3  4  5 

Mjög ósammála Ósammála  Hvorki né          Sammála        Mjög ósammála 

Að hvaða leyti? Geturðu tekið dæmi? 

Var eitthvað sem þér fannst óþæginlegt eða óviðeigandi í viðtalinu? 

Ef svo er, hvað? 

 

Myndir þú halda að viðtalið gæti gagnast/verið ógagnlegt öðrum börnum/foreldrum? Ef 

svo er, að hvaða leyti? 
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Viðauki C: Samþykkisyfirlýsing og upplýsingablað  

 

 

 

 

 

 

 

 

Samþykkisyfirlýsing fyrir þátttakendur 

 

 

Virknimatsviðtöl við móður og barn: Samanburður á upplifun þeirra á 

áhrifaþáttum erfiðrar hegðunar 

Þátttaka í rannsókninni felur í sér að taka þátt í viðtali sem byggir á hálf opnum 

viðtalsramma. Viðtalið tekur um 30-60 mínútur í eitt skipti eða tvö skipti í 15-30 

mínútur og fer fram á legudeild BUGL.  

  

Ég staðfesti hér með undirskrift minni að ég hef lesið upplýsingarnar um rannsóknina 

sem mér voru afhentar og hef fengið tækifæri til að spyrja rannsakendur spurninga um 

rannsóknina og fengið fullnægjandi svör og útskýringar á atriðum sem mér voru óljós.    

 

Ég hef af fúsum og frjálsum vilja ákveðið að taka þátt í rannsókninni. Mér er ljóst, að þó 

ég hafi skrifað undir þessa samstarfsyfirlýsingu, get ég stöðvað þátttöku mína hvenær 

sem er án útskýringa og án áhrifa á þá læknisþjónustu sem ég á rétt á. 

 

________________________________________ 

Dagsetning 
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________________________________________ 

Nafn þátttakanda 

  

 

 __________________________________________ 

  

 Undirritaður, starfsmaður rannsóknarinnar, staðfestir hér með að hafa veitt upplýsingar 

um eðli og tilgang rannsóknarinnar, í samræmi við lög og reglur um vísindarannsóknir. 
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Upplýsingar 

 

Virknimatsviðtöl við móður og barn: Samanburður á upplifun þeirra á áhrifaþáttum 

erfiðrar hegðunar 

Kæri viðtakandi 

Óskað er eftir þátttöku þinni í ofangreindri rannsókn. Vinsamlega íhugaðu 

neðangreindar upplýsingar vandlega áður en þú ákveður hvort þú viljir taka þátt í þessari 

rannsókn. Þátttakendur eru valdir eftir hentugleikaaðferð þar sem rannsakandi er 

starfsmaður BUGL. 

Markmið rannsóknarinnar er að bera saman upplýsingar úr virknimatsviðtölum og skoða 

samræmi milli barns og móður í tengslum við áhrifaþætti erfiðrar hegðunar. Einnig er 

markmiðið að kanna hvort þátttakendum hafi fundist gagnlegt að taka þátt í viðtalinu og 

ef svo er, að hvaða leyti?  

 

Þátttaka í rannsókninni felur í sér að taka þátt í viðtali sem byggir á hálf opnum 

viðtalsramma og fer viðtalið fram á legudeild BUGL eitt skipti í 30- 60 mínútur eða tvö 

skipti 15-30 mínútur. Einnig felur þátttaka í sér að svara spurningum í tengslum við 

gagnsemi/ógagnsemi viðtalsins til að átta sig á áhrifaþáttum erfiðrar hegðunar barnsins.  

Rannsakendur telja ekki líkur á að tekin sé áhætta með þátttöku í rannsókninni. 

Finni þátttakendur fyrir einhvers konar óþægindum til dæmis vanlíðan og/eða skömm 

meðan á viðtali stendur eða eftir viðtalið stendur þeim til boða að ræða við óháðan 

fagaðila, Iðunni Magnúsdóttur, sálfræðing sér að kosnaðarlausu. 

Ekki verður um neinar greiðslur né umbun að ræða fyrir þátttöku í rannsókninni. 

Öll rannsóknargögn verða varðveitt án persónuauðkenna á öruggum stað hjá 

ábyrgðarmanni  á meðan á úrvinnslu þeirra stendur. Hljóðupptökum og öðrum 

rannsóknargögnum verður eytt að lokinni úrvinnslu.  

Leitað verður eftir skriflegu samþykki þeirra þátttakenda sem leggja til upplýsingar og 

efnivið í þágu rannsóknarinnar. Þátttakendum er frjálst að hafna þátttöku eða hætta í 

rannsókninni á hvaða stigi sem er, án útskýringa og án áhrifa á þá þjónustu sem ég á rétt 

á. 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Anna-Lind Pétursdóttir, PH.D., Dósent við 

menntavísindasvið, netfang, annalind@hi.is 

Rannsakandi er Stefanía Dögg Jóhannesdóttir, BA í uppeldis-og menntunarfræði, 

ráðgjafi/hópstjóri á legudeild BUGL, MA nemi í sálfræði í uppeldis-og menntunarfræði 

með áherslu á áhættuhegðun, forvarnir og lífssýn,  

netfang, sdj10@hi.is, stefanij@lsh.is S. 6946697. 
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Leiðbeinandi í rannsókninni er Anna-Lind Pétursdóttir, PH.D., Dósent við 

menntavísindasvið, netfang, annalind@hi.is 

Hægt er að hafa samband við rannsakendur ef það vakna spurningar varðandi 

rannsóknina. 

Rannsóknin hefur fengið leyfi siðanefndar Landspítala og  verið samþykkt af 

deildarstjóra og yfirlæknis BUGL. 

Með von um góðar undirtektir, 

Fyrir hönd rannsóknarhópsins, 

 

_____________________________________________________ 

NAFN ábyrgðarmanns  

 

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í þessari vísindarannsókn eða vilt 

hætta þátttöku í rannsókninni getur þú snúið þér til Siðanefndar Landspítala, Eiríksgötu 

34, 101 Reykjavík. Sími: 543 7465, tölvupóstfang: sidanefnd@landspitali.is 
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Viðauki D: Vísindagrein 

 

 

Stefanía Dögg Jóhannesdóttir og  

Anna-Lind Pétursdóttir 

 

,,Mamma mín myndi mjög líklega segja já, 

en ég...” 

Samanburður á mati barna og mæðra þeirra á 

áhrifaþáttum hegðunarvanda 

 

Hér verður gerð grein fyrir rannsókn á samanburði á mati barna og mæðra þeirra á 

áhrifaþáttum erfiðrar hegðunar barnanna. Virknimatsviðtöl voru notuð til að ákvarða 

hvaða hegðun olli mestum vanda, bakgrunnsáhrifavalda, aðdraganda, afleiðingar og 

tilgang erfiðu hegðunarinnar. Tekin voru sambærileg hálfopin viðtöl við börn og 

mæður. Þátttakendur voru sex börn og mæður þeirra. Börnin, fjórir drengir og tvær 

stúlkur,  á aldrinum sjö til þrettán ára, voru í innlögn á legudeild barna og 

unglingageðdeildar Landspítala (BUGL) meðan á rannsókn stóð. Viðtalsgögnin voru 

þemagreind og innihaldsgreind þar sem eigindlegum gögnum var kerfisbundið 

umbreytt í megindleg gögn. Niðurstöður sýndu að samræmi í mati á áhrifaþáttum á 

milli barnanna og mæðra þeirra var nokkuð hátt, eða 59% að meðaltali. Börnin og 

mæður þeirra voru að mestu sammála um hvaða hegðun var krefjandi, hvenær 

mestar/minnstar líkur væru á hegðuninni og hvaða afleiðingar fylgdu í kjölfarið. Aftur á 
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móti var mat barnanna og mæðra þeirra á bakgrunnsáhrifavöldum og tilgangi erfiðrar 

hegðunar ólíkt. Niðurstöður benda í svipaða átt og fyrri sambærilegar rannsóknir 

erlendis. Aðspurð um virknimatsviðtalið sjálft, sögðu börnin og mæður þeirra að þeim 

hafi fundist viðtalið gagnlegt og gæti nýst öðrum fjölskyldum á legudeild BUGL.  

 

Stefanía Dögg Jóhannesdóttir er MA- nemi í uppeldis- og menntunarfræði við Háskóla 

Íslands og vann sem ráðgjafi og hópstjóri á Barna- og unglingageðdeild Landspítala-

Háskólasjúkrahúss meðan á rannsókninni stóð. Rannsóknin var lokaverkefni hennar til 

meistaraprófs í sálfræði í uppeldis- og menntunarfræði með áherslu á áhættuhegðun, 

forvarnir og lífssýn.  

Anna-Lind Pétursdóttir er dósent í sálfræði, sérkennslu og atferlisgreiningu við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands og leiðbeindi Stefaníu í rannsókninni.  

 

″My mother would probably say yes but I...!“  Analysis of child and mother 

agreement on the influencing factors and function of children‘s problem behavior. 

Functional behavioral assessment (FBA) is conducted to identify function and causes 

that influence behavior. Treatment of problem behavior which involves children with 

severe emotional and behavioral disabilities has been guided through this strategy. The 

use of these children as informants in the prosess has been extended with positive 

results in the outcome of problem behavior and involvement of the child. The present 

study assessed functional behavioral assessment interviews as a tool to gather 

information directly from the children regarding their behavior. Informants were 

inpatient clients with severe emotional and behavioral problems. Agreement was 

examined between children and their mothers. Results showed high agreement on the 

definition of target behavior, antecedents and consequences of problem behavior, 
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medium agreement on function of the problem behavior and low agreement about 

setting events. Participants found the interview to be useful for better understanding 

the cause and function of the problem behavior. They also agreed that the interview 

did not cause any discomfort or was inappropriate in any way. Limitations of these 

findings are discussed. 

 

Öll börn sýna erfiða hegðun að einhverju marki, en þegar hegðun er lengi eða alvarlega 

á skjön við það sem almennt þykir viðeigandi og hefur truflandi áhrif á samskipti eða 

daglegt líf viðkomandi er miðað við að um hegðunarerfiðleika sé að ræða (Kauffman og 

Landrum, 2013). Talið er að um 15-20 % barna þurfi á einhverjum tímapunkti meiri 

þjónustu en það sem almennt er boðið upp á og þar af 3-5 % sem þarfnist sérúrræða 

(Ríkisendurskoðun, 2016). Á meðal grunnskólanemenda eru að meðaltali tíu til tólf 

prósent sem sýna hegðunarerfiðleika að mati skólastarfsfólks (Ingvar Sigurgeirsson og 

Ingibjörg Kaldalóns, 2006). Aðstandendur, kennarar og aðrir einstaklingar sem eiga í 

samskiptum við börn sem sýna mikla hegðunarerfiðleika upplifa oft streitu og óöryggi í 

tengslum við það hvernig þeir eigi að takast á við vandann (O´Neill o.fl., 1997).  

Kennarar telja að hegðunarerfiðleikar barna séu eitt af mest krefjandi verkefnum þeirra 

í skólanum (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006).     

 Meðal þeirra aðferða sem hafa reynst vel til að draga úr langvarandi eða 

alvarlegum hegðunarerfiðleikum má nefna einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun byggða 

á niðurstöðum virknimats (Anna-Lind Pétursdóttir, 2010, 2011; Lane, Umbreit og 

Beebe-Frankenberger, 1999; McIntosh og Av-Gay, 2007). Virknimat og 

stuðningsáætlanir hafa einnig verið notaðar með góðum árangri á stofnunum þar sem 

unnið er með geðræn- og/eða sálfræðileg vandamál ungmenna (Cipani og Schock, 
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2007). Í raun gagnast virknimat til að auka skilning á áhrifaþáttum hvers konar krefjandi 

hegðunar, óháð því hvort viðkomandi er með tiltekna röskun eða ekki (sjá til dæmis 

Anna-Lind Pétursdóttir, 2017; Cowick og Storey, 2000; Dunlap o.fl., 1993; Guðrún Björg 

Ragnarsdóttir og Anna-Lind Pétursdóttir, 2012, 2013; Lewis og Sugai, 1996).  Íhlutun 

byggð á virknimati hefur verið notuð með góðum árangri í fjölda aðstæðna, þar á meðal 

í skólaumhverfi og heima fyrir (Gage, Lewis og Stichter, 2012; Kern, Claire og Sokol, 

2002).  

Börn sem sýna mikinn hegðunarvanda eru í meira mæli en áður þátttakendur í 

þeim úrræðum sem notuð eru til að bregðast við krefjandi hegðun þeirra. Það er ekki 

bara sjálfsögð réttindi þeirra, heldur hefur þátttaka þeirra líka jákvæð áhrif á árangur 

íhlutunar. Meðal annars þykja börnin gefa gagnlegar upplýsingar sem ekki fást með 

öðrum leiðum (Gable og Acker, 2004) ásamt því að sýna meiri samvinnu við 

framkvæmd íhlutunar (March og Horner, 2002; Sesselja Árnadóttir og Anna-Lind 

Pétursdóttir, 2013).          

 Rannsóknir sem hafa borið saman upplýsingar fengnar úr virknimatsviðtölum við 

börn annars vegar og kennara eða foreldra hins vegar sýna fram á nokkuð hátt 

samræmi í mati á ákveðnum áhrifaþáttum krefjandi hegðunar. Hærra samræmi hefur 

reynst í lýsingu barna og kennara og/eða foreldra á hegðunarvandanum, aðdraganda 

hans og afleiðingum en lægra samræmi í mati á bakgrunnsáhrifavöldum og tilgangi 

hegðunar (Kinch, Lewis-Palmer, Hagan-Burke og Sugai, 2001; Kwak, Ervin, Anderson og 

Austin, 2004; Reed, Thomas, Sprague og Horner, 1997; Villec, 2010).   

 Markmiðið með þessari rannsókn er að bera saman upplýsingar frá börnum og 

mæðrum þeirra um áhrifaþætti hegðunarerfiðleika barnanna fengnar með 
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virknimatsviðtölum. Í viðtölunum var meðal annars spurt út í lýsingu á þeirri hegðun 

sem olli erfiðleikum, aðdraganda, afleiðingum og tilgangi hegðunar. Rannsóknin veitir 

innsýn í sjónarhorn barna og mæðra á áhrifaþætti hegðunarvanda sem gætu nýst við 

íhlutun heima fyrir. Einnig er varpað ljósi á mun milli frásagna barna og mæðra þeirra af 

áhrifaþáttum hegðunar sem mikilvægt er að taka tillit til þegar íhlutun er hönnuð og 

framkvæmd.  

Hegðunarerfiðleikar 

Hegðunarerfiðleikar fela í sér óviðeigandi og/eða óæskilega hegðun sem hefur neikvæð 

áhrif á þroska, líðan eða daglegt líf barnsins yfir lengri tíma (Kauffman og Landrum, 

2013). Hegðunarerfiðleikar geta haft víðtæk neikvæð áhrif á samskipti, nám og 

framtíðarhorfur barna sem verða alvarlegri eftir því sem vandinn varir lengur (Bradley, 

Doolittle, Bartolotta,  2008). Markviss, snemmtæk íhlutun er því mikilvæg til að minnka 

líkurnar á neikvæðri þróun hegðunarvandans.  

Þjónusta við börn með hegðunarerfiðleika 

Ýmis lög í samfélaginu kveða á um að stjórnvöld hafi ótvíræðar skyldur til þess að 

tryggja gæði og aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu við börn. Meðal annars kveða lög 

um málefni fatlaðs fólks (nr.59/1992) á um rétt einstaklinga til sérstakrar þjónustu og 

stuðnings til að mæta líkamlegri  eða andlegri fötlun og lög um grunnskóla (nr. 

91/2008) kveða á um skýran rétt barna til stuðnings til náms í samræmi við sérþarfir 

þeirra, hvort sem þær séu af andlegum eða líkamlegum toga. Ísland fullgilti 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (1989) um réttindi barna árið 1992 en þar er 

meðal annars fjallað um hlutverk hins opinbera til að veita öllum börnum vernd og 
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umönnun til að tryggja velferð þeirra (Barnasáttmáli Sameinuðu Þjóðanna 2. og 3. 

grein/1989).           

 Á Íslandi er þjónustu við börn sem eiga við geðheilbrigðisvanda að stríða gjarnan 

skipt upp í þrjú stig: grunn -, ítar- og sérþjónustu. Sé litið til grunnþjónustu barna á 

Íslandi er heilsugæslan hluti af þeirri grunnþjónustu sem sinnir heilbrigði barna og 

ungmenna. Kortlagning og eftirfylgd á líkamlegu heilbrigði virðist vera markvissari og 

víðameiri en á geðheilbrigði sama hóps. Ráðgjöf og stuðningur fyrir fjölskyldur barna 

með geðheilsuvanda er af skornum skammti. Brugðist hefur verið við þessari þörf fyrir 

ráðgjöf og stuðning með því að ráða sálfræðinga á heilsugæslustöðvar sem hluta af 

þverfaglegum teymum sem vinna í náinni samvinnu við skóla og félagsþjónustu. Á 

heilsugæslustöðvum gefst nú kostur á að þróa markvisst vinnulag um snemmtæka 

íhlutun við börn sem sýna erfiðleika á byrjunarstigi (þingskjal nr.145/2015–2016). Leik- 

og grunnskólinn er einnig hluti af grunnþjónustu barna í nærsamfélaginu þar sem gefst 

tækifæri til að kortleggja hegðunarvanda og veita eða vísa í viðeigandi úrræði.  

  Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er meðal annars fjallað um hlutverk þeirra til 

að mæta nemendum bæði tilfinningalega og námslega. Í skóla án aðgreiningar er einnig 

kveðið á um að mæta eigi ólíkum þörfum nemenda í almennu skólaumhverfi og þar á 

meðal börnum sem sýna hegðunarvanda. Í skýrslu Menntasviðs Reykjavíkurborgar 

(2007) um viðbrögð við hegðunar- og samskiptavanda nemenda er tillaga að ferli þegar 

framangreindur vandi kemur upp. Verklagsreglan gegnir þeim tilgangi að tryggja rétta 

meðhöndlun þegar nemendur sýna hegðunar- og samskiptavanda. Þrátt fyrir tillöguna 

virðist rétta meðhöndlun stundum skorta og fela viðbrögðin þá í sér að ræða við 

nemandann, vara hann við neikvæðum afleiðingum og vísa honum úr tíma. Slík 
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viðbrögð styðjast reyndar ekki við gagnreyndar aðferðir og skila oft takmörkuðum 

árangri (Costenbader og Markson, 1998; Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 

2006; Lerman og Vorndran, 2002). Þegar vandinn hefur verið viðvarandi eða er orðinn 

alvarlegur er reynt að leita orsaka á hegðun til dæmis með því að taka viðtöl við 

nemandann og foreldra og leita ráða hjá fagaðilum (lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Hegðunarerfiðleikar hafa því oft verið viðvarandi, alvarlegir og haft neikvæð áhrif á 

líðan og færni barns í einhvern tíma þegar leitað er eftir aðstoð annarra fagaðila. 

Sérhæfðari aðstoð felur meðal annars í sér sálfræðiviðtöl, greiningarvinnu, ráðgjöf og 

stuðning til foreldra og/eða meðferð á viðeigandi stofnun eins og Barna- og 

unglingageðdeild Landspítalans.        

 Algengt er að börn sem sýna alvarlegan og langvarandi hegðunarvanda fái lyf til 

að draga úr hamlandi einkennum vandans (Helga Zoega, Gísli Baldursson og Magnús 

Halldórsson, 2007) en einnig hefur íhlutun sem byggir á niðurstöðum úr virknimati (e. 

functional behavioral assesssment) eða virknigreiningu (e. functional analysis) á 

áhrifaþáttum og tilgangi hegðunar reynst vel (Cipani og Schock, 2007; Iwata, Dorsey, 

Slifer, Bauman og Richman, 1982). 

Virknimat- Aðferð til að draga úr hegðunarerfiðleikum 

Virknimat er aðferð byggð á hagnýtri atferlisgreiningu þar sem markvisst er athugað 

hvaða tilgangi krefjandi hegðun þjóni og hvaða þættir í umhverfinu hafi áhrif (McIntosh 

og Av-Gay, 2007). Markmiðið er að kortleggja áhrifaþætti erfiðrar hegðunar í 

umhverfinu. Áhrifaþættir hegðunar eru meðal annars það sem gerist á undan og 

,,kveikir" hegðun og kallast aðdragandi (e. antecedent). Dæmi um aðdraganda sem á 



70 

sér stað strax á undan krefjandi hegðun eru erfið verkefni og/eða að barni sé neitað um 

eitthvað. Afleiðingar sem koma strax í kjölfar hegðunar hafa áhrif á hvort hegðun 

endurtaki sig eða ekki. Ef barn fær eitthvað eftirsóknarvert eftir að hafa sýnt óæskilega 

hegðun (jákvæð styrking) eða sleppir við að gera eitthvað sem því finnst erfitt eða 

óþægilegt (neikvæð styrking) aukast líkurnar á því að barnið endurtaki hegðunina 

(Cipani og Schock, 2007). Algeng dæmi um styrkjandi afleiðingar krefjandi hegðunar er 

athygli og/eða að sleppa við leiðinleg/erfið verkefni. Bakgrunnsáhrifavaldar (e. setting 

events) ýta óbeint undir hegðunarerfiðleika með því að auka líkur á að tiltekin hegðun 

eigi sér stað að gefnum tilteknum aðdraganda. Bakgrunnsáhrifavaldar eins og þreyta, 

og/eða svengd auka oft líkurnar á að krefjandi hegðun eigi sér stað (Anna-Lind 

Pétursdóttir, 2010; O’Neill o.fl., 1997).       

  Meginmarkmið virknimats er að greina virkni eða tilgang hegðunar sem getur 

meðal annars verið að komast hjá því að gera eitthvað erfitt eða leiðinlegt og/eða að fá 

eitthvað eftirsóknarvert. Niðurstöður virknimats eru síðan nýttar til að hanna 

einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun (e. behavior support plan). Hún felur í sér 

breytingar á áhrifaþáttum eins og til dæmis að koma rútínu á svefn, aðlaga verkefni að 

getu einstaklingsins, setja upp myndrænt skipulag og/eða styrkja æskilega hegðun með 

markvissum hætti. Ný hegðun er kennd í stað þeirrar óæskilegu auk þess sem unnið er 

að yfirfærslu á aðrar aðstæður (O´Neill o.fl., 1997).      

  Virknimat felur í sér óbeina eða beina athugun á áhrifaþáttum hegðunar. 

Óbeinar aðferðir fela til dæmis í sér að greina fyrirliggjandi gögn og safna upplýsinga 

með spurningalistum og/eða viðtölum til að meta áhrifaþættina (Anna-Lind 

Pétursdóttir, 2010; Cipani og Schock, 2007; O’Neill o.fl., 1997). Virknimatsviðtöl hafa 
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það markmið að fá sýn einstaklingsins og/eða þeirra sem þekkja best til barnsins á 

hegðunarvandann ásamt því að kortleggja daglegt líf, í skólanum og/eða heima til þess 

að finna út hvaða þættir eru að ýta undir og viðhalda vandanum. Bein athugun á 

áhrifaþáttum er gerð með því að fylgjast markvisst með í þeim aðstæðum þar sem 

erfiðrar hegðunar gætir helst. Gerð er AHA skráning á Aðdraganda, erfiðu Hegðuninni 

og Afleiðingum hennar til að greina mynstur í áhrifaþáttunum (Anna-Lind Pétursdóttir, 

2011; O´Neill o.fl., 1997; Sugai, 2000).  

Beiting virknimats til að draga úr hegðunarerfiðleikum 

Í árdaga virknimats á áttunda áratugnum var matið aðallega gert til að meta áhrifaþætti 

hættulegrar eða sjálfsskaðandi hegðunar einstaklinga með þroskahömlun. Takmörkuð 

geta þeirra til að tjá sig gerði það að verkum að virknimatið fór oftast fram með 

viðtölum við aðstandendur og/eða AHA-skráningum (Broussard og Northrup, 1995; 

Dunlap o.fl., 1993). Á tíunda áratugnum var farið að meta áhrif íhlutana byggðum á 

virknimati til að draga úr tilfinninga- og hegðunarerfiðleikum nemenda þar sem annars 

konar úrræði í skólanum höfðu ekki borið árangur (Dunlap o.fl., 1993; Kern, Dunlab, 

Clarke og Childs, 1994a; Lewis og Sugai, 1996; Reed o.fl., 1997).   

 Fjölmargar íslenskar og erlendar rannsóknir hafa nú sýnt fram á árangur af því 

að nota íhlutun byggða á niðurstöðum virknimats til að draga úr hegðunarerfiðleikum 

barna á ýmsum aldri (sjá til dæmis Anna-Lind Pétursdóttir, 2010, 2011, 2017; Gage o.fl., 

2012; Goh og Bambara, 2012;  Lane o.fl., 1999; McIntosh og Av-Gay, 2007; O´Neill og 

Stephenson, 2009; Reid og Nelson, 2002). Íhlutun byggð á niðurstöðum virknimats er 

talin ein sú öflugasta til að draga úr tilfinninga- og hegðunarerfiðleikum barna (Carr, 

1977; Cipani og Schock, 2007; Iwata o.fl., 1982) og árangursríkari en aðrar aðferðir sem 
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ekki taka mið af tilgangi krefjandi hegðunarinnar (March og Horner, 2002; Newcomer 

og Lewis, 2004). Hér á landi hafa rannsóknir eingöngu beinst að því að skoða árangur 

íhlutunar byggða á niðurstöðum virknimats í skólaumhverfinu. Þar hefur dregið úr 

langvarandi hegðunarerfiðleikum nemenda á leikskólaaldri upp í menntaskólaaldur og 

þátttaka þeirra í skólastarfi aukist (Anna-Lind Pétursdóttir, 2010, 2011, 2017; Daðey 

Arnborg Sigþórsdóttir og Anna-Lind Pétursdóttir, 2017; Guðrún Björg Ragnarsdóttir og 

Anna-Lind Pétursdóttir, 2012, 2013). 

Erlendar rannsóknir hafa bæði sýnt fram á skamm- og langtíma árangur af því að 

beita íhlutun byggðri á niðurstöðum virknimats í meðferðarvinnu hjá börnum með 

tilfinninga- og hegðunarerfiðleika í skólaaðstæðum (Lane o.fl., 1999; March og Horner, 

2002; Newcomer og Lewis, 2004) og heima fyrir (Derby o.fl., 1997). Meðal annars hafa 

komið fram jákvæð áhrif hjá breiðum aldurshópi eða frá þriggja til þrettán ára, í ólíkum 

leik- og grunnskólum og þegar unnið er með margvíslegan vanda, eins og truflandi 

hegðun, dræma þátttöku, slakan námsárangur og lítil félagsleg tengsl. Almennt hefur 

dregið úr hegðunarerfiðleikum barnanna og æskileg hegðun eins og virk þátttaka í 

skólastarfi aukist (Gage o.fl., 2012; Goh og Bambara, 2012; Lane o.fl., 1999). 

 Rannsóknir sem hafa skoðað árangur af því að framkvæma virknimat á 

meðferðarstofnunum hafa að mestu leyti einblínt á hættulega hegðun einstaklinga með 

þroskafrávik. Niðurstöður þessara rannsókna hafa sýnt fram á árangur virknigreiningar 

til að kortleggja tilgang hegðunar og þá þætti sem að viðhalda henni (aðraganda og 

afleiðingar). Upplýsingarnar nýtast í kjölfarið til að hanna árangursríkt inngrip 

(Broussard og Northrup, 1995; Dunlap o.fl., 1993; Iwata o.fl., 1982).  
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Rannsóknir sem hafa skoðað árangur virknimats til að draga úr hegðunarerfiðleikum 

barna á meðferðarstofnunum virðast í flestum tilvikum fara fram á göngu- og/eða 

dagdeildum (Cooper, Wacker, Sasso, Reimers og Donn, 1990). Óbeinum aðferðum er þá 

gjarnan safnað með spurningalistum og viðtölum við foreldra, kennara og aðra aðila 

sem þekkja til barnsins. Út frá upplýsingum frá aðstandendum ásamt fyrirliggjandi 

gögnum um hegðun, líðan og aðstæður barnsins er óæskileg hegðun skilgreind í 

mælanlegt form. Í framhaldinu er gerð virknigreining í stýrðum aðstæðum til að 

kortleggja tilgang erfiðrar hegðunar og þá þætti sem að viðhalda henni (Cipani og 

Schock, 2007; Cooper o.fl., 1990). Niðurstöður þessara rannsókna hafa sýnt fram á ólíkt 

mat meðferðaraðila annars vegar og foreldra barnsins hins vegar á áhrifaþáttum og 

tilgangi vandans heima (Huete og Kurtz, 2010). 

Cooper og félagar gerðu rannsókn árið 1990 sem hafði það að markmiði að kanna 

árangur þess að virkja foreldra í hlutverki meðferðaraðila við framkvæmd virknimats á 

meðferðarstofnun. Þátttakendur voru átta börn 4 til 9 ára. Börnin uppfylltu 

greiningarskilmerki um hegðunarröskun og voru skjólstæðingar göngudeildar 

meðferðarúrræðis fyrir börn með hegðunarerfiðleika. Framkvæmd virknimatsins fól í 

sér athugun á hegðun með óbeinum og beinum aðferðum. Meðferðaraðilar 

framkvæmdu athugun með óbeinum aðferðum, meðal annars með spurningalistum og 

viðtölum við foreldra og aðra aðila sem komu að málum barnsins ásamt söfnun á 

fyrirliggjandi gögnum. Út frá upplýsingum úr óbeinum athugunum var tilgáta um tilgang 

hegðunar sett fram. Í kjölfarið hönnuðu meðferðaraðilar í teymi barnsins plan um 

framkvæmd virknigreiningar til að prófa tilgátuna. Foreldrar framkvæmdu 

virknigreininguna með leiðbeiningum, undirbúningi, þjálfun og stuðningi frá 
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meðferðaraðilum. Virknigreiningin fór fram í viðtalsherbergi á göngudeild 

stofnunarinnar. Framkvæmd hennar stóð yfir í einn dag. Út frá niðurstöðum 

virknigreiningar ásamt upplýsingum fengnum út frá óbeinum athugunum var hannað 

inngrip. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á lægri tíðni óæskilegrar hegðunar 

ásamt aukinni tíðni æskilegrar hegðunar að lokinni meðferð og sex mánuðum seinna. 

Niðurstöðurnar sýndu einnig fram á jákvæð áhrif þess að virkja foreldra barnanna í 

mats- og íhlutunarferlinu. Meðal annars jókst þekking og færni foreldranna til að beita 

árangursríkum leiðum til að draga úr vanda barnanna og auka líkur á æskilegri hegðun 

talsvert. Aukin þekking og færni foreldranna til að nota árangursríkar aðferðir juku líkur 

á yfirfærslu jákvæðra áhrifa á fleiri aðstæður. 

Virknimat og sú íhlutun sem hönnuð er í kjölfarið nýtist yfirleitt aðeins í þeim 

tilteknu aðstæðum sem virknimatið beinist að. Stundum yfirfærast jákvæð áhrif þó á 

fleiri aðstæður (Durand og Carr, 1991; Erla Björk Sveinbjörnsdóttir, 2016; Sesselja 

Árnadóttir og Anna-Lind Pétursdóttir, 2013). Ef erfiðrar hegðunar gætir í fleiri en einum 

aðstæðum, svo sem í skólanum og heima, þarf stundum að gera virknimat í báðum 

aðstæðum til að tryggja heildrænan árangur. Þegar erfiðrar hegðunar gætir heima fyrir 

er mikilvægt að foreldrar séu þátttakendur í mats- og íhlutunarferlinu til að stuðla að 

langtímaárangri (Arndorfer, Miltenberger, Woster, Rortvedt og Gaffaney, 1994). 

Þátttaka barna með hegðunarerfiðleika í virknimati 

Samkvæmt Barnasáttamála Sameinuðu Þjóðanna eiga öll börn „rétt til að láta skoðanir 

sínar í ljós og til að hafa áhrif“ (12.grein/1989).  Samstarf við börn er einnig vænlegt upp 

á samstarf og árangur af íhlutun. Þrátt fyrir áskoranir á sviði vitsmunaþroska, 
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félagslegra samskipta, tilfinninga- og sjálfstjórnunar, hafa börn oftast færni til að tjá sig 

um sína styrkleika, áhuga, líðan og hegðun og ekki síst þá þætti sem ýta undir vandann 

eða þær breytingar sem þau telja mikilvægar. Mikilvægt er að afla þessara upplýsinga 

og taka fullt tillit til þeirra við gerð stuðningsáætlunar (Broussard og Northrup, 1995; 

Dunlap o.fl., 1993).  

Á tíunda áratug voru þróaðar nokkrar gerðir af virknimatsviðtölum fyrir 

nemendur (Kern o.fl., 1994a; O´Neill o.fl., 1997; Reed o.fl., 1997). Kern, Childs, Dunlab 

og Clarke og Falk, (1994b) notuðu fyrstir hálf-staðlaðan viðtalsramma (e. student-

assisted functional interview form) til að meta áhrifaþætti hegðunarvanda 11 ára 

nemanda sem hafði námsfærni og greind í meðallagi. Krefjandi hegðun hans fólst meðal 

annars í truflun, sjálfsskaða og reiðiköstum í kennslustundum . Til viðbótar við 

nemendaviðtalið, var tekið viðtal við kennarann hans og gerð AHA-skráning í 

kennslustundum. Svör nemandans í viðtalinu sýndu færni hans og getu til að segja sína 

hlið á málinu, tjá sig um erfiðleikastig verkefna, greina frá þeirri takmörkuðu athygli 

sem hann fékk fyrir að standa sig vel og leggja til breytingar á ýmsum þáttum til að 

hann gæti unnið betur í tímum. Íhlutun byggð á niðurstöðum virknimats leiddi til 

jákvæðra og langvarandi breytinga á hegðun hans og verkefnavinnu.  

Reynslan af því að hafa börn með hegðunarerfiðleika virka þátttakendur í 

virknimati hefur verið jákvæð. Meðal annars þykja börnin gefa gagnlegar upplýsingar 

um áhrifaþætti hegðunar sem ekki fást með öðrum leiðum (Gable og Acker, 2004; 

Guðrún Björg Ragnarsdóttir og Anna-Lind Pétursdóttir, 2013; Kinch o.fl., 2001). Það að 

taka til greina mismunandi sjónarhorn í virknimati styrkir niðurstöður þess og veitir 

ítarlegri upplýsingar um mögulega áhrifaþætti hegðunarvandans (Kern o.fl., 1994b). 
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Einnig sýna börnin meiri samvinnu þegar hlustað er eftir og tekið er mið af þeirra 

sjónarmiði (March og Horner, 2002; Sesselja Árnadóttir og Anna Lind Pétursdóttir, 

2013) og upplifun þeirra af mats- og íhlutunarferlinu verður jákvæðari (sjá til dæmis 

Cowick og Storey, 2000; Kern, o.fl., 1994a; Kern o.fl., 1995).  

Hins vegar er mikilvægt að hafa í huga að þættir eins og þroski, hæfni til að kalla 

fram staðreyndir, tjáning, tungumálahæfni og vilji til að ljóstra upp upplýsingum geta 

haft áhrif á frásögn barnanna (Kauffman, 2001). Engu síður er mikilvægt að hlusta á 

sjónarmið barnanna og viðtalið sendir einnig þau skilaboð til barnanna að sjónarmið 

þeirra skipti máli.  

Samanburður á mati barna og kennara og/eða foreldra á áhrifaþáttum 

hegðunarerfiðleika 

Áhugavert er að bera saman mat barna og annarra aðila á áhrifaþáttum 

hegðunarerfiðleika. Til þess hafa verið notuð virknimatsviðtöl við börn og til dæmis 

kennara þeirra (Reed o.fl., 1997). Talsvert samræmi hefur reynst í mati nemenda með 

tilfinninga- og hegðunarerfiðleika og kennara þeirra á áhrifaþáttum krefjandi hegðunar 

(Kinch o.fl., 2001; Reed o.fl., 1997; Villec, 2010). Mest samræmi hefur verið í mati á 

hvaða hegðun valdi erfiðleikum í skólanum, hver aðdragandi hennar sé og hvaða 

afleiðingar fylgja í kjölfarið. Hins vegar hefur komið fram ólík sýn á hvaða 

bakgrunnsáhrifavaldar hafi áhrif og hver tilgangur erfiðu hegðunarinnar sé (Kinch o.fl., 

2001; Kwak o.fl., 2004; Reed o.fl., 1997). Í rannsókn Reed og félaga (1997) var 

heildarsamræmið í mati nemenda og kennara þeirra 60%, en samræmi í skilgreiningu á 

erfiðri hegðun var 85,1 %, samræmi um aðdraganda og afleiðingar var 77% en aðeins 
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26 % um áhrif bakgrunnsáhrifavalda á hegðunarvandann. Í annarri rannsókn sem bar 

saman mat nemenda og kennara á áhrifaþáttum hegðunarerfiðleika kom í ljós meira 

samræmi eftir því sem hegðunarvandinn var meiri. Í bekknum þar sem meiri 

hegðunarvandi var til staðar kom fram 78 % samræmi hjá nemendum og kennurum 

hvað snerti skilgreiningu á erfiðri hegðun, 100% samræmi á aðdraganda hennar, 91% 

samræmi á afleiðingum en aðeins 21% samræmi á bakgrunnsáhrifavöldum (Kinch o.fl., 

2001).  

Í rannsókn Villec (2010) bættust foreldrar við í mati á áhrifaþáttum 

hegðunarvanda barna sinna í skólanum en þar komu fram sambærilegar niðurstöður og 

í framangreindum rannsóknum, en til þess var tekið hve börnin gáfu miklar viðbótar 

upplýsingar. Í mati nemenda og kennara og/eða foreldra á aðdraganda erfiðrar 

hegðunar voru átta nemendur af tíu að einhverju leyti sammála kennaranum og/eða 

foreldri um aðdragandann en viðbótarupplýsingar bentu til ólíkra sjónarhorna. Börnin 

voru sammála kennara og/eða foreldri um ákveðinn aðdraganda en voru ósammála um 

nákvæma merkingu eða áhrif hans. Þrír nemendur af tíu nefndu aðdraganda sem hvorki 

kennarinn né foreldri minntist á. Fimm nemendur af tíu voru að einhverju leyti 

sammála kennara og/eða foreldri um afleiðingar erfiðu hegðunarinnar en höfðu ólíka 

sýn á merkingu eða áhrif afleiðinganna. Sjö nemendur af tíu voru að einhverju leyti 

sammála kennara og/eða foreldri um tilgang erfiðu hegðunarinnar en 

viðbótarupplýsingar frá þeim bentu til ólíkra viðhorfa. Fjórir nemendur nefndu tilgang 

sem hvorki kennarinn né foreldri tók fram. Mest samræmi reyndist í mati nemendanna 

og kennara og/eða foreldris varðandi skilgreiningu erfiðu hegðunar en þegar sýn þeirra 

var könnuð frekar var hún að mörgu leyti ólík sýn kennara og/eða foreldra þeirra. 
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Börnin voru líklegri en kennarinn og/eða foreldri þeirra til að lýsa tilfinningum og/eða 

hugsunum sem komu upp í aðstæðunum og sjálfstali sem hjálpaði þeim að ráða við 

aðstæður. Foreldrar og/eða kennarar barnanna á hinn bóginn, minntust ekki á þætti 

tengda líðan eða tilfinningum barnanna sem gætu haft áhrif á hegðunarvanda þeirra. 

Markmið rannsóknarinnar 

Rannsóknir hingað til (Kinch o.fl., 2001; Kwak o.fl., 2004; Reed o.fl., 1997; Villec, 2010) 

hafa beinst að samanburði á mati barna og kennara og/eða foreldra þeirra á 

áhrifaþáttum hegðunarvanda í skólaumhverfi. Markmiðið með þessari rannsókn var að 

bera saman mat barna og mæðra þeirra á áhrifaþáttum hegðunarvanda heima fyrir. 

Með því að taka virknimatsviðtöl við börnin og mæður þeirra var leitað svara við 

rannsóknarspurningunni: Að hve miklu leyti eru börn og mæður þeirra sammála um 

skilgreiningu á þeirri hegðun sem veldur erfiðleikum, áhrifaþáttum hennar 

(bakgrunnsáhrifavöldum, aðdraganda og afleiðingum) og tilgangi? Einnig var markmiðið 

að meta upplifun barnanna og mæðranna af virknimatsviðtölunum.  
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Aðferð 

Stuðst var við blandað rannsóknarsnið til að geta túlkað og unnið með niðurstöður á 

fjölbreyttari hátt. Eigindleg gagnasöfnun fór fram með virknimatsviðtölum (e. functional 

assessment interview) en síðan var þeim gögnum umbreytt í megindleg gögn með 

innihaldsgreiningu (Helga Jónsdóttir, 2003; Kvale, 1996).  

Þátttakendur 

Þátttakendur voru sex börn og mæður þeirra. Börnin, fjórir drengir og tvær stúlkur, á 

aldrinum sjö til þrettán ára, voru í innlögn á legudeild barna og unglingageðdeildar 

Landspítala (BUGL) meðan á rannsókn stóð. Börnin sýndu öll alvarlegan hegðunarvanda 

sem hafði haft neikvæð áhrif á samskipti og daglegt líf þeirra í tvö til fimm ár. 

Hegðunarvandi barnanna kom fram bæði í skólanum og heima. Börnin voru öll með 

þrjá eða fleiri greinda erfiðleika, meðal annars ADHD, mótþróaþrjóskuröskun, 

greindarskerðingu, ódæmigerð einhverfu, námserfiðleika (þroskaröskun á námshæfni), 

Asperger heilkenni, kippraskanir, þunglyndi, skilningsmálröskun eða aðra tal- og 

málþroskaröskun. Þrjár mæður barnanna voru í sambúð með föður barnsins og þrjár 

mæður voru einstæðar. Þátttakendur voru valdir með hentugleikaúrtaki og urðu þau 

börn fyrir valinu sem voru í innlögn á því tímabili sem að gagnasöfnun stóð yfir (Helga 

Jónsdóttir, 2003).  

Gagnaöflun 

Framkvæmd virknimatsviðtala annaðist fyrri höfundur, í starfi sínu sem ráðgjafi á 

legudeild BUGL og undir leiðsögn leiðbeinanda og annars höfundar, sérfræðings í 
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úrræðum vegna hegðunarerfiðleika. Leyfi var fengið fyrir rannsókninni hjá 

vísindasiðanefnd Landspítala og hún tilkynnt til persónuverndar. Að fengnu skriflegu 

samþykki frá þátttakendum tók fyrri höfundur virknimatsviðtöl við börnin og mæður 

þeirra í sitthvoru lagi á legudeild BUGL þar sem börnin þekktu til. Viðtölin fóru fram í 

annarri til fjórðu viku á innlagnartíma barnanna. Viðtöl við mæður barnanna fóru fram á 

undan viðtölum við börnin. 

Notaðir voru sambærilegir viðtalsrammar fyrir börnin og mæður þeirra, sem fólu í 

sér 17 spurningar, ýmist opnar eða hálf-opnar með ákveðnum valkostum (sjá dæmi um 

spurningar í niðurstöðukafla). Að virknimatsviðtalinu loknu var öllum þátttakendum 

afhent umslag með spurningum um viðhorf þeirra til viðtalsins og þeim gefið svigrúm til 

að svara. Hverri spurningu var hægt að svara á 5 punkta Likert kvarða. Þátttakendum 

var bent á að spurningalistinn væri nafnlaus og  þeir beðnir um að skila svörum sínum í 

lokuðu umslagi til óháðs aðila. Til að minnka líkurnar á því að hægt væri að rekja svör til 

þátttakenda var gætt að ýmsum siðferðilegum atriðum. Við gagnaöflun, framkvæmd og 

úrvinnslu niðurstaðna var þátttakendum gefin dulnefni, aldur barnanna gefinn upp með 

aldursbili og læknisfræðilegar greiningar taldar upp fyrir þátttakendur í heild sinni. 

Greining gagna 

Við mat á áhrifaþáttum hegðunarvanda heima var notast við hálfopin virknimatsviðtöl 

þar sem markmiðið var að spyrja nokkurra lykilspurninga en út frá þeim gefa 

þátttakendum rými til að tjá eða útskýra viðhorf sitt og upplifun. Viðtalsramminn 

byggðist að mestu á virknimatsviðtali sem Anna-Lind Pétursdóttir setti saman með 
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hliðsjón af erlendu efni (Dunlap o.fl., 1993; Crone, Hawken og Horner, 2015; Ervin og 

Radford, 1997; Kern o.fl., 1994a).  

Að loknum viðtölunum voru þau rituð upp og innihald þeirra greint með áherslu á 

samanburð milli mats barna og mæðra þeirra á áhrifaþáttum hegðunarerfiðleikanna. 

Samræmi í mati þátttakenda á áhrifaþáttum hegðunarvandans var metið með hliðsjón 

af skýrum viðmiðum og skráð á þar til gerð skráningareyðublöð. Ef barn og móðir þess 

nefndu bæði ákveðinn áhrifaþátt og voru sammála um áhrif hans var það flokkað sem 

samræmi. Einnig var það flokkað sem samræmi ef hvorki barn né foreldri tóku fram eða 

minntust á ákveðinn áhrifaþátt, þrátt fyrir að hann var gefinn upp sem einn af 

valmöguleikum í viðtalinu. Ef barn og móðir nefndu bæði ákveðinn áhrifaþátt en voru 

ósammála um áhrif hans var það flokkað sem ósamræmi. Ef aðeins barn eða móðir 

nefndi ákveðinn áhrifaþátt var það einnig flokkað sem ósamræmi.  

Samræmi milli svara barna og mæðra var metið á tölulegan hátt og unnið úr þeim 

niðurstöðum með töflureikninum Excel. Svör þátttakenda við spurningum um upplifun 

sína af virknimatsviðtalinu voru einnig skráð og greind í Excel.   
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Niðurstöður 

Hér verður greint frá samanburði á frásögnum barna og mæðra þeirra á hverjum þætti 

virknimatsviðtalsins fyrir sig. Þegar mat barna og mæðra á öllum áhrifaþáttum erfiðrar 

hegðunar ásamt lýsingu á hegðun og tilgangi var borið saman kom í ljós að samræmi 

var 59% á heildina litið.  

Lýsing á hegðunarvanda barnsins 

Aðspurð um hvaða hegðun olli mestum vandræðum heima voru börnin og mæður 

þeirra nokkuð sammála (sjá Mynd 1). Mæðurnar fengu eftirfarandi spurningu: ,,Hvaða 

hegðun hjá barninu þínu veldur þér mestum áhyggjum heima?“. Börnin fengu 

sambærilega spurningu: ,,Hvaða hegðun kemur þér í vandræði heima/hvað áttu erfitt 

með heima?“. Síðan voru taldir upp eftirfarandi  valmöguleikar: ofbeldi, mótþrói, ljótt 

orðbragð, vanvirkni/vanlíðan og/eða annað. Mesta samræmið kom fram þegar 

hegðunarerfiðleikar fólust í ofbeldi, mótþróa og/eða vanvirkni en þar reyndust börnin 

og mæðurnar 100% sammála. Börnin og mæður voru síst sammála (33%) um að ljótt 

orðbragð væri hluti af hegðunarerfiðleikunum. Að meðatali reyndist 83% samræmi á 

milli frásagna  barnanna og mæðra þeirra á lýsingu á hegðunarerfiðleikunum. 
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Mynd 1. Samræmi (%) í lýsingu barna og mæðra á hegðunarvanda barnsins. 

Allar mæðurnar og börnin sögðu að ofbeldi væri vandamál heima (sjá Mynd 2). 

Sjaldnast sögðu mæðurnar (33 %) að ljótt orðbragð og vanvirkni/vanlíðan væru hluti af 

hegðunarerfiðleikunum og aðeins tvö börn (33%) nefndu vanvirkni/vanlíðan.  

 

Mynd 20. Hlutfall mæðra og barna sem töldu ofbeldi, mótþróa eða ljótt orðbragð 

hluta hegðunarvandans. 

Svipað hlutfall mæðra og barna sögðu ofbeldi, mótþróa, ljótt orðbragð eða 

vanlíðan/vanvirkni vera hluta af hegðunarvandanum (sjá Mynd 3). 
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Bakgrunnsáhrifavaldar 

 

Börnin og mæður þeirra voru að mestu leyti ósammála um hvaða 

bakgrunnsáhrifavaldar ýttu undir hegðunarvanda. Mikið ósamræmi (100%) kom fram í 

frásögn þeirra um áhrif svefnleysis og óreglulegs mataræðis á hegðunarvandann en 

meira samræmi (50%) um áhrif umhverfisaðstæðna (fjölmenni og óskipulag) og 

líkamlegra og/eða andlegra erfiðleika (námserfiðleikar). Að meðaltali reyndist 27% 

samræmi milli mats barna og mæðra á bakgrunnsáhrifavöldum (sjá Mynd 4). 

 

Mynd 3. Hegðun (%) sem börnin og mæður þeirra 
nefndu sem hluta af hegðunarvanda 
barnsins. 
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Mynd 4. Samræmi (%) í mati barna og mæðra þeirra á bakgrunnsáhrifavöldum 

hegðunarvanda. 

Mynd 5 sýnir heildarhlutfall barna og mæðra sem nefndu tiltekna 

bakgrunnsáhrifavalda. Allar mæðurnar (100%) minntust á einhvern hátt á svefn en 

aðeins ein (17%) nefndi lyf. Flest börnin (67%) nefndu tilteknar umhverfisaðstæður sem 

áhrifaþátt en færri (33%) nefndu tiltekin áhrif svefns, mataræðis eða líkamlegra og/eða 

andlegra erfiðleika. 

 

Mynd 5. Hlutfall (%) mæðra og barna sem nefndu svefn, mataræði, lyf, 

umhverfisastæður og líkamlega  og/eða andlega erfiðleika sem 

bakgrunnsáhrifavald. 

Á mynd 6 er bakgrunnsáhrifavöldum skipt upp eftir hlutfalli mæðra. Flestar mæður 

nefndu svefn þegar spurt var út í bakgrunnsáhrifavalda erfiðrar hegðunar og töldu um 

helmingur þeirra að svefnleysi ýtti undir krefjandi hegðun og að góður svefn styddi við 

andlegt jafnvægi. Allar mæðurnar sem nefndu mataræði sögðu svengd og óreglulegt 

mataræði ýta undir erfiða hegðun og að það væri mikilvægt að barnið borðaði reglulega 

til að vera í góðu jafnvægi. Mæðurnar voru sammála um ef að barnið tæki ekki lyf ýtti 

það undir hegðunarvanda. Aðspurðar nánar um áhrif umhverfisþátta nefndu flestar að 
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margmenni ýtti undir erfiða hegðun en ein sagði krefjandi heimilisaðstæður auka líkur á 

hegðunarvanda. Aðspurðar um andlega erfiðleika sem ýttu undir hegðunarvanda 

nefndu þær helst námserfiðleika. 

 

 

 

 

 

 

Aðspurð út í bakgrunnsáhrifavalda sem ýttu undir erfiða hegðun nefndu börnin 

oftast umhverfisþætti (30,8%). Börnin nefndu sjaldnar áhrif svefnleysis, óreglulegs 

mataræðis eða líkamlega og/eða andlega erfiðleika. Aðspurð nánar út í umhverfisþætti 

tóku börnin oftast fram margmenni og krefjandi heimilisaðstæður, svo sem ágreining 

eða ósamræmi foreldra og streitu á heimilinu. Börnin sem tóku fram svefn sem 

áhrifaþátt voru öll sammála um að svefnleysi myndi ýta undir vandann og nægur svefn 

myndi skapa meira jafnvægi. Einnig nefndu þau að óreglulegt mataræði ýtti undir erfiða 

hegðun. Aðspurð nánar út í líkamlega og/eða andlega erfiðleika sem ýttu undir erfiða 

hegðun tóku þau fram námserfiðleika og líkamleg veikindi (sjá Mynd 7). 

Mynd 6. Bakgrunnsáhrifavaldar (%) sem mæðurnar nefndu að ýttu 
undir hegðunarvanda. 
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Mynd 7. Bakgrunnsáhrifavaldar (%) sem börnin nefndu. 

Aðdragandi 

Aðspurð um hvað það væri sem gerðist á undan og ,,kveikti" erfiða hegðun voru börnin 

og mæðurnar að miklu leyti sammála (sjá Mynd 8), eða 75% að meðaltali. Fullt 

samræmi (100%) kom fram um að verkefni eða kröfur kveikti erfiða hegðun en minnsta 

samræmið (50%) var um hvort nærvera tiltekinna einstaklinga hefði slík áhrif.  

 

Mynd 8. Samræmi (%) í mati barna og mæðra þeirra á aðdraganda hegðunarvanda.  

Á mynd 9 má sjá að allar mæðurnar og öll börnin nefndu kröfur/verkefni sem 

kveikju að krefjandi hegðun heima. Sjaldnar nefndu mæður (67%) og börn (33%) 

tiltekna einstaklinga eða ákveðnar aðstæður/svæði sem kveikju að erfiðri hegðun.  
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Mynd 9. Fjöldi (%) mæðra og barna sem nefndu verkefni/kröfur, tíma dags, 
einstaklinga og aðstæður/svæði sem aðdraganda. 

Aðspurðar um þau verkefni/kröfur sem kveiktu helst krefjandi hegðun nefndu 

mæður heimavinnu eða kvöldverk. Erfið hegðun var líklegust til að koma fram á kvöldin, 

síðan á morgnana og um helgar. Mæður nefndu oftast að einstaklingar sem kveiktu 

krefjandi hegðun heima væru systkini og foreldrar. Aðstæður sem þær töldu helst 

kveikja erfiða hegðun var óskipulagður tími en einnig minntust þær á óvæntar 

aðstæður og breytingar (sjá Mynd 10). 

 

Mynd 10. Aðdragandi (%) hegðunarvanda sem mæðurnar nefndu. 

Aðspurð um þau verkefni/kröfur sem kveiktu erfiða hegðun nefndu börnin oftast  

heimalærdóm, sturtu, að hætta í tölvunni og gera morgun- eða kvöldverk. Kvöldin og 
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morgnar voru metnir erfiðastir en helgar auðveldari. Börnin sögðu samskipti við systkini 

vekja erfiða hegðun en einnig óskipulagður tími og breytingar (sjá Mynd 11). 

 

Mynd 11. Aðdragandi (%) hegðunarvanda sem börnin nefndu. 

Afleiðingar 

Aðspurð um hvað gerðist yfirleitt eftir að erfið hegðun ætti sér stað voru börn og 

mæður nokkuð sammála (sjá Mynd 12), eða 67% að meðaltali. Mesta samræmið (83%) 

kom fram um að fríðindi væru fjarlægð eða að engar ákveðnar afleiðingar fylgdu í 

kjölfar erfiðrar hegðunar. Börnin og mæður þeirra voru mest ósammála (33%) um hvort 

skammir eða rökræður fylgdu í kjölfar hegðunar.  

 

Mynd 12. Samræmi (%) í mati barna og mæðra þeirra á afleiðingum hegðunarvanda. 
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Á mynd 13 sést að flestar mæðurnar (67%) og flest börnin (83%) nefndu að í kjölfar 

erfiðrar hegðunar væru fríðindi fjarlægð. Engin móðir sagðist senda barnið sitt í einveru 

eða afsíðis en tvö barnanna (33%) sögðust vera send í einveru eða afsíðis eða að engar 

ákveðnar afleiðingar fylgdu erfiðri hegðun.  

 

Mynd 13. Hlutfall (%) mæðra og barna sem nefndu að fríðindi væru fjarlægð, 

skammir/rökræður, einvera eða engar ákveðnar afleiðingar fylgdu í kjölfar 

erfiðrar hegðunar. 

Á mynd 14 má sjá hvernig þær afleiðingar sem mæður nefndu skiptast. Þau fríðindi 

sem mæður töluðu helst um að fjarlægja voru tæki (sími, tölva, spjaldtölva). Spurðar út 

í skammir/rökræður sögðust mæðurnar í flestum tilvikum rökræða við barnið um 

hegðunina og tilgang hennar en engin móðir sagðist skamma barnið sitt. Mæðurnar 

sögðust oft (50%) ekki beita tilteknum afleiðingum, það erað engin regla væri á því. 
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Mynd 14. Afleiðingar (%) krefjandi hegðunar sem mæðurnar nefndu. 

Þau fríðindi sem börnin töluðu helst um að væru fjarlægð voru tæki (tölva, sími, 

spjaldtölva). Spurð um skammir/rökræður sögðust börnin oft vera skömmuð eftir að 

hafa hagað sér illa og það fæli meðal annars í sér að foreldrar yrðu reið og öskruðu. 

Börnin sem nefndu einveru sögðust vera send inn í herbergi eða út í kjölfar erfiðrar 

hegðunar. Þegar börnin voru spurð nánar út í að engar ákveðnar afleiðingar fylgdu 

erfiðri hegðun sögðu þau oftast að engin regla væri á þeim, stundum væru þau send inn 

í herbergi eða stundum væru tæki fjarlægð en stundum ekki, að það færi eftir því í 

hvernig skapi foreldrarnir væru (sjá Mynd 15). 

 

Mynd 15. Afleiðingar (%) krefjandi hegðunar sem börnin nefndu. 
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Tilgangur krefjandi hegðunar barnsins 

Aðspurð um tilgang erfiðrar hegðunar fyrir barnið kom í ljós lítið samræmi í frásögn 

barnanna og mæðra þeirra (sjá Mynd 16), eða að meðaltali 44%. Börnin og mæður 

þeirra voru helst sammála um að erfið hegðun hefði þann tilgang að komast hjá því að 

gera eitthvað sem er leiðinlegt eða erfitt eða fá að gera eitthvað eftirsóknarvert (50%). 

Börn og mæður voru mest ósammála um að tilgangur hegðunar væri að fá athygli 

foreldra (33%).   

 

Mynd 16. Samræmi (%) í mati barnanna og mæðra þeirra á tilgangi krefjandi 

hegðunar. 

Aðspurðar um tilgang erfiðrar hegðunar barnsins nefndu flestar mæðurnar athygli 

foreldris (67%), en ekkert barn nefndi að það væri tilgangurinn (sjá Mynd 17). Mæður 

töluðu síður um að tilgangurinn væri að fá eitthvað eftirsóknarvert (17%). Börnin 

nefndu oftast að tilgangur erfiðrar hegðunar væri að komast hjá því að gera eitthvað 

leiðinlegt eða erfitt (83%).  
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Mynd 17. Hlutfall mæðra og barna sem nefndu sem tilgang erfiðrar hegðun að 

komast hjá því að gera eitthvað leiðinlegt/erfitt, athygli frá foreldri eða að fá 

að gera eitthvað eftirsóknarvert. 

Aðspurðar frekar út í athygli frá foreldri töldu mæðurnar oftast að börnin væru að 

sækja í athygli frá þeim sjálfum. Varðandi það að komast hjá að gera eitthvað leiðinlegt 

eða erfitt var oftast talað um skólann, að fara að sofa, gera kvöldverk eða læra heima 

(sjá Mynd 18). 

 

Mynd 18. Tilgangur (%) krefjandi hegðunar samkvæmt mæðrum barnanna. 

Aðspurð út í hvað það væri sem þau vildu komast hjá nefndu börnin heimalærdóm, 

byrja á kvöldverkum eða að fara í sturtu. Það sem börnin reyndu helst að fá fram með 

erfiðri hegðun var að fá að vera lengur í tölvunni (sjá Mynd 19). 
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Mynd 19. Tilgangur (%) erfiðrar hegðunar samkvæmt börnunum. 

Viðhorf til virknimatsviðtalsins 

Viðhorf barnanna og mæðra þeirra til virknimatsviðtalsins var að mestu leyti jákvætt. 

Þátttakendur voru sammála um að þeim hefði fundist gott að tala um viðfangsefnið, að 

það hefði dýpkað skilning á áhrifaþáttum erfiðrar hegðunar auk þess að vera góð og 

markviss leið til að skrá upplýsingar um áhrifaþætti. Þátttakendur voru sammála um að 

viðtalið gæti gagnast öðrum fjölskyldum á legudeild BUGL, til dæmis til að kortleggja 

áhrifaþætti hegðunarerfiðleika og fara ítarlega í gegnum þá í viðtalinu. Börnin og 

mæður þeirra voru einnig sammála um að viðtalið hafi hvorki valdið óþægindum né 

verið óviðeigandi. 
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Umræða 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að samræmi milli mats barna og 

mæðra á áhrifaþáttum og tilgangi krefjandi hegðunar sé mismikið. Börnin og mæður 

þeirra voru að mestu leyti sammála um hvaða hegðun var að valda mestum 

vandræðum heima, hvaða aðdragandi var oftast að hegðuninni og hvaða afleiðingar 

fylgdu í kjölfarið. Hins vegar voru þau nokkuð ósammála um bakgrunnsáhrifavalda og 

tilgang erfiðu hegðunarinnar fyrir börnin.  

Mat barnanna og mæðra þeirra á lýsingu á erfiðri hegðun 

Svör viðmælenda í þessari rannsókn ríma við mat barna og kennara þeirra á 

áhrifaþáttum erfiðrar hegðunar (Kinch o.fl., 2001; Reed o.fl., 1997; Villec, 2010). Í 

rannsóknum Kinch og félaga (2001) og Reed og félaga (1997) kom fram hátt samræmi 

(78-85%) í lýsingu nemenda og kennara á hegðuninni sem olli vanda í skólanum. 

Sambærilegar tölur komu fram í þessari rannsókn eða 83% samræmi í lýsingu barna og 

mæðra þeirra á hegðunarvandanum. Jafnframt reyndist hátt samræmi (100%) milli 

barna og mæðra ef erfiða hegðunin var sýnileg og/eða alvarleg (ofbeldi, mótþrói og 

vanvirkni/vanlíðan) en minna samræmi reyndist um vægari eða óljósari hegðun eins og 

ljótt orðbragð (33%). Þetta stemmir einnig við niðurstöður fyrri rannsókna Kinch og 

félaga (2001) og Villec (2010) sem sýndu hærra samræmi í mati nemenda og 

kennara/foreldra á hegðun sem var úthverf og alvarleg. Niðurstöður benda til þess að 

samræmi í mati ólíkra aðila sé meira eftir því sem hegðun barnsins er alvarlegri. 

Áhugavert væri að kanna samræmi í mati barna og mæðra á vægum hegðunarvanda. Ef 

samræmi í mati ólíkra aðila á áhrifaþáttum og tilgang hegðunar er lágt er sjónarhorn 
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barnsins í mats- og íhlutunarferlinu gríðarlega mikilvægt. Börnin í þessari rannsókn voru 

líklegri en mæður þeirra til að nefna ljótt orðbragð sem hluta af hegðunarvanda þeirra. 

Börnin og mæður þeirra gætu lagt ólíka merkingu í það hvað ljótt orðbragð felur í sér. 

Einnig er áhugavert að velta því fyrir sér hvort börnin séu meðvitaðari en mæður þeirra 

um að ljótt orðbragð sé óæskileg hegðun. Mæðurnar í þessari rannsókn áttu börn sem 

sýndu alvarlega hegðunarerfiðleika sem mögulega gæti leitt til þess að þær taki síður 

eftir vægari óæskilegri hegðun eða sjá ekki ástæðu til að tilgreina þá hegðun sem mesta 

vandamálið.  

Mat barnanna og mæðra þeirra á bakgrunnsáhrifavöldum  

Í þessari rannsókn voru börn og mæður þeirra mest ósammála um 

bakgrunnsáhrifavalda sem ýttu undir erfiða hegðun en þar var samræmið aðeins 27%. 

Í fyrri rannsóknum (Kinch o.fl., 2001; Reed o.fl., 1997) í skólaumhverfi hefur samræmið í 

mati nemenda og kennara á bakgrunnsáhrifavöldum reynst á 21-26%. Börnin og mæður 

þeirra voru mest ósammála um það hvort að svefnleysi og óregluleg næring ýtti undir 

hegðunarvanda. Athygli vakti að börnin sem töldu svefnleysi og óregluleg næring ýta 

undir erfiða hegðun áttu móður sem sagði þá þætti ekki hafa áhrif á hegðun barnsins. 

Einnig nefndu börnin mun oftar en mæður að samskiptaerfiðleikar heima ýttu undir 

hegðunarvanda og þá helst streita og ágreiningur eða ósamræmi milli foreldra . Meðal 

ástæðna fyrir ólíkum frásögnum barnanna og mæðranna gætu verið ólík sjónarhorn á 

samskiptaerfiðleika eða ágreining milli foreldra eða að börnin séu ófeimnari en mæður 

þeirra við að nefna erfiðleika milli foreldra heima fyrir. Einnig er spurning hvort að 
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mæður telji samskiptaerfiðleika sína við maka sinn eða ósamræmi í uppeldisaðferðum 

ekki hafa áhrif á hegðun barnsins og taka það þess vegna ekki fram.  

Mat barnanna og mæðra þeirra á aðdraganda 

Börnin og mæður þeirra voru nokkuð sammála (67%) um aðdraganda að erfiðri hegðun 

og hvað gæti fyrirbyggt erfiðleika heima. Mæðurnar nefndu helst að börnin þyrftu 

ramma, reglur, skýr mörk, fyrirsjáanleika, undirbúning fyrir krefjandi aðstæður og að 

hafa hlutverk. Börnin nefndu helst að þau vildu meiri fyrirsjáanleika, reglur, ramma, 

skipulag, stuðning, aðstoð og minni og viðráðanlegri skref eins og til dæmis í 

verkefnum. Í rannsókn Reed og félaga (1997) reyndist 77% samræmi á mati nemenda 

og kennara á aðdraganda erfiðrar hegðunar í skólanum en 100% í rannsókn Kinch og 

félaga (2001) í bekk nemenda sem sýndu mikinn hegðunarvanda. Í þessari rannsókn 

sýndu börnin einnig alvarlegan hegðunarvanda en ólíkt fyrri rannsóknum voru mæður 

þátttakendur í stað kennara og spurt var út í hegðunarvanda heima en ekki í skólanum.   

Áhugavert er að velta því fyrir sér hvort að samræmið í hegðunarmati sé meira ef 

aðstæðurnar eru afmarkaðar, eins og til dæmis kennslustofa. Einnig gætu aðstæður í 

skólastofunni verið skipulagðari með fyrirfram ákveðnum reglum, dagskrá og 

væntingum um hegðun eða kröfum sem auka líkur á samræmi í mati á þeim þáttum 

 Mat barnanna og mæðra þeirra á afleiðingum 

Samræmi í mati barna og mæðra á afleiðingum erfiðrar hegðunar var nokkuð hátt eða 

67%. Í sambærilegum rannsóknum í skólaumhverfi hefur samræmi á mati nemenda og 

kennara á afleiðingum erfiðrar hegðunar reynst 77% (Reed o.fl., 1997) og 91% (Kinch 
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o.fl., 2001), hið síðarnefnda í mati kennara og nemenda í miklum hegðunarvanda. Í 

þessari rannsókn kom fram meira samræmi í mati barnanna og mæðra þeirra á 

afleiðingum sem voru sýnilegar eins og þegar fríðindi voru fjarlægð (83%) en á 

afleiðingum sem voru óljósari eins og skammir/rökræður (33%). Börnin voru líklegri en 

mæður til að segja að skammir eða einvera fylgdu í kjölfarið af erfiðri hegðun en 

mæðurnar sögðust rökræða við barnið og engin móðir sagiðst skamma það eða senda 

það í einveru. Ósamræmið gæti stafað af því að börn og mæður leggja ólíkan skilning í 

hugtökin, þannig að mæður gætu verið að nota „rökræður“ yfir það sem börnin upplifa 

sem skammir. Einnig gætu mæðurnar verið feimnar við að segjast skamma barnið sitt, 

senda það í einveru eða út því þær telji það ekki vera viðurkenndar uppeldisaðferðir.  

Í þessari rannsókn reyndust börnin og mæðurnar almennt sammála um að stundum 

væri lítil regla í hvaða afleiðingar fylgdu í kjölfar erfiðrar hegðunar. Þannig tóku börnin 

fram að afleiðingarnar færu eftir skapi foreldra hverju sinni. Aðspurð um styrkjandi 

afleiðingar nefndu börnin að ef þau gætu unnið sér inn umbun til dæmis þegar þau eiga 

að fara eftir fyrirmælum foreldranna, myndu þau gera það oftar. Mæður barnanna tóku 

ekki fram umbun sem leið gagnlega leið til að styrkja æskilega hegðun hjá barninu sínu. 

Þær töluðu flestar um að hafa prófað ýmis hvatningakerfi en að það hafi virkað í 

takmarkaðan tíma. Á heildina litið sögðust mæðurnar sögðust hafa prófað margar leiðir 

sem ekki höfðu borið árangur. Þessar frásagnir benda til að ósamkvæmni gætti í 

uppeldinu sem gæti hafa ýtt undir hegðunarvanda barnanna. Mæðurnar höfðu allar 

fengið þjónustu og sótt úrræði frá ýmsum stofnunum vegna hegðunarvanda barnsins, 

en virtist enn skorta þekkingu, ráðgjöf og/eða stuðning til að beita viðurkenndum 

uppeldisaðferðum á árangursríkan hátt.  
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Mat barnanna og mæðra þeirra á tilgangi erfiðrar hegðunar 

Samræmi í mati barnanna og mæðra þeirra á tilgangi erfiðrar hegðunar barnsins var 

frekar lítið (44%). Þau voru mest ósammála um hvort börnin væru að sækjast eftir 

athygli með erfiðu hegðuninni. Ekkert barn sagði svo vera en flestar mæður töluðu um 

athygli sem helsta tilgang erfiðrar hegðunar. Vert er að skoða betur hvað veldur þessu 

misræmi. Mögulega voru börnin feimin að viðurkenna að þau sæktust eftir athygli 

foreldra, verandi á viðkvæmum aldri til að segjast þurfa á foreldrum sínum að halda. 

Hugsanlega hafði reynslan kennt þeim að athygli foreldra væri ekki alltaf 

eftirsóknarverð? Einnig gæti verið að börnin hafi skort innsæi til að átta sig á að 

tilgangur erfiðu hegðunarinn væri að fá athygli.  Í rannsókn Villec (2010) voru kennarar 

og/eða foreldrar einnig líklegri en nemendur til að segja að athygli væri tilgangur 

erfiðrar hegðunar. Í sumum tilvikum voru nemendurnir sammála kennara og/eða 

foreldri sínu um að athygli væri að viðhalda hegðuninni en ósammála frá hverjum þau 

vildu fá athygli. Í öðru tilviki var nemandi ósammála kennara og/eða foreldri um að 

athygli væri tilgangur erfiðrar hegðunar í skólastofunni en lýsti engu að síður jákvæðum 

tilfinningum þegar hann sæi bekkjarfélaga sína hlæja út af hegðun sinni.  

Börnin í þessari rannsókn voru líklegri en mæðurnar til að segja að tilgangur erfiðrar 

hegðunar væri að sleppa við eitthvað erfitt eða leiðinlegt. Í raun má segja að það hafi 

verið rauður þráður í svörum barnanna í virknimatsviðtalinu. Sömuleiðis voru 

nemendur í rannsókn Villec (2010) einnig líklegri en kennarar og/eða foreldar til að 

segja að tilgangur erfiðrar hegðunar væri að sleppa við eitthvað erfitt eða leiðinlegt eða 

komast í að gera eitthvað eftirsóknarvert. Hinsvegar komu fram ítarlegri upplýsingar frá 

nemendum í rannsókn Villec, þeir lýstu neikvæðum tilfinningum eins og hræðslu, kvíða 
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eða óþægindum sem tengdust tilteknum verkefnum eða aðstæðum. Mögulega skortir 

kennara og foreldra innsýn í þessar neikvæðu tilfinningar og eiga því erfiðara með að 

greina þann tilgang erfiðrar hegðunar barnanna að forðast eða sleppa við aðstæður 

sem lætur þeim líða illa. Ef foreldrar og kennarar taka ekki tilfinningar og líðan 

barnanna sem liggja að baki hegðunarvanda barnanna til greina öðlast þeir ekki fullan 

skilning á hegðunarvandanum og geta síður beitt árangursríkri íhlutun. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar minna á mikilvægi þess að fá fram sýn barnsins þegar verið er að 

kortleggja áhrifaþætti krefjandi hegðunar og skilja tilgang hennar fyrir barnið.   

Upplifun barnanna og mæðra þeirra af viðtalinu 

Upplifun barnanna og mæðra þeirra af virknimatsviðtalinu var almennt jákvæð. 

Börnunum fannst mikilvægt að taka þátt í viðtalinu og voru ánægð með að sjónarmið 

þeirra væru tekin til greina. Í svipaðan streng tóku nemendur sem tóku þátt í rannsókn 

Sesselju Árnadóttur og Önnu-Lind Pétursdóttur (2013) en þar fengu nemendur meðal 

annars meiri von um betri líðan í skólanum eftir þátttöku í virknimats- og 

íhlutunarferlinu. Mæðurnar í þessari rannsókn voru sammála um að viðtalið hafi verið 

gagnlegt því það var góð leið til að kortleggja og dýpka skilning þeirra á áhrifaþáttum 

erfiðrar hegðunar barnsins og nýttist því við að hanna inngrip heima. Þær töluðu um 

mikilvægi þess að nota virknimatsviðtöl sem markvissa leið til að skrá upplýsingar um 

hegðun barnsins. Niðurstöðurnar ríma við niðurstöður fyrri rannsókna (Ervin, DuPaul, 

Kern og Friman, 1998; March og Horner, 2002; Sesselja Árnadóttir og Anna-Lind 

Pétursdóttir, 2013) sem sýndu jákvæða reynslu nemenda af virknimatsviðtölum og 

bætta samvinnu í íhlutunarferlinu þegar sýn þeirra var könnuð í matsferlinu.  
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Almenn umræða 

Þegar samræmi í mati barna og mæðra á öllum áhrifaþáttum erfiðrar hegðunar ásamt 

skilgreiningu hennar og tilgangi var tekið saman kom í ljós að það var 59% á heildina 

litið. Niðurstöður þessar benda til þess að upplýsingar um mat á áhrifaþáttum og 

tilgangi hegðunar sem börnin veittu voru í 40% tilvika ólíkar þeim sem mæður þeirra 

tjáðu. Börnin voru einna mest ósammála mæðrum sínum um bakgrunnsáhrifavalda sem 

ýttu undir líkur á hegðunarvanda og tilgang erfiðu hegðunarinnar. Einnig kom fram ólík 

sýn barna og mæðra á aðstæðum og túlkun á áhrifaþáttum hegðunar. Ósamræmið kom 

því ekki aðeins til vegna þess að börnin og mæður þeirra voru ósammála heldur vegna 

ólíkra viðhorfa þeirra um áhrifaþætti og tilgang erfiðu hegðunarinnar. Niðurstöður 

þessar sýna fram á mikilvægi þess að taka sjónarhorn bæði barna og mæðra þeirra til 

greina í mats- og íhlutunarferlinu. Niðurstöðurnar sýna gagnsemi þeirra upplýsinga sem 

börn veita um áhrifaþætti hegðunar, til dæmis með viðtölum (Guðrún Björn 

Ragnarsdóttir og Anna-Lind Pétursdóttir, 2013). Slíkar upplýsingar fást ekki með öðrum 

leiðum og nýtast meðal annars til að varpa ljósi á tilgang erfiðu hegðunarinnar sem er 

grunnur árangursríkrar íhlutunar (Gable og Acker, 2004; Kinch o.fl., 2001).  

Þessi rannsókn og sambærilegar rannsóknir bæði hérlendis og erlendis minna á 

mikilvægi þess að börn með hegðunarvanda séu virkir þátttakendur í mats- og 

íhlutunarferli. Alhæfingargildi þessarar rannsóknar er þó takmarkað þar sem aðeins var 

rætt við sex börn og mæður þeirra. Hins vegar eru niðurstöðurnar í samræmi við fyrri 

rannsóknir sem sýna mikilvægi þess að taka mið af sjónarhorni barna þar sem það getur 

veitt mikilvægar upplýsingar til viðbótar og jafnvel á skjön við sjónarmið kennara 
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og/eða foreldra hvað snertir áhrifaþætti og tilgang krefjandi hegðunar barnsins (Kinch 

o.fl. 2001; Reed o.fl., 1997; Villec, 2010).  

Tillögur heilbrigðisráðherra undanfarin ár um stefnu og aðgerðaáætlun í 

geðheilbrigðismálum barna og ungmenna eru góðar (Þingskjal nr. 405/2015). Þær 

byggja að mestu leyti á mati fagaðila um hvernig bæta megi þjónustu, meðal annars við 

börn sem sýna hegðunarerfiðleika og fjölskyldur þeirra. Sérstök áhersla hefur verið á 

snemmtæka íhlutun með það að markmiði að efla forvarnarstarf og auka samfellu í 

þjónustu við börn með hegðunarvanda. Til þess að hægt sé að veita fullnægjandi 

heildræna þjónustu fyrir börn með hegðunarvanda og fjölskyldur þeirra er mikilvægt að 

hrinda aðgerðaráætlun í geðheilbrigðismálum fyrir börn af stað með tilheyrandi 

reglugerðum, lögum og fjármagni sem skortir til að hægt sé að framkvæma hana í verki. 

Snemmtæk íhlutun gæti til dæmis falist í framkvæmd virknimats í nærþjónustu þegar 

börn sýna vægan, miðlungs eða alvarlegan hegðunarvanda heima. Þannig væri 

mögulega hægt að draga úr líkum á neikvæðri þróun og víðtækari áhrifum vandans.  

Í ljósi fárra þátttakenda í þessari rannsókn er mikilvægt að endurtaka rannsóknina með 

fleiri þátttakendum. Einnig væri áhugavert að kanna mat feðra á áhrifaþáttum 

hegðunarvanda og bera saman við mat barns og móður. Það er von höfundar að 

niðurstöðurnar munu nýtast á BUGL og fagaðilum á fleiri stöðum sem sinna þjónustu 

við börn með vægari og/eða miðlungs hegðunarerfiðleika.  
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