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Formáli 

Þessi ritgerð er 30 eininga lokaverkefni til meistaraprófs við uppeldis- og 

menntunarfræðideild Menntavísindasviðs Háskóla Íslands með áherslu á 

sérkennslufræði og skóla margbreytileikans. Viðfangsefni verkefnisins snúa að virknimati 

og einstaklingsmiðuðum stuðningsáætlunum sem henta með nemendum með 

hegðunarvanda. Námskeið sem Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins hélt árið 2010 um 

jákvæðar leiðir að bættri hegðun, sem byggt var á aðferðum virknimats og 

stuðningsáætlana, hafa nýst afar vel með nemendum með hegðunarvanda en þar heyrði 

ég fyrst fjallað um virknimat og stuðningsáætlanir. Hef ég áhuga á að dýpka þá vinnu og 

öðlast reynslu af því að aðlaga aðferðirnar að unglingum í námsveri með því að rýna í 

rannsóknir ásamt því að vinna starfendarannsókn. 

Hef ég mörgum að þakka að vel gekk að vinna verkefnið og rannsóknina. Má fyrst 

og fremst þakka Kristínu Jónsdóttur, leiðbeinandanum mínum fyrir góða samvinnu og 

stuðning á meðan á verkefninu stóð, sem og Höllu Jónsdóttur sérfræðingi verkefnisins. 

Eins þakka ég þátttakendum í rannsókninni fyrir samvinnu, umræður, vangaveltur og 

aðstoð. Að lokum vil ég þakka eiginmanni mínum, Ögmundi Sæmundssyni og sonum 

okkar, Valdimari, Einari, Óðni og Ögmundi Inga, fyrir þolinmæði og stuðning.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér 

Vísindasiðareglur Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og 

fyllstu ráðvendni í öflun og miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis 

sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, 

myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum 

hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með 

undirskrift minni. 

 

 

Reykjanesbær, 8.maí 2019 

 

Heiða Ingólfsdóttir 



4 

Ágrip 

Markmið ritgerðarinnar er að dýpka þekkingu á virknimati og stuðningsáætlunum og 

rannsaka hvernig aðferðirnar nýtast með unglingum í námsveri í grunnskóla. Ásamt því 

að rýna í rannsóknir á virknimati og stuðningsáætlunum var gerð rannsókn í afmörkuðum 

aðstæðum. Tilgangur hennar var að kanna hvort aðferðir virknimats og stuðningsáætlana 

hefðu áhrif á námsástundun og hegðun nemenda, jafnvel þótt aðgerðir innan skóla séu 

ekki samræmdar á milli kennara og foreldra eins og mælt er með alla jafna. 

Megin rannsóknarspurning verkefnis í heild er: Hvernig getur virknimat ásamt 

einstaklingsmiðuðum stuðningsáætlunum haft áhrif á unglinga með hegðunarvanda? Að 

auki eru tvær eftirfarandi undirspurningar hafðar til hliðsjónar: Hvernig hafa virknimat 

og stuðningsáætlanir áhrif á námsástundun unglinga í námsveri? Hafa virknimat og 

stuðningsáætlanir aðrar breytingar í för með sér? 

Unnin var starfendarannsókn þar sem tilgangurinn var að þróa eigið starf í 

námsveri. Starfendarannsóknin var því tilraun til að endurmeta þær leiðir sem nýttar 

höfðu verið og til að finna nýjar leiðir í vinnu með unglingum með hegðunar- eða 

námsvanda í námsveri. Gagnaöflun fór fram með ýmsum hætti. Tekin voru 

einstaklingsviðtöl við nemendur, virknimat var gert í upphafi ásamt því að stuðst var við 

skráningar á hegðun.  

Virknimat ásamt stuðningsáætlunum var gert með þremur nemendum en tímabili 

rannsóknar var skipt upp í tvö tveggja vikna tímabil. Á fyrra tímabili var gert virknimat og 

gögnum safnað. Seinna tímabilið fór einnig í að safna gögnum en á því tímabili var unnið 

eftir einstaklingsmiðaðri stuðningsáætlun eftir að ýmsar breytingar höfðu verið gerðar á 

umhverfi nemendanna og skipulagi náms. Niðurstöður sýndu að vinnuframlag nemenda 

jókst að jafnaði um 27% að meðaltali í 40 mínútna kennslustund.  Inngripum vegna 

erfiðrar hegðunar fækkaði um 58% að meðaltali í kennslustund. Af þessu má álykta að 

með því að hanna stuðningsáætlun fyrir nemendur með hegðunarvanda og framfylgja 

henni, þá ná þeir að sinna námi sínu betur en áður og hafa betri stjórn á hegðun sinni. 

Niðurstöðurnar benda jafnframt til að hægt sé að nýta virknimat og stuðningsáætlanir 

með góðum árangri, þó að það sé í afmörkuðum aðstæðum og án samráðs við aðra 

kennara eða foreldra. Því er vert að nýta virknimat og stuðningsáætlanir með þessum 

hætti innan veggja grunnskólans þegar unnt er að koma því við.  
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Abstract 

The effects of Functional Behavioral Assessment (FBA) on adolescents with 

behavioral problems 

Functional Behavioral Assessment (FBA) can be used with students with behavior 

problems. The main goal of this thesis is to deepen the knowledge of Functional Behavior 

Assessment and support programs, and to research whether and how the methods work 

with adolscents in a study program. A study was conducted and the purpose of it was to 

research whether the methods of FBA had an impact on specific situations without 

cooperation between teachers and parents which is usually recommended as well as 

looking into other researches. 

The main research question of the project is: What effects can FBA have  on 

adolescents with behavioral problems? In addition, the following sub-questions were 

taken into account: How can FBA have an impact on an adolescent‘s learning in a study 

program? And: What other changes does FBA bring if any? 

An action research was conducted, the purpose of which was to develop one's 

own job. The action research was therefore an attempt to re-evaluate the ways in which 

they had been used and to find new ways of working with adolescents with behavioral 

and learning difficulties. Data collection took place in various ways. Individual interviews 

were conducted with students as well as note-taking considering behavior in relation to 

social settings, students‘ background and notes from both research periods.  

FBA was made with three students, and the research period was divided into 

two, two week periods. The first period began with collecting data, conducting an 

assessment, and interviewing the students themselves. The later period contained data 

collecting as well as working with and making changes in students‘ enviroment and 

organization of learning environment. The results of the study showed that students‘ 

learning in each class increased by 27% in average. Interference because of inappropriate 

behavior decreased by 58% in each class in average. From this we can conclude that by 

designing a support plan for students with behavioral problems and follow it, they are 

able to improve their learning and better control their behavior. The results also show 

that it is possible to use FBA with good results, even if it is in controlled enviroments and 

without cooperation with other teachers or parents. Thereby it is prefered to use FBA in 

this way in schools when possible an appropriate.  
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Inngangur 

Íslensk menntastefna er byggð á skóla án aðgreiningar og er þá horft til þátta eins og 

kynferðis, stéttar, trúarbragða, búsetu, kynhneigðar, heilsufars eða annars sem getur 

aðgreint einstaklinga í skólasamfélaginu. Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að 

meginhlutverk leik- grunn- og framhaldsskóla sé að stuðla að almennri menntun og að 

skólar skuli leitast við að haga störfum sínum í samræmi við stöðu og þarfir barna og 

ungmenna. Einnig kemur þar fram að tækifæri nemenda eigi að vera jöfn, óháð 

aðstæðum hvers og eins (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). Má því telja að 

aðlögun náms, námsaðstæðna og inngrip vegna óviðeigandi hegðunar tilheyri 

hlutverkum leik- grunn- og framhaldsskóla.  

1.1 Kveikja að verkefninu 

Aðdragandi að verkefni þessu er nokkuð langur en ákveðið var, eftir langa umhugsun, að 

skrifa um virknimat og stuðningsáætlanir í tengslum við hegðunarerfiðleika nemenda. Ég 

hafði áhuga á hegðun og atferli barna og ungmenna, hafði tekist vel til með eigin 

aðferðum en langaði að geta stuðst við viðurkenndar aðferðir sem hafa sýnt fram á að 

beri árangur. Finn ég einnig að kennarar eru oftar en ekki ráðþrota þegar kemur að 

nemendum með hegðunarvanda þó að það sé ekki rannsóknarefni mitt og sýnir það, fyrir 

utan mikilvægi fyrir einstaklinginn sjálfan, hversu mikilvægt það er að leita leiða til að 

hjálpa nemendum að ná betri tökum á hegðun í skólanum. 

Sem kennara á unglingastigi í grunnskóla, starfandi með nemendum í námsveri þar 

sem fjölbreytileikinn fær að njóta sín, hef ég reynslu af því að kenna nemendum með 

námsvanda og hegðunarerfiðleika. Finn ég að þess konar erfiðleikar hafa oft áhrif á 

félagstengsl, samskipti og líðan auk þess að hafa bein áhrif á námsframvindu. Ég hef 

áhuga á að rýna í leiðir til að hjálpa þessum hópi nemenda að ná betri stjórn á hegðun og 

meiri virkni í kennslustundum ásamt betri námsástundun. 

Í grein eftir Snæfríði Dröfn Björgvinsdóttur og Önnu-Lind Pétursdóttur (2014) kemur 

fram að erfið hegðun nemenda geti haft ýmis áhrif innan skólastofunnar. Hefur verið sýnt 

fram á tengsl hegðunarerfiðleika við námsástundun og samskipti, ásamt því að 

hegðunarerfiðleikar hafa neikvæð áhrif á samnemendur og líðan kennara (Snæfríður 

Dröfn Björgvinsdóttir og Anna-Lind Pétursdóttir, 2014). Í könnun sem Samband íslenskra 

sveitarfélaga og Félag grunnskólakennara létu gera árið 2012 kom fram að mesti 

streituvaldur í starfi grunnskólakennara eru nemendur með hegðunarvanda (Samband 

íslenskra sveitafélaga og félag grunnskólakennara, 2012). Er þar verið að fjalla bæði um 



12 

nemendur sem sýna erfiða hegðun, sem og nemendur með námsörðugleika og aðrar 

sérþarfir. Er þar ekki gerður greinarmunur á nemendum með skilgreindar fatlanir eða 

ekki. Sýnir könnunin að hegðun nemenda hefur veruleg áhrif á líðan kennara almennt. Í 

grein sem Anna-Lind Pétursdóttir, Lucinda Árnadóttir og Snæfríður Dröfn Björgvinsdóttir 

skrifuðu árið 2012, kemur fram að árangur náist á stuttum tíma við það að nota 

stuðningsáætlanir og virknimat með nemendum með hegðunarvanda en þar koma 

einnig fram vísbendingar um að áhrifin séu langvarandi.  

Í þessu verkefni verður athyglinni fyrst og fremst beint að áhrifum stuðningsáætlana 

á hegðun nemenda og námsástundun, þó vonast sé til að aðferðirnar hafi jákvæð áhrif á 

aðra þætti. Markmiðið er að skoða áhrif virknimats og stuðningsáætlana á þrjá nemendur 

með hegðunarvanda á unglingastigi grunnskóla, í afmörkuðum aðstæðum í námsveri, án 

samvinnu við aðra kennara og foreldra barnanna sjálfra.  

Hafa ber í huga að einungis verða gerðar stuðningsáætlanir byggðar á virknimati með 

þremur nemendum í afmörkuðum aðstæðum og mikilvægt að taka mið af því að 

rannsakandi þekkti nemendur áður en rannsókn hófst sem gæti haft áhrif á niðurstöður 

rannsóknarinnar. Hafa til dæmis verið gerðar ýmsar tilraunir áður en rannsókn hófst með 

það að markmiði að auka námsástundun og bæta hegðun nemenda með misjöfnum 

árangri. 

Þegar litið er til baka, þá hef ég sem leikskólakennari, grunnskólakennari og 

sérkennari átt auðvelt með að ná til nemenda sem eiga við hegðunarvanda að stríða og 

haft mikinn áhuga á að ná fram því besta í hverjum einstaklingi. Nám mitt í 

sérkennslufræðum nýtist vel í þessu verkefni þar sem fræðin snúast að miklu leyti um að 

koma sem best til móts við einstaklinginn sjálfan og sníða að honum áætlun eftir að hafa 

rýnt í ýmsa þætti í umhverfi einstaklingsins. Vona ég að verkefnið gefi vísbendingar um 

hvort kennarar ættu að nýta sér virknimat og stuðningsáætlanir í meira mæli en nú er 

gert. Eins verður áhugavert að sjá hvort aðferðirnar geti hjálpað nemendum að ná tökum 

á hegðun sem ekki telst ásættanleg, hafi jákvæð áhrif á námsframvindu og mögulega 

aðra þætti. 

Þegar ég skrifaði lokaverkefni í leikskólafræðum (Heiða Ingólfsdóttir, 2005) rýndi ég í 

aðstæður fatlaðra barna í mínu sveitarfélagi, hvernig leikskólar væru í stakk búnir til að 

taka á móti öllum börnum, sama hver staða þeirra væri og tók ég þá viðtöl við alla 

leikskólastjóra í sveitarfélaginu. Var það verkefni afar lærdómsríkt en stórt og viðamikið 

þar sem mikil vinna lá í því að rýna í viðtölin. Þegar diplómu námi mínu, í 

sérkennslufræðum lauk rýndi ég í umhverfi barna með röskun á einhverfurófi og gerði ég 

nokkurskonar leiðbeiningar fyrir kennara (Heiða Ingólfsdóttir, 2010). Var megin ástæðan 
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sú að ég hafði sjálf fræðst mikið um vægari afbrigði einhverfu þar sem sonur minn 

greindist með aspergers heilkenni á þeim tíma. Varð diplómu verkefnið eins konar 

kennsluleiðbeiningar handa kennurum, ásamt því að verða hagnýtt plagg sem nýttist 

kennurum afar vel í kennslustofunni og þar á meðal vegna hegðunarerfiðleika.  

Í gegnum störf mín sem sérkennslustjóri í leikskóla, í félagsstörfum hjá 

Kennarasambandi Íslands, með því að taka þátt í Evrópuverkefnum með skólum og 

kennurum úr öðrum sveitarfélögum og frá öðrum löndum, tel ég mig vera nokkuð 

meðvitaða um hvað veldur kennurum álagi innan skólanna. Jafnframt veit ég hvar 

styrkleikar mínir liggja í starfi og hvar áhugi minn liggur. Ég hef farið á ótal námskeið á 

þeim 24 árum sem ég hef verið starfandi í leik- og grunnskóla og má þar t.d. nefna 

námskeiðið jákvæðar leiðir að bættri hegðun á vegum Greiningar og ráðgjafarstöðvar 

ríkisins sem gaf mér mörg verkfæri sem ég hef nýtt með fjölmörgum einstaklingum til að 

ná betri tökum á hegðun. Á því námskeiði var lögð áhersla á virknimat sem leið að áætlun.  

Námskeiðsefnið tengist rannsóknarefni mínu þó að nokkur ár séu síðan þetta var. Sé ég 

að menntun mín og reynsla tengist viðfangsefninu á fjölbreyttan hátt og ætti að nýtast 

afar vel.  

Vanda þarf til verka þegar börn og ungmenni eru annars vegar og nýta gagnreyndar 

aðferðir þegar ástæða þykir til að hefja vinnu með einstaka nemendur vegna 

hegðunarvanda. Börn og ungmenni geta staðið frammi fyrir ýmsum áskorunum sem 

reynist oft vandasamt að hjálpa þeim að takast á við. Óæskileg hegðun er aðeins einn af 

þeim þáttum sem hafa ber í huga þegar komið er til móts við þarfir einstaklinga innan 

skóla. Ber okkur kennurum að koma til móts við alla nemendur, vera meðvituð um 

skyldur okkar ásamt því að hafa ávallt í huga að öll hegðun sýnir viðbrögð nemandans við 

því sem hann er að upplifa og glíma við í skólanum.  

1.2 Rannsóknarspurningar og markmið verkefnis 

Megin rannsóknarspurning verkefnis í heild er: Hvernig getur virknimat ásamt 

einstaklingsmiðuðum stuðningsáætlunum haft  áhrif á unglinga með hegðunarvanda? Að 

auki eru tvær eftirfarandi undirspurningar hafðar til hliðsjónar: Hvernig hafa virknimat 

og stuðningsáætlanir áhrif á námsástundun unglinga í námsveri? Hafa virknimat og 

stuðningsáætlanir aðrar breytingar í för með sér? 

Megin markmið verkefnisins er að rýna í rannsóknir á virknimati og 

stuðningsáætlunum og auka þannig skilning minn á framkvæmd og nýtingu þessara 

aðferða ásamt því að gera rannsókn í afmörkuðum aðstæðum. Megin 

rannsóknarspurningin er hvernig stuðningsáætlanir og virknimat hafi jákvæð áhrif á 
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unglinga með hegðunarvanda. Verður reynt að svara þeirri spurningu með því að vinna 

virknimat og stuðningsáætlun, taka viðtöl við nemendur og afla annarra nauðsynlegra 

gagna.  

Auk þess að rýna í fræði og reyna aðferðirnar í námsveri, velti ég að auki fyrir mér 

hvort aðrir jákvæðir þættir komi fram í kjölfar inngripa með stuðningsáætlun.   

Lokamarkmiðin eru að rannsóknin sýni að með því að nýta viðurkenndar aðferðir sé 

hægt að vinna betur en áður og ná betri árangri með nemendur með hegðunarvanda og 

þannig verði verkefnið hvati að breyttum vinnubrögðum í fleiri námsverum.  

1.3 Uppbygging verkefnis 

Ritgerðin skiptist í sex kafla þar sem inngangur er sá fyrsti. Í öðrum kafla eru lykilhugtök 

skilgreind og fjallað um fræðilegan bakgrunn verkefnisins, meðal annars skóla 

margbreytileikans, nemendur með hegðunarerfiðleika, virknimat og stuðningsáætlanir. Í 

þriðja kafla verður fjallað um aðferðir rannsóknarinnar, aðstæður, áreiðanleika, 

réttmæti, sagt frá mælitækjum, þátttakendum og framkvæmd rannsóknarinnar í heild 

sinni. Í fjórða kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar. Nauðsynlegar 

upplýsingar koma fram um hvern þátttakanda í rannsókninni, hverjir helstu erfiðleikar 

hans eru, sagt verður frá samtölum við þá ásamt því að einstaklingsmiðuð 

stuðningsáætlun verður dregin fram. Fimmti kaflinn er umræðukafli þar sem 

rannsóknarniðurstöður verða ræddar í ljósi fræðilegs efnis og rannsóknarspurningum er 

svarað. Sjötti kafli er lokakafli þar sem höfundur veltir fyrir sér niðurstöðum verkefnisins.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur og hugtök  

Í þessum kafla verður fjallað um skóla margbreytileikans, hegðunarvanda og 

viðurkenndar aðferðir sem nýtast með nemendum með hegðunarvanda. Eins verður 

greint frá niðurstöðum rannsókna á virknimati og einstaklingsmiðuðum 

stuðningsáætlunum. Hugtök verða útskýrð nánar  í undirköflum en helstu hugtök sem 

rýnt verður í eru hegðunarvandi, virknimat og einstaklingsmiðaðar stuðningsáætlanir.  

Hlutverk grunnskóla er afar viðamikið og tekur á mörgum þáttum. Samkvæmt lögum 

um grunnskóla eiga nemendur rétt á að komið sé til móts við námsþarfir þeirra í skóla án 

aðgreiningar. Einnig að nemendur sem eiga erfitt með nám vegna námsörðugleika, 

tilfinningalegra eða félagslegra örðugleika og/eða fötlunar eða nemendur með 

heilsutengdar sérþarfir eigi rétt á sérstökum stuðningi í námi sínu (Lög um grunnskóla 

91/2008).  Í annarri grein um markmið skólastarfs kemur fram að hlutverk grunnskóla sé 

að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðissamfélagi. 

Starfshættir skuli mótast af umburðarlyndi og kærleika, jafnrétti, lýðræði, ábyrgð og 

umhyggju ásamt virðingu fyrir manngildi. Grunnskólinn skuli leitast við að haga störfum 

sínum í samræmi við stöðu og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska, velferð og 

menntun hvers og eins (Lög um grunnskóla 91/2008).  

Flestir nemendur með tilfinninga- eða hegðunarvanda ná ekki að sýna getu sína í námi 

og virðast þeir ekki ná að stunda nám sitt eins vel og jafnaldrar. Margir nemendur með 

tilfinninga- eða hegðunarvanda vantar færni í lestri og stærðfræði en þeir sem hafa náð 

þessari færni virðast oft eiga í erfiðleikum með að nýta sér þá færni í eðlilegum 

aðstæðum (Hallahan, Kauffman og Pullen, 2014). Sýna þessar upplýsingar að þörf er á að 

nýta öll þau úrræði sem sýnt hefur verið fram á að beri árangur er varðar börn og 

ungmenni með tilfinninga- eða hegðunarvanda sem hefur einnig áhrif á námsframvindu 

þeirra.  

2.1 Skóli margbreytileikans  

Stefnan um skóla margbreytileikans var lögfest á Íslandi árið 2008 (Lög um grunnskóla, 

nr.91/2008),  en hafði áður verið hluti af Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2006 (Helgi 

Gíslason og Anna Kristín Sigurðardóttir, 2016). Að allur þorri barna og ungmenna séu í 

almennum leik-, grunn- og framhaldsskólum gerir skóla margbreytilega, en ekki endilega 

að þeir séu allir skólar án aðgreiningar (Ólafur Páll Jónsson, 2016). Skóla 

margbreytileikans mætti því skilgreina sem skóla fyrir alla þar sem allir eru með og hafa 

eitthvað fram að færa (Ólafur Páll Jónsson, 2016).  
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Í umfjöllun Berglindar Rósar Magnúsdóttur í greininni „Skóli án aðgreiningar: 

Átakapólar, ráðandi straumar og stefnur innan rannsóknarsviðsins" ræðir hún um 

merkingu "skóla án aðgreiningar". Þar kemur fram að í skipulögðu skólastarfi sem starfi 

eftir hugmyndafræðinni, ætti ekki að aðgreina nemendur, hvorki út frá fötlun, námsgetu 

eða þeir dregnir í dilka á nokkurn hátt, heldur eigi allir nemendur rétt á námi og því að 

taka fullan og virkan þátt í skólastarfinu (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016). Í tengslum 

við orð Berglindar Rósar, má segja að nemendur með hegðunarvanda þurfi aðstoð við að 

breyta hegðun sem hefur hamlað þeim og haft áhrif á skólafærni þeirra, námsástundun 

og samskipti og tilheyri því fjölbreytileika skóla.  

Öll börn eiga sama rétt til náms og eiga kennarar að leita leiða til að koma til móts við 

fjölbreyttar þarfir þeirra (Hermína Gunnþórsdóttir, 2016). Er þá ekki einungis verið að 

fjalla um nemendur með skilgreindar fatlanir, heldur alla nemendur. Sú breyting sem 

hefur orðið á stefnu um skóla margbreytileikans, að skólar séu fyrir alla, snýst að sumu 

leiti um að horfa á alla nemendur sem þroskaverur (Ólafur Páll Jónsson, 2016). Sé þá 

horft til þess að öll börn og ungmenni fái þann stuðning sem þau þurfa á að halda til að 

verða fullgildir meðlimir í samfélaginu og fái raunveruleg tækifæri til að verða það í raun 

(Ólafur Páll Jónsson, 2016). 

Í úttekt sem gerð var á stefnu um skóla án aðgreiningar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2017) má sjá að úrbóta er þörf þegar kemur að skóla án 

aðgreiningar, bæði hvað varðar skilning á hugtökunum sjálfum og framkvæmd 

menntunar án aðgreiningar. Starfsfólk á öllum skólastigum virðist þurfa aukinn stuðning 

til að ná að framfylgja stefnunni á árangursríkan hátt auk þess að það vantar aukinn tíma 

til samstarfs og ígrundunar. Starfsfólk skóla virðist einnig telja að það vanti menntun til 

að framfylgja hugmyndum um skóla án aðgreiningar og að tækifæri skorti til 

starfsþróunar á því sviði (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2017).  

Í rannsóknum Snæfríðar Þóru Egilson (2016) kemur fram að fólki ber ekki alveg saman 

um hvað skipti mestu máli þegar fjallað er um fulla þátttöku nemenda í skólastarfi. 

Virðast foreldrar horfa til þess að börnum þeirra líði vel í skólanum og leggja áherslu á 

félagslega stöðu þeirra. Hins vegar virðast kennarar horfa frekar til þess hvort nemendur 

geti fylgt daglegri rútínu bekkjar og að þeir standi ekki höllum fæti námslega (Snæfríður 

Þóra Egilson, 2016). Í framhaldi af ákvæði grunnskólalaga frá árinu 2008, um skóla án 

aðgreiningar, var ekki staðið sérstaklega að aðgerðum til að innleiða stefnuna sem slíka 

og hefur almennt skort umfjöllun um hlutverk sveitarfélaga í þeim efnum. Virðast 

hugmyndir um skóla án aðgreiningar, eða skóla margbreytileikans, oft snúa að 
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nemendum með einhvers konar fatlanir frekar en fjölbreytileikanum öllum (Helgi 

Gíslason og Anna Kristín Sigurðardóttir, 2016).  

Í vel heppnuðum skóla margbreytileikans hafa kennarar trú á getu nemenda, að allir 

geti lært og að kennarar geti kennt öllum nemendum með samvinnu sín á milli. Rauður 

þráður er þá nám nemandans, en til þess að nemendur læri, þurfa þeir að vera virkir 

þátttakendur í eigin námi (Ferguson, D.L, Ralph, G, Meyer. G, Lester, J, Droege, C, Hafdís 

Guðjónsdóttir, Sampson, K.N og Williams, J, 2012) því skólastarf snýst ekki bara um hvað 

nemendur læra, heldur hvernig þeir nýta nám sitt til þátttöku í því samfélagi sem þeir 

velja sér að taka þátt í (Ferguson o.fl., 2012). 

2.2 Kennsluhættir í íslenskum skólum 

Í rannsókn sem gerð var á kennsluháttum í íslenskum grunnskólum á 21. öldinni sem var 

samstarfsverkefni fjölda aðila á árunum 2008-2013 (Börkur Hansen og Steinunn Helga 

Lárusdóttir, 2014). Kemur fram að beinar eða kennaramiðaðar aðferðir séu í fyrirrúmi í 

grunnskólum hér á landi, en minna ber á aðferðum þar sem virkni nemenda er í forgrunni. 

Einnig kom fram að sumar rannsóknir bendi til þess að kennsluaðferðir verði einsleitari á 

unglingastigi en í yngri bekkjum grunnskólans þó svo að margir kennarar virðist frekar 

hlynntir sveigjanlegri kennsluháttum og meiri virkni nemenda (Börkur Hansen og 

Steinunn Helga Lárusdóttir, 2014). Samkvæmt rannsókninni um starfshætti á 21.öldinni 

kom einnig fram að nemendur í 7.-10. bekk telja sig ekki hafa völd eða möguleika á því 

að hafa áhrif á nám sitt sem gæti einnig skýrt hegðunarvanda og slæma námsástundun 

sumra nemenda (Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2014).  

Í starfshátta rannsókninni kemur enn fremur fram að helstu ástæður fyrir erfiðri 

hegðun nemenda væri veik bekkjarstjórnun, slæmur félagsskapur og geðrænn vandi 

nemendanna (Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2014). Þar er einnig fjallað 

um að óæskileg hegðun nemenda gæti tengst þeirri tilfinningu að þeir hafi lítið um námið 

að segja og höfðu takmörkuð tækifæri til að hafa áhrif og tel ég að þarna liggi tækifæri til 

að gera betur með því að virkja nemendur til aukinnar þátttöku ásamt því að þeir fái 

tækifæri til að hafa áhrif á nám sitt með fjölbreyttum hætti.  

Í Litrófi kennsluaðferðanna, handbók fyrir kennara , kemur fram að framkoma 

kennara skiptir miklu máli. Raddbeiting kennara skiptir máli og er þá sama hvaða 

kennsluaðferð er beitt. Mestu máli skiptir að tala beint til nemenda og beita röddinni á 

óþvingaðan og eðlilegan hátt. Kennarar þurfa einnig að horfast í augu við nemendur og 

tengist það einnig því hvernig kennarar halda aga og athygli í hópi (Ingvar Sigurgeirsson, 

2013). Kennari þarf að sýna því efni sem kennt er áhuga, en rannsóknir sýna að 
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áhugasamir kennarar ná betri árangri í námsefninu en þeir sem ekki höfðu eins mikinn 

áhuga. Nemendur þurfa að finna að áhugi kennarans sé einlægur og að þeim sé óhætt 

að spyrja út í efnið á fjölbreyttan hátt (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Framkoma kennara 

hefur áhrif á alla nemendur en ætla má að þeir sem eiga erfitt með einbeitingu, standa 

höllum fæti námslega eða glíma við hegðunarvanda séu enn viðkvæmari en aðrir hvað 

framkomu varðar.  

Virk hlustun er einnig eitt af því sem skipir máli í allri kennslu. Þar sýnir kennarinn 

áhuga á nemandanum sjálfum með því að kinka kolli og horfa á hann meðan hann talar. 

Virk hlustun skiptir einnig máli þegar kemur að því að sýna nemendum að þeir skipta máli 

og framlag þeirra einnig, jafnt sem að skoðanir þeirra skipti máli innan skólans (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013). 

2.3 Hegðunarvandi  

Ýmis hugtök hafa verið notuð yfir börn og unglinga með hegðunar- og tilfinningavanda. 

Þar á meðal hafa orð eins og tilfinningalega heft börn og alvarleg hegðunar fötlun verið 

nefnd en stuðst verður við skilgreiningarnar hegðunarerfiðleikar eða hegðunarvandi í 

þessari ritgerð og virðast það vera hugtök sem eru viðurkennd (Hallahan, Kauffman og 

Pullen, 2014).  

Þegar fjallað er um hegðunarvanda í þessari ritgerð er ekki gerður greinarmunur á 

hvort nemandinn er með formlega greiningu eða ekki, en stundum er hegðunarvandi 

nemenda tengdur greiningum, svo sem frávikum í þroska, athyglisbresti með eða án 

ofvirkni, þroskafrávikum eða hegðunarröskunum (Snæfríður Dröfn Björgvinsdóttir og 

Anna-Lind Pétursdóttir, 2014). 

Ef barn hefur sýnt erfiða eða truflandi hegðun í langan tíma og ef hegðun hefur 

endurtekið truflandi áhrif á nám eða samskipti við jafnaldra eða fullorðna telst hún til 

hegðunarvanda (Snæfríður Dröfn Björgvinsdóttir og Anna-Lind Pétursdóttir, 2014). 

Samkvæmt rannsókn Westling (2010) er hegðun skilgreind sem erfið ef hún truflar nám 

nemandans, er hættuleg nemandanum sjálfum eða öðrum, veldur eignatjóni, 

líkamlegum sársauka eða hefur truflandi áhrif á skólastarfið. Einnig er þar fjallað um að 

erfið hegðun þurfi að hafa verið til staðar í nokkurn tíma og erfitt sé að breyta henni til 

hins betra (Snæfríður Dröfn Björgvinsdóttir og Anna-Lind Pétursdóttir, 2014). Ef frávik í 

hegðun fara út fyrir öll eðlileg mörk, að hún standi yfir í langan tíma án þess að hægt sé 

að breyta henni til hins betra og að hegðun sé ekki viðurkennd í því samfélagi sem barnið 

sé hluti af er líklegt að það uppfylli skilyrði fyrir alvarlegum hegðunarvanda (Hallahan 

o.fl., 2014).   
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Ástæður hegðunarerfiðleika geta verið ýmsar, en hægt er að flokka þær niður á 

eftirfarandi hátt (Hallahan o.fl., 2014): 

• Líffræðilegan vanda og sjúkdóma 

• Skaðleg sambönd innan fjölskyldu 

• Óæskilegar aðstæður í skólaumhverfi 

• Slæmar félagslegar aðstæður  

Um það bil 10-12% nemenda í grunnskólum eru taldir eiga við hegðunarvanda að 

stríða samkvæmt rannsókn sem gerð var í grunnskólum í Reykjavík á árunum 2005-2006 

(Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006). Einnig hefur erfið hegðun nemenda 

mikil áhrif á líðan kennara (Samband íslenskra sveitarfélaga og félag grunnskólakennara, 

2012). Hegðunarvandi hefur einnig neikvæð áhrif á einstaklinginn sjálfan sem og 

samnemendur og því mikið í húfi þegar litið er til aðferða og inngripa vegna 

hegðunarerfiðleika (Hallahan o.fl., 2014).  

Nemendur sem sýna ofbeldishegðun, eiga í erfiðum samskiptum eða fara ekki eftir 

fyrirmælum, valda ákveðnum vanda í skólaumhverfinu. Það sem veldur áhyggjum er að 

börn sem teljast vera með hegðunarvanda eiga einnig erfitt með að aðlagast samfélaginu 

seinna meir. Þau börn sem sýna andfélagslega hegðun á unga aldri eru líklegri til að 

bregðast við á svipaðan hátt sem fullorðnir einstaklingar ef ekkert er gert til að hjálpa 

þeim að bregðast við á viðurkenndan hátt (Luiselli, Putnam, Handler og Feinberg, 2005).  

Því miður sýna rannsóknir að unglingar með hegðunarvanda eru alla jafna með lægri 

einkunnir en jafnaldrar þeirra og eiga oftar við skólasóknarvanda að stríða. Þeir sýna oftar 

en jafnaldrar hegðun sem leiðir af sér afbrot og gæti því markvisst inngrip í grunnskóla 

haft afgerandi áhrif á líf einstaklingsins til lengri tíma (Hallahan o.fl., 2014).  

2.4 Þriggja þrepa líkan 

Til að ná fram því besta í hverjum nemanda er mikilvægt að mæta þeim þar sem þeir eru 

staddir, bæði hvað varðar námið sjálft og getu þeirra til að hafa stjórn á eigin hegðun og 

atferli. Það mætti skipta færni nemenda er varðar hegðun, upp eins og gert er á mynd 1  

í þriggja þrepa líkani um hegðun nemenda (Sprague og Golly, 2008).  Í neðsta þrepinu eru 

allir nemendur skóla.  Þar er gert ráð fyrir að nemendur hafi lært mikilvægustu færnina í 

félagsfærni og almennri skólafærni. Mikilvægt er að viðhalda þeirri færni sem nemendur 

hafa náð tökum á og að unnið sé með hana í daglegu starfi. Á neðsta þrepi nýtast 

almennar aðferðir í kennslu, bæði hvað varðar kennslu í félagsfærni og almennar 

bekkjarstjórnunaraðferðir (Sprague og Golly, 2008). Á neðsta þrepi er gert ráð fyrir 85%-
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90% nemenda. Á miðju þrepinu eru 7%-10% nemenda. Þar er þörf á yfirgripsmikilli 

kennslu í félagsfærni. Þar eru einnig nemendur sem þurfa aukinn stuðning í námi og 

öðrum þáttum sem snúa að skólafærni, hegðun og samskiptum.  Í efsta þrepinu eru hins 

vegar nemendur sem þurfa meiri aðstoð en flestir aðrir og einstaklingsmiðaðar áætlanir. 

Þeir eru fáir, eða 3-5% nemenda. Þeir þurfa mikinn stuðning í námi og gætu þurft á 

virknimati og stuðningsáætlunum að halda. Mikilvægt er að koma á samvinnu á milli 

kennara og foreldra varðandi nemendur á þessu stigi (Sprague og Golly, 2008).  

 

Þriggja þrepa líkan um hegðun nemenda 

 

Mynd 1. Þriggja þrepa líkan um hegðun nemenda 

2.5 Leiðir sem nýtast kennurum nemenda með hegðunarvanda 

Að byggja upp skólaumhverfi sem vinnur að því að efla æskilega hegðun nemenda 

almennt og styrkja markvisst með því að nýta viðurkenndar aðferðir, virðist hafa áhrif á 

Fáir 3-5%
Einstaklingsmiðuð inngrip  

Sumir 7-10%
Aðgerðir í kennslustofum og litlum 

hópum 

Allir 85-90%
Stuðningskerfi sem nær til alls skólans
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námsframvindu og skólafærni nemenda (Sprague og Golly, 2008). Það er afar mikilvægt 

fyrir starfsmenn skóla að gera áætlun um inngrip sem felur í sér stuðning við æskilega 

hegðun nemenda með hegðunarerfiðleika ásamt því að forðast refsingar (Hallahan o.fl., 

2014) en ýmsar leiðir og aðferðir virðast vera nýttar í skólum hérlendis.  

Heildstæður stuðningur við jákvæða hegðun (Positive Behavior Support-PBS) er 

aðferð sem byggir á aðferðum hagnýtrar atferlisgreiningar. Aðferðin er nýtt sem 

heildstætt kerfi í skólum, en hugmyndafræðin byggir á rannsóknum úr mennta,- 

heilbrigðis-, sálfræði- og afbrotavísindum (Sprague og Golly, 2006).  Þar er kennurum og 

öðru starfsfólki kenndar aðferðir til að fyrirbyggja erfiða hegðun og styðja við jákvæða 

hegðun nemenda og er þá verið að fjalla um almenn svæði innan skólans ásamt 

námsrýmum. Aðferðin byggir einnig á því að æskileg hegðun er kennd í raunverulegum 

aðstæðum og að allt starfsfólk skóla sé samtaka um aðferðir og leiðir við að efla og styrkja 

jákvæða hegðun nemenda (Sprague og Golly, 2006).  

SMT-skólafærni er önnur aðferð með sömu hugmyndafræði og heildstæður 

stuðningur við jákvæða hegðun og byggir á þeim hugmyndum að kennarar og foreldrar 

vinni saman að félagsfærni, öryggi og velferð nemenda. Mikil áhersla er lögð á hvatningu 

og hrós, skýr mörk og að reglur eru hafðar sýnilegar (Þuríður Sigurðardóttir, Anna María 

Frímannsdóttir, Margrét Sigmarsdóttir og Edda Vikar Guðmundsdóttir, 2018). 

Það sem aðferðir innan skóla þurfa að innihalda til að teljast eftirsóknarverðar og vel 

heppnaðar aðferðir sem styðja við jákvæða hegðun nemenda almennt er eftirfarandi 

(Hallahan o.fl., 2014): 

• Kerfisbundnar aðferðir gagnasöfnunar þegar ætlunin er að taka á erfiðri 

hegðun ákveðins nemanda 

• Að vera stöðugt að meta og fylgjast með þróun í hegðun 

• Að æfa nýja færni eða hegðun 

• Að inngrip sé í takt við þann vanda sem fyrir er 

• Að inngripið sé fjölþætt 

• Að inngripið feli  í sér yfirfærslu og því að viðhalda færni sem hefur verið lærð 

• Að viðhalda inngripi  

Eru aðferðir virknimats og stuðningsáætlana, sem rýnt verður í hér á eftir,  því hluti 

af aðferðum sem teljast sem eftirsóknarverðar og vel heppnaðar aðferðir þar sem 

markmiðið er að styrkja æskilega hegðun nemenda með því að hanna einstaklingsmiðaða 

stuðningsáætlun.  
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2.6 Virknimat 

Síðastliðin 25 ár hefur aukin áhersla verið lögð á að rýna í hegðun og atferli einstaklinga 

sem eykur skilning kennara og starfsfólks skóla á ástæðum fyrir óæskilegri hegðun 

(Kauffman, 2005). Í upphafi voru fræðimenn og kennarar aðallega að horfa til hóps 

nemenda með þroskaskerðingu þegar unnið var með virknimat og stuðningsáætlanir, en 

hafa þessar aðferðir síðar nýst mun breiðari hópi, meðal annars nemenda með 

námserfiðleika, tilfinningaerfiðleika, einhverfu og einnig þeirra sem sýna áhættuhegðun 

án annarra erfiðleika (Gable, Lee Park og Scott, 2014). Virknimat snýst um að afla 

upplýsinga á fjölbreyttan hátt, greina aðdraganda og afleiðingar erfiðrar hegðunar og 

varpa ljósi á það sem viðheldur henni (Anna-Lind Pétursdóttir, 2011).  

Ef nemandi sýnir endurtekið óæskilega hegðun sem ekki tekst að breyta með 

almennum aðferðum eins og sagt er frá í kaflanum hér á undan, er ástæða til að rýna í 

einstaklingsmiðaðri aðferðir. Í upphafi þarf að meta hvort hegðun sé þess eðlis að ástæða 

þyki til að grípa til sérhæfðra úrræða. Hegðun hefur yfirleitt einhvern tilgang og gæti verið 

leið einstaklings til að sleppa við eitthvað, eða fá eitthvað. Með því að afla upplýsinga um 

einstaklinginn, tilgang hegðunar, rýna í umhverfið, viðbrögð einstaklingsins og hvað 

viðheldur hegðun, gerir það kennurum og sérfræðingum kleift að skilja ástæður 

hegðunarinnar og bregðast þannig við á fyrirbyggjandi hátt (Crone og Horner, 1999-

2000).  

Mikilvægt er að hafa í huga hversu oft nemandi á við hegðunarvanda að stríða, hversu 

lengi vandinn stendur yfir hverju sinni og hversu mikill hann er. Einnig þarf að hafa í huga 

umhverfisþætti og aðstæður hverju sinni. Þá þarf að rýna í viðbrögð annarra við hegðun 

einstaklingsins, hvernig bregðast  kennarar við hegðuninni, aðrir nemendur og foreldrar. 

Mikilvægt er að fylgja nemandanum í gegnum daginn til að hægt sé að skrá nákvæmlega 

hvernig dagurinn gengur fyrir sig og ná þannig að skrá hvernig, hvar og hvenær óæskileg 

hegðun á sér stað og hvað nemandinn fær út úr þeim viðbrögðum sem hann fær við 

hegðuninni. Sá sem skráir hegðun nemandans getur þá, í ljósi þeirra upplýsinga sem hann 

hefur safnað, lagt fram tilgátu um ástæður hegðunar og hverju væri hægt að breyta í 

umhverfi og viðbrögðum annarra til að breyta hegðun nemandans til hins betra 

(Kauffman, 2005). Virknimat byggir á aðferðum atferlisgreiningar (behavior analysis) en 

markmiðið er að kortleggja áhrifaþætti á erfiða hegðun (Erla Björk Sveinbjörnsdóttir og 

Anna-Lind Pétursdóttir, 2018) þar sem rýnt er í virkni, tilgang eða hlutverk hegðunar.  

Einnig er rýnt í aðdraganda hegðunar og hvaða þættir hafi áhrif á óæskilega hegðun 

einstaklings. Einnig er rýnt í hverjar afleiðingar hegðunar séu og möguleg viðbrögð við 

henni eru einnig skoðaðar vel (Erla Björk Sveinbjörnsdóttir og Anna-Lind Pétursdóttir, 
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2018). Þegar búið er að afla upplýsinga um aðdraganda og viðbrögð við hegðun er sett 

fram tilgáta um tilgang hegðunarinnar sem mikilvægt er að hafa til hliðsjónar við gerð 

einstaklingsmiðaðrar stuðningsáætlunar. Markmiðið með virknimati er að afla 

upplýsinga um einstaklinginn og finna út hvaða þættir hafi neikvæð áhrif á hegðun hans 

og hvaða tilgangi hún þjóni (Sesselja Árnadóttir og Anna-Lind Pétursdóttir, 2013). 

Til að afla frekari upplýsinga eru tekin viðtöl við foreldra og annað lykilfólk í lífi 

einstaklingsins, ásamt því að beita vettvangsathugun til að fá skýrari mynd af hegðun 

nemanda og samspili hans við einstaklinga og umhverfi. Samkvæmt grein Sesselju 

Árnadóttur og Önnu-Lindar Pétursdóttur (2013) byggir stuðningsáætlun á niðurstöðum 

virknimats og inniheldur aðferðir og leiðir til að fyrirbyggja erfiða hegðun, kenna og 

styrkja æskilega hegðun og áætlun um hvernig eigi að bregðast við óæskilegri hegðun 

svo að líklegra sé að það dragi úr henni.  

2.7 Einstaklingsmiðuð stuðningsáætlun  

Markmiðin með einstaklingsmiðuðum stuðningsáætlunum eru einföld en geta að sumu 

leiti verið nokkuð tímafrek (Kauffman, 2005). Megin markmiðin eru þau að hjálpa 

nemandanum að bæta hegðun sína og þarf þá að grípa til ýmissa úrræða sem snúa að 

aðdraganda og umhverfi nemandans  

Markmið einstaklingsmiðaðra stuðningsáætlana er meðal annars að festa æskilega 

eða viðeigandi hegðun í sessi. Til þess eru nýttar jákvæðar styrkingar (Erla Björk 

Sveinbjörnsdóttir og Anna-Lind Pétursdóttir, 2018). Stuðningsáætlunin þarf að vera í 

stöðugri endurskoðun og í takt við þróun í hegðun nemandans. Þegar nemandinn hefur 

sýnt jákvæðar breytingar á hegðun, þarf að viðhalda þeirri breytingu og hjálpa 

nemandanum að yfirfæra hegðun yfir í fleiri eða aðrar aðstæður, til dæmis með aðstoð 

hvatningakerfa eða styrkinga (Erla Björk Sveinbjörnsdóttir og Anna-Lind Pétursdóttir, 

2018). 

2.8 Framkvæmd virknimats og stuðningsáætlana 

Stofnun um snemmtæka íhlutun er varðar hegðun barna og félags- og tilfinningaþroska, 

CSEFEL, (Center on the social and emotional foundations for early learning) starfar innan 

Vanderbilt háskóla. Stofnunin sérhæfir sig í ráðgjöf og í að þjálfa sérfræðinga í að beita 

gagnreyndum aðferðum, þ.e. virknimati og stuðningsáætlunum. Námskeið á vegum 

Greiningar og ráðgjafarstöðvar ríkisins, bar heitið Jákvæðar leiðir að bættri hegðun 

(Sigríður Lóa Jónsdóttir og Atli Freyr Magnússon, 2010) var byggt á gögnum frá CSEFEL 
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stofnuninni. Aðferðir CSEFEL verða í þessari rannsókn lagðar til grundvallar og er þeim 

lýst hér á eftir.  

Ferli jákvæðra leiða að bættri hegðun nemenda er tekið í nokkrum skrefum 

(Vanderbilt University, e.d, Sigríður Lóa Jónsdóttir og Atli F. Magnússon, 2010). 

1. Stuðningsteymi er stofnað í kringum nemandann og markmið sett fram um 

tilgang teymisins. Þeir sem ættu að vera hluti af stuðningsteymi nemandans 

eru til dæmis foreldrar, kennarar, stuðningsaðilar innan skólans, sérfræðingar 

innan skólans, stjórnandi í skólanum og jafnvel aðrir ráðgjafar. Með því að 

vera með vel samsett teymi aukast líkur á að árangur náist þar sem áhersla er 

á að allir vinni saman og samræmi áherslur. Allir sem eru í teyminu taka þátt í 

að þróa stuðningsáætlunina ásamt því að framfylgja henni. 

2. Afla upplýsinga um nemandann (virknimat) á fjölbreyttan hátt en mikilvægt 

er að lýsa því með orðum sem nemandinn gerir, þ.e það sem er sýnilegt okkur. 

Gott er að taka viðtöl við þá sem þekkja nemandann best til að fá enn skýrari 

mynd af nemandanum ásamt því að fara vel yfir öll gögn sem safnað hefur 

verið. Á þessu stigi eru notuð skráningablöð (sjá fylgiskjöl) þar sem rýnt er í 

félagslegt samspil nemandans, dregin fram óæskileg hegðun ásamt 

viðbrögðum og hugsanleg virkni hegðunar skoðuð.  

3. Þróa tilgátu um ástæður hegðunar og er þá jafnvel komið fram með nokkrar 

tilgátur. Hver var aðdragandi hegðunar, hvernig lýsir hegðun sér, hver voru 

viðbrögð við hegðuninni og hver var tilgangur hennar? Mikilvægt er að hafa í 

huga að hegðun hefur einhverja þýðingu fyrir nemandann og að hann nýti sér 

hana til að fá einhverju framgengt eða til að sleppa við eitthvað.  

4. Setja saman stuðningsáætlun þar sem markmiðið er að hjálpa nemandanum 

að bæta hegðun sína og að finna nýjar leiðir í stað þeirra sem valda 

erfiðleikum. Upplýsingar sem liggja fyrir úr virknimati, skráningum eru 

viðtölum eru hafðar til hliðsjónar. Afar mikilvægt er að einstaklingsmiðuð 

stuðningsáætlun sé í stöðugri þróun ásamt því að leitað sé leiða til að kenna 

nýja færni í stað óæskilegrar hegðunar. Einnig þarf að samræma aðferðir til 

að takast á við hegðunarvanda og rýna í viðbrögð sem nemandinn fær við 

óæskilegri hegðun.  

5. Framkvæma stuðningsáætlunina, fylgjast með nemandanum, meta árangur 

og vera með áætlunina í stöðugri endurskoðun. Einnig þarf að útbúa 

aðgerðaráætlun þar sem fram kemur hlutverk hvers og eins. 
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Á mynd 2 er dregið fram hvað það er sem getur haft áhrif á hegðun og líðan nemenda. 

Áhrifavaldarnir eru margir og tengjast ekki aðeins skólaumhverfinu, heldur ýmsu öðru í 

umhverfi þeirra og lífi (Vanderbilt University, e.d.).  

 

 

Mynd 2. Áhrifavaldar á hegðun og líðan nemenda 

Ef tekið er tillit til þeirra þátta sem sagt er frá á mynd 2 er líklegt að nemandinn fái aukinn 

skilning, ásamt því að þeir nýtist við gerð stuðningsáætlunar. Þær þurfa að innihalda 

fyrirbyggjandi aðgerðir þar sem kveikjur að hegðun eru sérstaklega skoðaðar. Þar þarf að 

skoða hvernig hægt sé að breyta umhverfi nemandans til að minnka líkur á 

hegðunarvanda ásamt því að finna leiðir til að gera óæskilega hegðun óþarfa. Það þarf 

að sjá til þess að nemandinn hafi nægilegt val um viðfangsefni og að það séu sjónrænar 

vísbendingar í umhverfi hans sem styðja við talmál og fyrirmæli. Það þarf einnig að reyna 

að draga úr áhrifum atburðarvaka eins og hægt er. Það þarf að kenna nemandanum nýja 
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færni sem kemur í stað óæskilegrar hegðunar en hefur sömu áhrif (Vanderbilt University, 

e.d.). 

Þegar kemur að því að innleiða breytingar og fara eftir áætluninni er gott að hafa 

nokkra þætti í huga. Má þar fyrst nefna mikilvægi þess að fara vel yfir áætlunina með 

starfsfólki og fjölskyldu nemandans. Eins þarf að ganga úr skugga um að þeir sem koma 

að innleiðingu skilji áætlunina vel.  

Ef litið er til aðferða hér á landi má sjá að aðferðir við framkvæmd virknimats og 

stuðningsáætlana eru sambærilegar því sem lagt er upp með í þeim aðferðum sem skýrt 

er frá hér að ofan. Samkvæmt grein eftir Önnu-Lind Pétursdóttur, Lucindu Árnadóttur og 

Snæfríði Dröfn Björgvinsdóttur (2012), „Úr sérúrræði í almenna skólastofu. Virknimat og 

stuðningsáætlun sem verkfæri í skóla án aðgreiningar“ kemur fram að hægt er að 

framkvæma virknimat með beinum eða óbeinum hætti. Hægt er að styðjast við 

virknimatsviðtöl við kennara, foreldra og jafnvel nemandann sjálfan ásamt því að gera 

athuganir á aðdraganda, hegðun og afleiðingum með skráningum í aðstæðum. Í greininni 

kemur einnig fram að með því að safna upplýsingum um nemanda, aukist skilningur á 

áhrifaþáttum vegna erfiðrar hegðunar og nýtist einnig við að setja saman 

einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun (Anna-Lind Pétursdóttir, Lucinda Árnadóttir og 

Snæfríður Dröfn Björgvinsdóttir, 2012).  

Eins kemur fram í greininni „Ég get núna“ Upplifun nemenda af virknimati og 

einstaklingsmiðaðri stuðningsáætlun, að  stuðningsáætlun þarf að innihalda úrræði sem 

snúa að bakgrunnsáhrifavöldum og innihalda fyrirbyggjandi breytingar á aðdraganda 

erfiðrar hegðunar. Bakgrunnsáhrifavaldar eru þættir sem gætu haft áhrif á hegðun, eins 

og of lítill svefn, svengd og þess háttar.  Einnig gæti verið mælt með að skipta námsefni 

niður í smærri einingar, gefa nemendum val á milli verkefna eða auka þjálfun í 

félagsfærni. Eins er mælt með jákvæðri styrkingu til að auka líkurnar á því að festa 

jákvæða hegðun í sessi (Sesselja Árnadóttir og Anna-Lind Pétursdóttir, 2013). 

Hins vegar virðast vera nokkur atriði sem kennarar og starfsfólk skóla eiga erfitt með 

að vinna á þann hátt sem mælt er með og eru það aðallega að það vanti nákvæmni þegar 

kemur að því að finna út hvaða hegðun það er sem veldur erfiðleikum, að tilgátur um 

ástæður hegðunar séu ekki nægilega skýrar og að tengja ekki tilgang hegðunar nægilega 

vel við stuðningsáætlunina sjálfa (Hallahan, Kauffman og Pullen, 2014). 

Til að forðast ofan talin atriði gerðu rannsakendur aðferðanna, lista sem mikilvægt er 

að hafa í huga við gerð virknimats og stuðningsáætlana (Hallahan o.fl., 2014).  
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• Vertu nákvæm/ur þegar kemur að því hvaða hegðun veldur erfiðleikum 

• Vertu nákvæm/ur þegar kemur að því að setja fram tilgátu/r um tilgang 

hegðunar 

• Komdu fram með skýra stuðningsáætlun þar sem tilgangur óæskilegrar 

hegðunar kemur skýrt fram, ásamt því að setja fram tillögur að leiðum til að 

kenna æskilega hegðun 

• Komdu með leiðir að stuðningi við jákvæða hegðun 

• Aðlagaðu umhverfi nemandans og félagslegar aðstæður og hafðu það sem 

hluta af stuðningsáætlun 

• Gerðu áætlun um hvernig skráning ætti að fara fram á hegðun nemandans 

ásamt því hvenær og hvernig endurmat á stuðningsáætluninni fer fram.  

2.9 Rannsóknir á virknimati og stuðningsáætlunum 

Í grein eftir Glen Dunlap og Lee Kern (2018) koma fram ýmsar vangaveltur um gagnsemi 

og þróun stuðningsáætlana og virknimats undanfarin ár. Þeir telja að gagnsemi þeirra sé 

löngu orðin ljós og að efnið sé vel rannsakað. Þeir velta þó meðal annars fyrir sér 

takmörkunum virknimats en það getur verið tímafrekt að vinna það á viðeigandi hátt og 

að safna nægilega miklum upplýsingum til að hægt sé að leggja fram tilgátu um ástæður 

hegðunar. Þeir velta fyrir sér hvernig hægt sé að vinna virknimat á stuttum tíma en samt 

sem áður að safna þeim gögnum sem nauðsynleg eru til að hægt sé að vinna 

stuðningsáætlun í kjölfarið. Í greininni telja þeir að framkvæmd virknimats og 

stuðningsáætlana séu þó megin áhyggjuefnið. Það þurfi með einhverju móti að þjálfa 

fleiri sérfræðinga og kennara í að nýta aðferðirnar svo að þær festist í sessi í hinum 

almenna skóla. Í það minnsta telja þeir að sérfræðingar innan skólanna eigi að geta nýtt 

þær og miðla þannig áfram til kennara (Dunlap og Kern, 2018).  

Í yfirlitsrannsókn á stuðningsáætlunum, virknimati og öðrum stuðningsúrræðum 

vegna nemenda með hegðunarvanda kemur í ljós að í flestum tilfellum eru nýttar 

fyrirbyggjandi aðferðir auk þess að viðbrögðum við hegðun er breytt. Í  þriðjungi 

rannsókna er aðeins viðbrögðum við einstaklingi breytt, þ.e. að hegðun nemanda hafi 

afleiðingar sem séu óhagstæðar fyrir hann sjálfan. Niðurstöður benda til að virknimat og 

stuðningsáætlanir, þar sem stuðst var bæði við fyrirbyggjandi aðferðir og viðbrögðum við 

hegðun var breytt, reyndust áhrifaríkari en hinar (Gresham, McIntyre, Olson-Tinker, 

Dolstra, McLaughlin og Van, 2004).  Styður þetta við hugmyndir um að aðferðirnar eigi 

heima innan grunnskóla og að þær væru betur nýttar af sérfræðingum. Þessu til 
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stuðnings kom fram í breskri yfirlitsgrein, um rannsóknir á virknimati og 

stuðningsáætlunum að yfir 98% rannsókna um efnið sýna jákvæðar breytingar á hegðun 

nemenda þegar aðferðirnar eru nýttar á viðeigandi hátt (Gable, Park og Scott, 2014).  

Í bandarískum lögum er gert ráð fyrir að unnið sé með virknimat og stuðningsáætlanir 

ef hegðunarvandi er til staðar. Lagt er upp með að aðferðirnar séu nýttar í almenna 

skólakerfinu þar sem það er hægt  (Individuals with Disabilities Education Act, [IDEA], 

2004).  

Aðferðir virknimats og stuðningsáætlana skera sig frá öðrum aðferðum sem gerðar 

eru til að styðja við jákvæða hegðun nemenda (Vanderbilt University, e.d.).  Í fyrsta lagi 

er stuðst við jákvæðar aðferðir íhlutunar þar sem virðing fyrir nemandanum er höfð að 

leiðarljósi. Í öðru lagi eru stuðningsáætlanirnar sniðnar að þörfum hvers einstaklings og 

byggðar á upplýsingum og skilningi á nemandanum sjálfum, tjáningarleiðum hans og getu 

til samskipta og aðstæðum hans. Og í þriðja lagi er megin markmið 

stuðningsáætlunarinnar að hjálpa nemandanum að eiga í jákvæðum samskiptum, að efla 

félagsfærni sína ásamt því að læra nýjar leiðir til samskipta (Vanderbilt University, e.d.). 

2.10 Íslenskar rannsóknir á virknimati og stuðningsáætlunum 

Hér á undan hefur verið vitnað til aðferða sem notaðar hafa verið í rannsóknum í 

íslenskum skólum á áhrifum virknimats og stuðningsáætlana (Snæfríður Dröfn 

Björgvinsdóttir og Anna-Lind Pétursdóttir, 2014; Erla Björk Sveinbjörnsdóttir og Anna-

Lind Pétursdóttir, 2018; Sesselja Árnadóttir og Anna-Lind Pétursdóttir, 2013; Anna-Lind 

Pétursdóttir, Lucinda Árnadóttir og Snæfríður Dröfn Björgvinsdóttir, 2012). Nú verður 

athyglinni beint að árangrinum, helstu niðurstöðum og ályktunum rannsakenda.  

Í grein Önnu-Lindar Pétursdóttur, (2010) „Lotta og Emil læra að haga sér vel: Áhrif 

virknimats og stuðningsáætlunar á hegðunar- og tilfinningalega erfiðleika“ segir frá 

áhrifum virknimats og stuðningsáætlana á tvö börn. Þar kemur fram að bæði börnin 

sýndu fram á miklar framfarir í hegðun og þátttöku. Truflandi hegðun Lottu hafði fækkað 

úr 12 niður í tvö að meðaltali í samverustund. Eins hafði þátttaka hennar í stundunum 

aukist úr 44% í 96% að meðaltali. Truflandi hegðun Emils hafði farið úr átta inngripum að 

meðaltali í innan við eitt inngrip að meðaltali í hverri stund. Einnig hafði virkni hans í 

verkefnavinnu aukist. Hann fór úr því að vinna rúmlega eitt verkefni, í það að klára fjögur 

að meðaltali. Niðurstaða Önnu-Lindar er að þessi aðferð við að vinna með virknimat og 

stuðningsáætlun með börnum með hegðunar- og tilfinningalega erfiðleika skili góðum 

árangri.  
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Rannsókn var gerð á nemendum á leik- grunn- og framhaldsskólastigi og nefnist „Með 

skilning að leiðarljósi: Dregið úr langvarandi hegðunarerfiðleikum með virknimati og 

stuðningsáætlunum“ (Anna-Lind Pétursdóttir, 2011). Þar kom fram að einstaklingarnir 

sem tóku þátt sýndu miklar framfarir, en árangur var einnig betri hjá yngri nemendum. 

Þar minnkaði truflandi hegðun um 75% og þátttaka jókst um 92%. Anna-Lind Pétursdóttir 

ályktaði að með því að styðjast við aðferðir virknimats og stuðningsáætlana, geti dregið 

verulega úr erfiðri hegðun nemenda, þrátt fyrir að sá vandi hafi verið til staðar frá unga 

aldri. Einnig jókst þátttaka nemendanna í deildar- eða bekkjarstarfi eftir íhlutun. Var þessi 

rannsókn framkvæmd af nemum Önnu-Lindar.  

Hegðunarvandi nemenda getur haft áhrif á líðan kennara samkvæmt rannsókn 

Snæfríðar Drafnar Björgvinsdóttur og Önnu-Lind Pétursdóttur, (2014), en þær fengu 

umsjónarkennara og sérkennara í grunnskólum í Reykjavík til að svara spurningum um 

hegðun nemenda sinna og hvaðan þeir fengju stuðning varðandi nemendur með 

hegðunarvanda. Í niðurstöðum þeirra kemur fram að allt að þriðjungur kennara fann fyrir 

einkennum tilfinningaþrots vegna nemenda með hegðunarvanda. Einnig hafði rúmlega 

helmingur kennara velt fyrir sér að hætta kennslu vegna nemenda með hegðunarvanda. 

Kemur fram í niðurstöðum að mikilvægt sé að skapa jákvætt náms- og starfsumhverfi í 

skólum og sé því mikilvægt að fyrirbyggja og draga úr hegðunarvanda nemenda.  

Í grein Sesselju Árnadóttur og Önnu-Lindar Pétursdóttir, „Ég get núna. Upplifun 

nemenda af virknimati og einstaklingsmiðaðri stuðningsáætlun“, (2013) voru tekin viðtöl 

við nemendur sem höfðu fengið einstaklingsmiðaðar stuðningsáætlanir og þeir metið 

hvernig þeim líkaði þær. Kom fram að nemendur óska þess að komið sé fram við þá af 

virðingu og skilningi og að þeir þurfi á hvatningu að halda ásamt skýrri leiðsögn í æskilegri 

hegðun. Nemendurnir voru ánægðir með að geta haft áhrif á stuðningsáætlunina og 

fannst þeim auðveldara að hafa stjórn á hegðun sinni eftir að farið var að vinna með þær. 

Eldri nemendur fundu einnig fyrir því að samskipti þeirra við aðra nemendur urðu betri 

og einnig fannst þeim stuðningsáætlunin hafi bætt líðan sína og myndu þeir mæla með 

henni fyrir yngri nemendur með hegðunarerfiðleika (Sesselja Árnadóttir og Anna-Lind 

Pétursdóttir, 2013). Í niðurstöðum þeirra kemur skýrt fram að nemendurnir sjálfir kunna 

að meta stuðningsáætlun byggða á virknimati og samtölum, og að brugðist sé við 

erfiðleikum í hegðun á árangursríkan hátt. Einnig kemur fram í niðurstöðum að 

endurmenntun sé nauðsynleg þegar kemur að leiðum sem nýtast með nemendum með 

hegðunarvanda.  

Í greininni „Úr sérúrræði í almenna skólastofu Virknimat og stuðningsáætlun sem 

verkfæri í skóla án aðgreiningar“ (Anna-Lind Pétursdóttir, Lucinda Árnadóttir og 
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Snæfríður Dröfn Björgvinsdóttir, 2012), er fjallað um átta ára dreng með langvarandi 

hegðunarvanda. Gert var virknimat og unnið eftir einstaklingsmiðaðri stuðningsáætlun 

með það að markmiði að hann gæti stundað nám í almennum bekk, en til stóð að hann 

myndi alfarið stunda nám í námsveri. Niðurstöður sýndu að á nokkrum vikum var hætt 

við áform um að færa hann í námsver vegna mikilla framfara í námsástundun og 

jákvæðari hegðunar en drengurinn hafði bætt námsástundun sína um 38% og truflandi 

hegðun minnkaði um 95%. Niðurstöðurnar benda því til að með virknimati og 

einstaklingsmiðaðri stuðningsáætlun getur nemandi stundað nám sitt í almennum bekk 

ef hann fær til þess þá aðstoð sem þarf hverju sinni.  

Erla Björk Sveinbjörnsdóttir og Anna-Lind Pétursdóttir (2018) fjölluðu um áhrif 

stuðningsáætlana byggða á virknimati á fimm leikskólabörn. Einnig rannsökuðu þær 

upplifanir starfsmanna leikskóla og foreldra þátttakenda í rannsókninni af 

stuðningsáætlunum og áhrifum þeirra. Kom fram í niðurstöðum þeirra að þátttaka 

drengjanna jókst um 94% og töldu starfsmenn leikskóla aðferðirnar falla vel að því starfi 

sem fram fór innan veggja leikskólans. Einnig kom fram að foreldrar upplifðu að viðhorf 

vegna hegðunarvanda hafði breyst til hins betra.  

Er því ljóst af ofannefndum niðurstöðum að hægt er að ná miklum árangri með 

nemendur með hegðunarvanda með því að nota aðferðir virknimats og 

stuðningsáætlana og vinna þær á markvissan hátt. Rannsóknirnar hafa haft mótandi áhrif 

á viðfangsefni þessarar rannsóknar og þær hafa meðal annars aukið áhuga á því að 

styðjast við aðferðirnar sem beitt var. 

Rannsóknarspurningin er:  

Hvernig getur virknimat ásamt einstaklingsmiðuðum stuðningsáætlunum haft áhrif á 

unglinga með hegðunarvanda? Að auki eru tvær eftirfarandi undirspurningar hafðar til 

hliðsjónar: Hvernig hafa virknimat og stuðningsáætlanir áhrif á námsástundun unglinga í 

námsveri? Hafa virknimat og stuðningsáætlanir aðrar breytingar í för með sér? 
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3 Aðferð 

Rannsókn á vettvangi og gagnaöflun fór fram í námsveri á unglingastigi í janúar og febrúar 

2019 og var henni skipt upp í tvö tímabil. Fyrra tímabilið, sem stóð yfir í tvær vikur, var 

nýtt í skráningar og söfnun upplýsinga. Á seinna tímabilinu, sem einnig stóð yfir í tvær 

vikur, var aftur á móti búið að yfirfara skráningar og önnur gögn og gera breytingar í takt 

við þær.  

Stuðst var við virknimat og einstaklingsmiðaðar stuðningsáætlanir  og reynt var að 

svara spurningum um hvort þær aðferðir gagnist nemendum á unglingastigi 

í námsveri sem eiga við hegðunar- og námsvanda að stríða, þannig að þeir geti stundað 

nám sitt betur en áður, haft betri stjórn á hegðun sinni og átt jákvæðari samskipti við 

samnemendur og kennara.  

Rannsóknin var einungis gerð í afmörkuðum aðstæðum, í námsveri, án samráðs og 

samvinnu við aðra kennara og foreldra þátttakenda í rannsókninni, sem er frábrugðið því 

sem mælt er með í rannsóknum og umfjöllunum um virknimat og stuðningsáætlanir 

almennt. Aðeins rannsakandi vann með aðferðir virknimats og einstaklingsmiðaðra 

stuðningsáætlana, og gerði rannsókn á því hvort þær hafi áhrif þrátt fyrir skort á 

samvinnu og samstarfi. 

Unnin var starfendarannsókn en þess konar rannsóknir eiga margt sameiginlegt með 

öðrum rannsóknum, ekki síst eigindlegum en starfendarannsókn hentar vel til að 

bæta og þróa eigið starf (Jóhanna Einarsdóttir, 2009). Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

eiga það sameiginlegt að þar er leitast við að skilja og lýsa mannlegum fyrirbærum ásamt 

því að auka skilning rannsakanda á viðhorfum og reynslu einstaklinga (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2016).  

3.1 Gagnaöflun og mælitæki 

Starfendarannsókn fór fram í námsveri í upphafi ársins 2019 eins og fram kom hér að 

ofan. Starfendarannsóknir eru oft skilgreindar sem endurtekið ferli sem felur í sér 

greiningu, leit að staðreyndum og endurmati sem leiddi að nýju ferli.  

Starfendarannsóknir eiga það sameiginlegt með öðrum rannsóknum að vera leit að nýrri 

þekkingu og nýjum skilningi á tilteknu efni. Má því segja að starfendarannsóknin sé 

tilraun til að endurmeta þær leiðir sem nýttar hafa verið hingað til, og til að hefja nýtt 

ferli í vinnu með nemendum í námsveri (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 

2016). 
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Gagnaöflun fór fram með ýmsum hætti. Annars vegar voru tekin viðtöl (viðauki A) við 

þrjá nemendur í sitt hvoru lagi. Voru tvö þeirra tekin upp og skráð af nákvæmni. Það 

þriðja var einungis skráð og var það gert að ósk nemandans. Viðtöl voru tekin við 

nemendur á báðum rannsóknartímabilum. Það sem fram kom í viðtölum við nemendur 

var haft til hliðsjónar við gerð stuðningsáætlana en þessi aðferð hentar vel sem hluti af 

starfendarannsókn (Jóhanna Einarsdóttir, 2009). Með viðtölum við nemendur var aflað  

gagna og rýnt í reynslu, viðhorf og væntingar nemendanna sjálfra (Helga Jónsdóttir, 

2016). Ákvörðun um að taka viðtöl við nemendur var út frá þeirri trú að nemendur gæfu 

góðar upplýsingar sem myndu nýtast við afla gagna vegna virknimats. Eins að upplýsingar 

sem þeir myndu gefa gætu nýst við gerð stuðningsáætlana. Viðtöl sem hluti af eigindlegri 

rannsókn geta bæði verið stöðluð  eða óstöðluð og var stuðst við óstöðluð 

einstaklingsviðtöl (unstructured in-depth) þar sem þau hafa þann tilgang að veita innsýn 

inn í reynsluheim þátttakenda út frá þeirra sjónarhóli (Helga Jónsdóttir, 2003).   

Aðferðin, viðtöl við unglinga, getur þó verið takmörkuð að sumu leiti. Börn og 

unglingar eiga misjafnlega auðvelt með að tjá sig um eigin hegðun og líðan, enda er fólk 

almennt misjafnlega fært í því að ræða og velta fyrir sér eigin reynslu og upplifunum 

(Helga Jónsdóttir, 2003). Sumir hafa ekki mikla reynslu af samræðum og að sumt 

geti verið erfitt að rifja upp og ræða við aðra. Er því nauðsynlegt að hafa þessa þætti í 

huga þegar kemur að því að taka viðtöl við unglinga.   

Hins vegar var unnið virknimat og gerðar stuðningsáætlanir. Stuðst er við rannsóknir 

dr. Önnu-Lindar Pétursdóttur, Sesselju Árnadóttur, Lucindu Árnadóttur og Snæfríðar 

Drafnar Björgvinsdóttur (Sesselja Árnadóttir og Anna-Lind Pétursdóttir, 2013; Anna-Lind 

Pétursdóttir, Lucinda Árnadóttir og Snæfríður Dröfn Björgvinsdóttir, 2012) á 

stuðningsáætlunum og virknimati. Einnig er stuðst við efni af vefsíðunni Center on the 

social and emotional foundations for early learning, sem er stofnun innan Vanderbilt 

háskólans. Námskeið á vegum Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, Jákvæðar leiðir að 

bættri hegðun sem Atli Freyr Magnússon, atferlisfræðingur, og Sigríður Lóa Jónsdóttir 

sálfræðingur, og sérfræðingur í fötlunum barna voru með í mars árið 2010 byggir á 

aðferðum Vanderbilt-háskólans. Í fræðilega kaflanum hér á undan er vísað í greinar 

Önnu-Lindar og félaga, sem og í Atla Frey og Sigríði Lóu en þau þýddu efni frá Vanderbilt-

háskólanum, staðfærðu og kynntu á fyrrnefndu námskeiðinu.  
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Eftirtalin mælitæki voru notuð í þessari rannsókn: 

• Spurningar til nemenda, sjá viðauka A 

• Skráningalisti, sjá viðauka Á 

• Hegðun í samhengi við umhverfið, sjá viðauka B 

• Skráningablað vegna hegðunar, sjá viðauka C 

• Atburðavakar, sjá viðauka D 

• Verkefnagreining, sjá viðauka G 

3.2 Aðstæður  

Rannsóknin fór fram í námsveri á unglingastigi. Allir þátttakendurnir voru í almennum 

bekk en voru að hluta til í námsveri. Námsverið er úrræði innan skólans þar sem 

sérkennarar og aðrir kennarar eru til staðar til að aðlaga nám að þörfum einstaklingsins 

betur en hægt er innan bekkjarins. Ástæður fyrir veru nemenda í námsveri geta verið 

ýmsar. Til dæmis eru sumir þar til að læra í smærri hóp, aðrir til að fá meiri 

einstaklingsaðstoð og enn aðrir til að fá aðlagað efni og aðstæður.  

3.3 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni eru þrír nemendur á unglingastigi í grunnskóla. Þeir eiga það 

sameiginlegt að stunda nám sitt að hluta til í námsveri og eiga að sumu eða flestu leiti 

erfitt með að hafa stjórn á eigin hegðun. Stuðst var við tilgangsúrtak, en þátttakendur 

voru valdir með hagnýtt gildi í huga út frá rannsóknarspurningum verkefnis (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2016). 

Val á þátttakendum stýrðist af þeim þáttum sem taldir eru upp hér að ofan, auk þess 

að rannsakandi þekkti þá nokkuð vel og hafði verið að leita leiða til að koma betur til 

móts við þá með það að markmiði að hjálpa þeim að ná betri tökum á hegðun og 

samskiptum með von um að þeir næðu að stunda nám sitt betur. Bakgrunnur 

þátttakenda er ólíkur þó svo að þeir eigi að einhverju leiti við sömu erfiðleika að stríða. 

Þeir eru allir með einhverjar greiningar og voru þær hafðar til hliðsjónar þegar 

stuðningsáætlanir voru hannaðar þó svo að eðli þeirra verði ekki dregið fram nema þar 

sem það telst nauðsynlegt. Eru persónuupplýsingar eins vel faldar og mögulegt er og 

aðeins eru gefnar upp nauðsynlegar upplýsingar í verkefninu og hefur nöfnum þeirra 

verið breytt.  

Ástæður fyrir veru drengjanna sem tóku þátt í rannsókninni í námsveri voru ýmsar. 

Jón, þátttakandi í rannsókninni, er með námsörðugleika og þarf hann aðstoð og aðlögun 
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náms ásamt meiri kennslu í félagsfærni. Aron, þátttakandi í rannsókninni, á erfitt með 

hegðun í flestum aðstæðum og var óskað eftir að hann færi í námsver til að hann gæti 

einbeitt sér betur að náminu án mikillar truflunar, en margmennið truflar hann mikið. 

Vinnur hann mun betur í litlum hópi og aðlöguðum aðstæðum. Finnur, þátttakandi í 

rannsókninni, er einnig með námsörðugleika, og þarf mikla aðlögun í námi. Hann á einnig 

erfitt með einbeitingu og úthald sem háir honum mikið í skólanum almennt.   

Kennsla í námsveri býður upp á að nemendum sé skipt upp í litla hópa. Námsveri er 

skipt upp í þrjú rými, eitt sem býður upp á að vera alveg lokað af, en hin tvö samliggjandi 

en með skápum sem skilrúmi á milli. Öll rýmin eru nýtt á fjölbreyttan hátt, út frá því sem 

hentar hverju sinni og aðallega er nemendum skipt niður í rýmin eftir hópum og þörfum 

einstaklinga innan hópanna. Fjöldi nemenda í kennslustund hverju sinni, á 

rannsóknartímabili, var á bilinu 2-10 nemendur. Rýnt var í aðstæður nemendanna út frá 

ýmsum þáttum. Til dæmis út frá  fjölda nemenda í rými, truflun annarra, námsefninu 

sjálfu, tekið mið af atburðavökum ásamt öðrum þáttum sem komu fram í skráningum og 

virknimati. 

Jón er í flestum stundum í námsveri og náðist að skrá niður afar góðar og gagnlegar 

upplýsingar um hann sjálfan. Alls náðist að skrá 17 kennslustundir á fyrra tímabili, en 15 

kennslustundir á síðara tímabili. Einblínt var á hegðun hans, samskipti, námsástundun og 

styrkleika sem gott var að styðjast við þegar einstaklingsmiðuð stuðningsáætlun var gerð. 

Í sumum tímum var hann í litlum hópi en öðrum mun stærri. Einnig voru verkefnin hans 

fjölbreytt og voru skráningar því afar fjölbreyttar og gáfu góða mynd af aðstæðum hans 

í fjölbreyttum aðstæðum, þó að þær hafi allar verið í námsveri.  

Aron ver nokkuð mörgum tímum í námsveri en ekki eins mörgum og Jón. Á fyrra 

tímabili voru átta kennslustundir skráðar og níu á því síðara.  Skráningar hans gáfu því 

ekki eins fjölbreytta mynd af stöðu hans og Jóns. Þó voru misjafnlega margir með honum 

í tíma og gætt var að því að verkefnin væru fjölbreytt og aðstæður eins ólíkar og hægt 

var að bjóða upp á á rannsóknartímabilunum.  

Finnur er líkt og Aron, í færri tímum en Jón í námsveri. Voru átta kennslustundir 

skráðar á fyrra tímabili og tíu á því síðara. Hann kom oftast inn í fámenna tíma en búið 

var að skipuleggja hans tíma þannig til að hægt væri að koma sem best til móts við hann 

og þarfir hans í námi. Tímarnir hans hafa ekki verið eins fjölbreyttir og Jóns og Arons, en 

gefa samt nokkuð góða mynd af hegðun hans, samskiptum og færni. Búið var að aðlaga 

námsumhverfi Finns að nokkru leiti og hafði borið einhvern árangur áður en rannsókn 

hófst.  
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3.4 Siðferðileg álitamál 

Áður en rannsókn hófst var leyfi fengið hjá nemendunum sjálfum sem eru þátttakendur 

í rannsókninni. Eins var fengið upplýst samþykki frá foreldrum þátttakenda og gengið úr 

skugga um að þeir vissu að tilgangur rannsóknarinnar væri að finna leiðir til að hjálpa 

þátttakendum (Sigurður Kristinsson, 2003) að ná betri stjórn á hegðun sinni, finna leiðir 

til að auka námsástundun og sníða áætlanir að þörfum þeirra eins vel og hægt væri. Eins 

lá fyrir leyfi frá skólastjórnendum. Farið er með persónuupplýsingar eins vel og hægt er 

til að vernda friðhelgi þátttakenda. Einnig liggja fyrir undirrituð gögn með upplýstu 

samþykki foreldra (viðauki E). Leyfi skólans fyrir rannsókninni lá fyrir áður en rannsókn 

hófst (viðauki F).  

Mikilvægt er að hafa í huga að þátttakendur í rannsókninni voru þrír drengir og er 

rannsakandi tengdur þeim á vissan hátt og hafði kennt þeim öllum, en misjafnlega lengi. 

Var því verið að gera tilraunir með umhverfi nemenda og reynt að móta hegðun þeirra 

með því að gera breytingar á námsumhverfi þeirra. Gætt var að því að ná fram jákvæðum 

breytingum og vinna með styrkleika nemenda eins vel og mögulegt var.  

3.5 Framkvæmd  

Rannsókn án inngripa hófst í lok janúar 2019. Eftir fyrri viðtöl við nemendur hófst vinna 

við að afla upplýsinga um hvern nemanda með ýmsum mælitækjum. Var skráningalisti 

(viðauki Á) hluti af þeirri upplýsingaöflun en skráningar á virkni, hegðun og samskiptum 

var liður í því. Felur virknimatið í sér að styðjast við skráningalista sem sjá má í viðaukum. 

Byrjað var á að fylla inn í lista þar sem rýnt var í hegðun í samhengi við umhverfi (viðauki 

B). Einnig voru fylltir út aðrir listar sem gáfu ýtarlegri og skýrari mynd af hegðun, 

viðbrögðum við hegðun og aðstæðum hverju sinni. Skráningablað vegna hegðunar 

(viðauki C) snýr að félagslegu samhengi, hegðun, aðstæðum og viðbrögðum við hegðun. 

Rýnt var í  atburðavaka (viðauki D) þar sem nemandinn er spurður út í þætti eins og svefn, 

mataræði og aðra þætti sem gætu haft áhrif á líðan og viðbrögð við umhverfinu. Voru 

þessir listar nýttir og hafðir til hliðsjónar þar sem við átti hverju sinni.  

Til viðbótar við viðtöl og skráningalista var stuðst við skráningar í dagbók eftir hvern 

tíma á rannsóknartímabilum. Þar var markmiðið að skrá niður upplýsingar um hvernig 

hver tími gekk, koma með lýsingar á því sem fram fór í kennslustundinni, að rannsakandi 

ígrundi aðstæður og utanaðkomandi þætti sem gætu mögulega haft áhrif á hvernig 

nemandanum gekk í tímanum og komi jafnvel með stuttar frásagnir af því sem fram fór 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2009). Tímalengd námsástundunar var mæld í mínútum en ekki 

var athugað hvort og hvernig nemandinn vann, heldur einungis að hann virtist vera að 
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vinna. Eins voru inngrip vegna erfiðrar hegðunar talin í hverri kennslustund hjá hverjum 

nemanda.  

Á fyrra tímabili rannsóknar voru listar fylltir út ásamt því að tekin voru viðtöl við 

nemendur. Að auki skráði rannsakandi niður upplýsingar í hverri kennslustund hjá 

hverjum þátttakanda, bæði út frá inngripum kennara vegna erfiðrar hegðunar og út frá 

námsástundun talið í mínútum.  

Við lok fyrra tímabils tók við vinna við það að gera námsumhverfi þátttakenda eins 

sýnilegt og mögulegt var, setja upp myndrænar samskiptareglur, búa til hlékort og 

skipuleggja síðara tímabil rannsóknar að öðru leiti.  

Á síðara tímabili rannsóknar var byrjað á því að kynna nýtt fyrirkomulag fyrir 

þátttakendum. Það fóru skráningar fram í kennslustundum á sama hátt og áður, tekin 

voru viðtöl við þátttakendur í lok síðara tímabils og upplýsingar rannsakanda bornar 

saman við skráningar og upplýsingar frá fyrra tímabili.  

3.6 Áreiðanleiki og réttmæti 

Áreiðanleiki mælitækja ræðst af því hversu mikið samræmi sé á milli endurtekinna 

mælinga með sama mælitæki (Guðrún Árnadóttir, 2003). Áreiðanleiki mælitækjanna sem 

stuðst var við í rannsókn í námsveri er mikill miðað við rannsóknir á virknimati og 

stuðningsáætlunum (Dunlap og Kern, 2018). Mikilvægt er þó að taka tillit til nokkurra 

þátta þegar áreiðanleiki þessarar rannsóknar er metinn. Þátttakendur eru til að mynda 

misjafnlega mikið í námsveri og náðist því ekki að skrá jafn mikið af upplýsingum um þá 

alla. Jón ver flestum stundum í námsveri, á meðan Finnur ver fáum stundum í námsveri. 

Var því hægt að ná afar góðum skráningum af Jóni, en ekki eins góðum af Finni. Eins er 

mikilvægt að hafa í huga að um þrjá unglingsdrengi er að ræða sem eru stöðugt að 

þroskast og bæta við sig færni og þekkingu og getur því verið mikill munur á líðan og 

hegðun þeirra á milli tímabila. 

Þess ber að gæta, áður en rýnt er í niðurstöður, að rannsakandi þekkti nemendur 

nokkuð vel og hafði byrjað að gera ýmsar breytingar á umhverfi þeirra, námsaðstæðum 

og skipulagi kennslu áður en formleg rannsókn hófst. Getur þetta haft áhrif á niðurstöður 

rannsóknarinnar bæði út frá tengslum við nemendur og þeim breytingum sem þegar 

höfðu átt sér stað. Engu að síður gefa niðurstöður rannsóknar ýmislegt til kynna sem vert 

er að rýna betur í og nýta til áframhaldandi vinnu með unglingum með hegðunarvanda 

þar sem það er hægt.  

Viðtöl við þátttakendur voru hálfopin, spurningar voru hafðar til hliðsjónar (viðauki 

A), en hægt var að gefa svigrúm fyrir það sem þátttakendur vildu ræða varðandi 
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námsaðstæður og námsumhverfi í námsveri. Með því að styðjast við viðurkenndar og 

rannsakaðar aðferðir, eins og gert var í rannsókninni, þar sem aðferðirnar eru til þess 

gerðar að rýna í einstaklinginn sjálfan, telst rannsóknin vera réttmæt en hún er sniðin að 

þörfum hvers og eins (Guðrún Árnadóttir 2003).  



38 

4 Niðurstöður  

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar út frá hverjum 

nemanda fyrir sig.  Kaflinn er í þremur undirköflum sem fjalla um þátttakendur hvern fyrir 

sig,  um hegðun þeirra og námsástundun, styrkleika þeirra, viðtöl og þær breytingar sem 

gerðar voru á seinna tímabili rannsóknar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru afar áhugaverðar og gefa vísbendingar um að ef 

rýnt er í hegðun, umhverfi, námsaðstæður og áhugasvið getur það haft töluverð áhrif á 

hegðun og námsástundun, þó svo að það sé gert í afmörkuðum aðstæðum. Að þessu 

sögðu kom skýrt í ljós að þörf var á samvinnu kennara og foreldra til að ná sem bestum 

árangri með þátttakendur í rannsókninni. Þegar rýnt er í niðurstöður um nemendurna 

hvern fyrir sig kemur ýmislegt í ljós sem snýr að hegðun þeirra og námsástundun og 

verður gerð grein fyrir því í köflunum hér á eftir. 

4.1 Jón  

Jón er í 8.bekk. Hann er skemmtilegur nemandi sem hefur gaman af umræðum og 

vangaveltum um lífið og tilveruna, nýtur þess að hlusta á sögur og vinna í litlum hópi. 

Hann hefur átt við nokkurn hegðunarvanda að stríða ásamt mótþróa og neikvæðni 

gagnvart skólaverkefnum. Hann á einnig við nokkurn samskiptavanda að stríða. Jón átti 

afar erfitt uppdráttar í skólanum framan af, en þegar hann kom á unglingastig var farið 

að rýna betur í vanda hans og reynt að koma betur til móts við þarfir hans en áður. Hann 

er með námsörðugleika sem hafa áhrif á allt nám innan skólans ásamt því að hann sýnir 

einkenni depurðar.  Hann hefur átt erfitt með að fylgja jafnöldrum eftir í námi og er í 

námsveri til að stunda námið í smærri hóp og þar sem auðveldara er að koma betur til 

móts við þarfir hans. Nokkrar breytingar höfðu verið gerðar fyrr á skólaárinu þar sem 

reynt var að koma til móts við hegðun og líðan Jóns. Má þar helst nefna einn tíma á viku 

þar sem Jón fór til þroskaþjálfa en þar var unnið með sjálfsmynd, líðan og félagsfærni. 

Einnig var hann í hópatíma þar sem unnið var með svipaða þætti ásamt almennum 

umræðum um tilfinningar og líðan. Jón er tólf tíma á viku í námsveri.  

4.1.1 Fyrra tímabil rannsóknar 

Eftir að hafa aflað upplýsinga um Jón með skráningalista, (viðauki Á), hegðun í samhengi 

við umhverfið (viðauki B), skráningablaði vegna hegðunar (viðauki B) og 

verkefnagreiningu (viðauki G) kom í ljós að hann átti erfitt með ýmsa þætti sem snúa að 

námsfyrirkomulagi, samskiptum, úthaldi og einbeitingu, ásamt mikilli neikvæðni 
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gagnvart flestu í skólaumhverfinu. Eins átti hann erfitt með að fara eftir fyrirmælum, átti 

erfitt með að vinna í tímum og virtist ekki skipta miklu máli hvaða viðfangsefni hann var 

að fást við. Hópasamsetning hafði mikil áhrif á hegðun hans og reyndist oft erfitt að fá 

hann til að hefja vinnu, sýna kurteisi og virðingu og vera ekki með truflandi hegðun í 

kennslustundum.  

Þrátt fyrir að vandi Jóns sé nokkuð mikill þá eru ýmsir jákvæðir þættir sem vert er að 

hafa í  huga og reyna eftir bestu getu að virkja og byggja áætlun á þeim. Hann getur verið 

mjög hjálpsamur og nýtur sín í hópavinnu og samvinnuverkefnum. Hann hefur mikla getu 

í ritunarverkefnum og skrifar góða texta sem hægt væri að nýta betur og styrkja.  Eins 

hefur hann tekið miklum framförum þegar kemur að því að biðja um aðstoð eða spyrja 

hvort hann megi skipta um verkefni í stað þess að verða reiður eða missa móðinn og 

hætta.  

4.1.2 Fyrra viðtal 

Viðtal við Jón átti sér stað á miðjum skóladegi og fékk hann frí í stærðfræði til að setjast 

niður og svara spurningum og eiga samtal um skólann. Það lá óvenju illa á honum, en 

honum virðist líða misvel í skólanum, eins og fram kemur í samtalinu. Hann tók ekki vel í 

að samtalið yrði tekið upp en samþykkti að það yrði skráð í bók.  Í upphafi var hann 

spurður um líðan sína almennt í skólanum en hann segir að honum líði bara vel. Næst var 

hann spurður um áhugamál sín fyrir utan skóla. Þar nefnir hann tölvuleiki og að spila golf 

en það gerir hann yfir sumartímann. Þegar hann er spurður um hvað gangi vel í skólanum 

segir hann að það sé einfaldlega ekkert, nema þegar hann fær að gera eitthvað frjálst 

eins og að horfa á eitthvað. Að auki finnst honum í raun allt ganga illa, að það sé alveg 

sama í hvaða tímum eða rýmum hann sé, hann upplifir að allt gangi illa. Eins og hann 

segir sjálfur:  

„Neibb, ekki neitt. Það er bara leiðinlegt í skóla, sama hvað það er“. 

Hann upplifði einnig aðra neikvæða þætti í skólanum. Honum finnst til dæmis 

stólarnir mjög óþægilegir og veltir því fyrir sér af hverju kennarar noti ekki sömu stóla og 

nemendur og bætir svo við að þeir (kennarar) séu ekkert merkilegri en nemendur.  Jón 

var einnig spurður hvernig hann læri best og þá í hvernig vinnu og í hvernig verkefnum. 

Sagði hann að hann vilji helst bara fá eitt verkefnablað í einu í stærðfræði, alls ekki að 

vinna í bók og bara vinna með plús og mínus. Þegar hann var spurður um hvort hann hafi 

áhuga á að bæta sig í einhverju innan skólans svaraði hann: 

„Neibb, þetta er bara fangelsi, loka mann inni í einhverjum stofum, svo er einhver 

ömurlegur kennari að kenna manni“. 
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Í lok samtals voru svefnvenjur Jóns til umræðu (Viðauki D) og fer hann yfirleitt í rúmið 

um miðnætti. Hann segist yfirleitt borða morgunmat áður en hann fer í skólann á 

morgnana. Hann er í skipulagðri hreyfingu yfir sumartímann og er viku í senn hjá móður 

sinni og viku hjá föður sínum.  

4.1.3 Tilgáta 

Að loknu virknimati, skráningum og samtali var sett fram tilgáta um tilgang hegðunar 

Jóns eins og sjá má í töflu 1. Hún inniheldur tilgátu um bakgrunnsáhrif, aðdraganda 

hegðunarvanda, lýsingu á hegðunarvanda, og loks tilgátu um hver tilgangur erfiðrar 

hegðunar er (Anna-Lind Pétursdóttir, Lucinda Árnadóttir og Snæfríður Dröfn 

Björgvinsdóttir, 2012). 

 

Tafla 1. Tilgangur erfiðrar hegðunar Jóns í námsveri 

Tilgáta 1. Tilgangur erfiðrar hegðunar Jóns í námsveri 

Bakgrunnsáhrif Aðdragandi Hegðun Afleiðingar 

 

Frávik í þroska 

Skortur á úthaldi 

Er stundum 

þreyttur 

Of erfið verkefni 

 

Truflar aðra 

nemendur  

Að sleppa við 

verkefni 

Hefur ekki áhuga á 

verkefnum tímans   

Reynir að koma sér 

undan verkefnum  

Fá athygli 

Neikvæðni  

 

Tilgátan sem sett er fram um tilgang hegðunar Jóns, eins og fram kemur í töflu 1, er sú 

að hann sé með mikinn námsvanda. Sýna greiningar að staða hans víkur að nokkru leyti 

frá stöðu og getu jafnaldra. Hann hefur í mörg ár reynt eftir fremsta megni að halda í við 

jafnaldra en án mikils árangurs. Viðfangsefnin hafa verið of erfið og hefur það leitt til þess 

að hann hefur að sumu leyti gefist upp og orðið neikvæður gagnvart skólaverkefnum, 

kennurum og flestu því sem viðkemur skólanum.   

Sett verður fram stuðningsáætlun í ljósi þessa. Er mikilvægt að endurskoða og 

endurmeta tilgátuna þegar tímabil stuðningsáætlunar stendur yfir ef stuðningsáætlun 

hefur ekki þau áhrif sem vonast er til. 
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4.1.4 Einstaklingsmiðuð stuðningsáætlun Jóns 

Þegar kemur að einstaklingsmiðaðri stuðningsáætlun fyrir Jón, þarf í fyrsta lagi að 

lágmarka áhrif bakgrunns áhrifavalda. Þeir snúa aðallega að frávikum í þroska, úthaldi og 

svefni. Mikilvægt er að hafa náms- og þroskastöðu hans í huga ásamt skorti á úthaldi.  

Hann segist yfirleitt fara í rúmið um miðnætti sem ætla mætti að væri of seint og gæti 

það haft áhrif á líðan og hegðun Jóns í skólanum. Hér á eftir eru þættir sem vert er að 

hafa í huga þegar námsumhverfi og aðstæður Jóns í skólanum eru metnar og þeim breytt.  

Í upphafi tíma er mikilvægt að: 

• Hafa skipulag tímans sýnilegt og tímasett 

• Vera með val um verkefni 

• Reyna að hafa val um að vinna verkefni í Ipad eða tölvu 

• Sjá til þess að námsumhverfið sé notalegt, t.d. að skrifborðsstóll sé laus fyrir 

hann 

• Hafa styrkleika hans í huga og bjóða upp á að vinna samvinnuverkefni eða 

ritunarverkefni.  

Jón þarf einnig þjálfun í að: 

• Semja um verkefni eða leiðir í vinnu 

• Biðja um aðstoð 

• Horfa á það sem vel er gert 

• Bera virðingu fyrir samnemendum 

• Hafa góðan vinnufrið  

• Halda sig við vinnu í þann tíma sem settur er upp hverju sinni 

• Að nota hlékort  

Til að stjórna afleiðingum þarf að: 

• Nota hvatningabók þar sem hann skráir sjálfur niður eitthvað sem hann gerði 

vel í hverjum tíma 

• Nota lýsandi hrós  

• Stytta vinnulotur og gefa pásur inn á milli 

• Nota umbun í lok tíma og á milli vinnulota 

• Sýna honum jákvæða athygli og veita reglulega endurgjöf 

• Gefa tækifæri til umræðna í hverri kennslustund 
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Aðrir þættir sem þarf að hafa í huga í hverri kennslustund: 

• Vanda samsetningu hópa 

• Vera með fjölbreytt viðfangsefni 

• Stytta stærðfræðiverkefni- hafa þau á einu blaði eða vel afmörkuð 

• Tengja verkefni við áhugasvið (golf og tölvuleiki) 

• Nota öll tækifæri sem gefast til að hafa áhrif á sjálfsmynd hans og þá upplifun 

að honum gangi illa í skólanum.  

4.1.5 Til umhugsunar vegna nemanda með námsörðugleika 

Þegar nemandi er með námsörðugleika, þá hafa þeir erfiðleikar yfirleitt áhrif á marga 

þætti og getur verið gagnlegt að hafa mynd 3 til viðmiðunar (Smith, Polloway, Patton og 

Dowdy, 2004). Þar er hægt að rýna í styrkleika nemandans ásamt því að skoða helstu 

áskoranir hans út frá ólíkum þáttum.  

Ef rýnt er í myndina út frá skráningum og fyrri vitneskju um Jón kemur í ljós að 

áskoranir hans eru nokkuð margar og styrkir þá vitneskju að vandi hans snerti marga fleti. 

Hann er til að mynda nokkuð sterkur í ritun en á erfitt með að lesa texta aðra en þá sem 

teljast mjög auðveldir. Eins á hann erfitt með stærðfræði nema hún sé vel afmörkuð og 

að hann vinni í stuttri vinnulotu. Hann tjáir sig mikið og óhindrað en á aftur á móti erfiðara 

með að hlusta á aðra, þar með talið kennara. 
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Mynd 3. Nemandi með námsörðugleika. Styrkleikar og veikleikar 

4.1.6 Skammtíma og langtíma markmið 

Skammtíma markmiðin eru þau að Jón geti farið eftir því skipulagi sem sett er upp fyrir 

hann og lært að óska eftir aðstoð þegar hann þarf á því að halda. Eins er mikilvægt að 

hann læri að sjá það sem vel er gert og skrái það í hrósbók. Ef vel gengur að ná þessum 

markmiðum, er nauðsynlegt að endurskoða tilgátuna, breyta eftir því sem við á og auka 

kröfur um námsástundun og hegðun í námsveri. 

Langtíma markmið varðandi hegðun og námsástundun Jóns eru á þá leið að hann fái 

notið sín í skólanum, líði vel og sé tilbúinn að takast á við þær áskoranir sem skólinn býður 

upp á, hvort sem þær eru námslegar eða félagslegar. Markmiðin snúa einnig að því að 

tryggja að hann fái námsefni við hæfi ásamt því að vinnulotur, námsefni og 

kennsluaðferðir séu skipulagðar með getu hans og áhuga í huga.  

4.1.7 Seinna tímabil rannsóknar 

Í upphafi síðara tímabils var stuðningsáætlun kynnt fyrir Jóni. Hún innihélt ýmsar 

breytingar, til dæmis á námslotum Jóns, en þær voru settar upp sem tvær tíu mínútna 

vinnulotur með fimm mínútna pásu á milli. Ef vel gekk að mæta á réttum tíma og hefja 

vinnu, gafst einnig tími í lokin fyrir umbun sem var yfirleitt frjáls tími í tölvu að hans ósk. 
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Í upphafi hvers tíma fékk Jón plastaðan renning sem kennari hafði útbúið, með 

upplýsingum um hvað skuli hafa í huga í kennslustundinni. Efst voru almenn atriði sem 

minntu hann á að finna sér notalegan stað til að vinna á, passa að trufla ekki aðra 

nemendur eða verða fyrir truflun, hann minntur á hlékort ef hann þyrfti á því að halda 

og fleiri atriði sem snéru að námsumhverfinu sjálfu. Á neðri hluta renningsins voru 

verkefni dagsins númeruð og tímasett og hann minntur á að stilla tímavaka. Eins hafði 

allt efni í stærðfræði verið endurskoðað og fékk hann aðeins eitt blað að vinna í hverju 

sinni sem entist honum yfirleitt í tvær til þrjár kennslustundir. Í flestum íslenskutímum 

var boðið upp á samvinnunám eða hópavinnu af einhverju tagi. Kennari skipti sér ekki af 

hópasamsetningunni en þar gafst honum tækifæri á að vera í samskiptum, taka að sér 

ritun, sem er einn af styrkleikum hans, vinna á fjölbreyttan hátt og einnig gafst stundum 

tækifæri til að vinna að áhugasviðsverkefnum.  

Ef skráningar frá seinna tímabili eru skoðaðar eru þær mun jákvæðari en á því fyrra. 

Jón var sjálfur mun jákvæðari gagnvart kennara, nemendum og þeim verkefnum sem 

vinna átti í tímum almennt. Hann mætti yfirleitt á réttum tíma en þurfti oft að fá sér að 

drekka sem hann gat gert í pásunni sinni eða nýtt sér hlékortið. Fyrstu dagana notaði 

hann hlékortin óspart en þegar leið á seinna tímabilið komu dagar þar sem hlékortin voru 

ónotuð. Jón var afar duglegur að spyrja hvort hann mætti vinna frammi á gangi en þar 

naut hann þess að liggja á gólfinu og vinna. Hann fékk alltaf leyfi fyrir því en var minntur 

á að hafa góðan vinnufrið þar sem margar stofur væru opnar og því hljóðbært á 

ganginum. Oft fóru nemendur með honum fram og þeim boðið að vinna saman en hann 

hefur gaman af því að vinna með öðrum nemendum og vera í samskiptum yfir höfuð.  

Hann fékk lýsandi hrós í hverjum tíma og mikla jákvæða athygli fyrir það sem vel var 

gert. Í lok hvers tíma skráði hann í hrósbók, eitthvað sem hann var ánægður með eftir 

tímann.  

4.1.8 Seinna viðtal 

Seinna viðtal við Jón var afar ólíkt því fyrra. Hann tjáði sig ekki mikið en var nokkuð 

jákvæður og yfir höfuð ánægður með nýtt fyrirkomulag. Við fórum yfir þær spurningar 

sem hann hafði heyrt nokkru áður í fyrra samtali (Viðauki A). Hann sagði: 

„Mér finnst þetta betra, að fá pásur sko“. 

Þegar hann var spurður hvort það væri eitthvað sem hann vildi breyta frá nýja 

skipulaginu þá svaraði hann því að það væri gott að fá lengri pásur. Eins var rætt um 

einstaka breytingu og sagði hann að honum fyndist hann vera með betri einbeitingu 

þegar hann væri með tímavaka hjá sér. Þegar hann var spurður um skipulag tímanna var 
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hann mjög ánægður með það. Honum fannst gott að fá að vinna í stuttan tíma í einu og 

vita alltaf að það væri stutt í næstu pásu. Eins finnst honum gaman að vinna í hóp og vildi 

vinna áfram með öðrum.  

4.1.9 Niðurstöður Jóns 

Ef rýnt er í skráningar á fyrra tímabili rannsóknar sést að Jón var yfir höfuð neikvæður 

gagnvart námi, tók illa í að vinna flest verkefni, var stöðugt að fá að fara á klósettið eða 

vildi fá að drekka. Hann var oft ókurteis við aðra nemendur sem varð til þess að hann 

lenti oft í útistöðum. Hann kom einnig oft of seint í tíma og hóf því vinnu nokkuð seint 

svo lítið varð úr vinnu í tímanum. Hann tók miklum framförum á seinna tímabili eins og 

sést nánar á mynd 4.  

 

 

Mynd 4. Vinnuframlag á fyrra og síðara tímabili rannsóknar 

Samkvæmt skráningum á fyrra tímabili rannsóknar vann Jón  að meðaltali í 11 mínútur í 

hverri kennslustund sem telur 40 mínútur eins og sjá má á mynd 4. Á seinna tímabili vann 

hann í 20 mínútur að meðaltali í hverri kennslustund samkvæmt þeirri áætlun sem sett 

var upp, og hafði því bætt námsástundun sína um 55%. Gerir það 27,5% af kennslustund 

á fyrra tímabili en 50% af kennslustund á seinna tímabili.  

Þegar rýnt er í skráningar út frá hegðun kom í ljós að Jón sýndi truflandi hegðun, sýndi 

kennara eða samnemendum ókurteisi eða vildi ekki vinna verkefni sín, svo kennari þurfti 

að grípa inn 4,9 sinnum að meðaltali, í hverri kennslustund á fyrra tímabili. Á seinna 

tímabili rannsóknar lenti hann aldrei í útistöðum við aðra nemendur, var sáttur í hverjum 
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tíma, var duglegur að spyrja hvort hann mætti vinna á öðrum stöðum en í stofunni sjálfri 

svo kennari þurfti aldrei að grípa inn í. Hann var yfir höfuð nokkuð jákvæður auk þess 

sem hann virtist kunna að meta breytingarnar. Út frá skráningum fyrra tímabils er hægt 

að segja að bæting Jóns í hegðun sé afar mikil þar sem hann lenti ekki í útistöðum né 

sýndi neikvæðni gagnvart skólaverkefnum, svo inngripa var aldrei þörf. 

Ef rýnt er í hegðun hans þá var hann sáttur við að fá miða með verkefnum tímans, 

með áminningu um að finna sér notalegan stað til að vinna á, hann minntur á hlékort og 

að biðja um aðstoð ef hann þyrfti á henni að halda, ásamt fleiri atriðum.  

Það reyndist ekki einfalt að halda utan um breytingar á vinnulotum hans, þar sem 

aðrir nemendur sem voru í sama rými voru vanir því að nota tímavaka, en stangaðist þá 

vinnulota Jóns á við vinnulotu annarra nemenda og óskuðu aðrir nemendur eftir að vera 

á sama samningi og Jón, þ.e. að vinna í styttri lotum. Eftir nokkrar vangaveltur var ákveðið 

að flestir nemendur sem voru í rými á sama tíma, nýti tímavaka sem þeir voru vanir að 

nota en Jón noti tímaglas sem telur 5 mínútur. Hann vann þá í 2x5 mínútur, fékk 5 

mínútur í pásu og svo var þetta skipulag endurtekið. Eins reyndist erfitt að fylgja áætlun 

Jóns eftir þegar annar kennari var til aðstoðar í námsveri.  Ákvað rannsakandi því að stýra 

vinnu fyrirkomulagi Jóns að fullu á rannsóknartímabilum en hinn kennarinn sinnti öðrum 

verkefnum með öðrum nemendum. Það voru því ýmsar hindranir í veginum sem reynt 

var, eftir fremsta megni að hrinda úr vegi og vinna eins vel eftir stuðningsáætlun og 

mögulegt var og virtist sú vinna skila árangri. 

4.2 Aron 

Aron er í 8.bekk og nýlega kominn í námsver. Er hann aðallega í námsveri vegna 

hegðunarerfiðleika í bekk en ekki vegna námstengdra erfiðleika. Aron hefur getu til að 

takast á við námið en á erfitt með að einbeita sér í stórum hópi, vinnur lítið í tímum, er 

með truflandi hegðun og notar ljótt orðbragð. Hann er greindur með ADHD og er á lyfjum 

vegna þess. Aron er yfirleitt glaður og ánægður þegar hann kemur í námsverið og nokkuð 

tilbúinn í verkefni dagsins. Hann er hress og skemmtilegur unglingur og hefur gaman af 

umræðum við kennara og nemendur. Aron er 7 tíma á viku í námsveri.  

4.2.1 Fyrra tímabil rannsóknar  

Eftir að hafa aflað upplýsinga um Aron með skráningalista (viðauki Á), hegðun í samhengi 

við umhverfið (viðauki B), skráningablaði vegna hegðunar (viðauki C) og 

verkefnagreiningu (viðauki G) komu í ljós nokkuð miklir erfiðleikar í hegðun. Óæskileg 

hegðun sem Aron sýnir ítrekað er að hann truflar aðra nemendur mikið. Hann grípur fram 
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í fyrir kennara og nemendum, hann kemur oft með óþægilegar athugasemdir við aðra 

nemendur og notar mikið af blótsyrðum þegar hann talar. Einnig á hann erfitt með að 

fara eftir fyrirmælum. Hann á stundum erfitt með að ná sér niður og hefja vinnu eftir að 

hann kemur inn í kennslustund, kemur oft inn með látum og þarf þá að eyða nokkrum 

tíma í að fá hann til að róa sig og hlusta á kennara svo hægt sé að hefja vinnu.  Ofan taldir 

þættir koma fram í hverjum tíma og stundum oft í hverjum tíma, sérstaklega hvað varðar 

slæmt orðbragð og að grípa fram í. Hann á í erfiðleikum með sjálfstjórn, er nokkuð 

hömlulaus, bæði í samskiptum og hegðun og virðist vera sem að hann segi og geri nánast 

það sem honum dettur í hug hverju sinni. Hann virðist ekki hafa mikla samkennd með 

öðrum. Eins virðist hann ekki bera virðingu fyrir samnemendum né kennurum eða öðru 

starfsfólki skólans og birtist það í orðum hans og samskiptum.  

Aron veit oftast til hvers er ætlast af honum í tímum. Verkefni eru oftast skráð á töflu 

og stundum eru nokkur verkefni skráð á töfluna og fær hann val um hvaða verkefni hann 

vinnur eða hvort hann vilji skipta tímanum upp og vinna fleiri en eitt eða fleiri en tvö. 

Stundum er óskað eftir því að hann vinni í ákveðið langan tíma og fær hann þá umbun í 

lok tímans ef hann hefur farið eftir fyrirmælum og áætlun. Hann hefur einnig fengið val 

um umbun ef vel hefur gengið í tímanum. Hann hefur oft val um hvaða svæði hann nýtir 

til að vinna í, en það fer eftir stærð hóps og samsetningu hans hverju sinni hvort og hvaða 

rými eru laus. Erfið hegðun og truflun af ýmsu tagi er líklegri eftir því sem nemendur eru 

fleiri í stofunni. Hún er einnig ólíklegust þegar hann er einn með kennara í öðru rými eða 

með rólegum og vinnusömum nemendum í rými. Það er ýmislegt í lífi Arons sem getur 

haft áhrif á hegðun hans og námsástundun. Hann segist oft fara mjög seint að sofa og 

koma þreyttur í skólann. Eins á hann heimili á nokkrum stöðum og býr því við breytingar 

á rútínu sem geta skýrt einhvern vanda. Aron hefur átt við skólasóknarvanda að stríða en 

hefur hann mætt mun betur á nýju ári en hann gerði síðastliðið haust. 

Aron er oftast í miklum samskiptum við aðra nemendur og kennara. Hann spjallar 

mikið og er það jákvætt á margvíslegan hátt, þó það geti verið óviðeigandi í ýmsum 

stundum. Hann á marga vini, bæði í skólanum og í öðrum skólum. 

Honum gengur vel í verkefnum sem snúa að samvinnu og er hann alltaf jákvæður fyrir 

ábyrgðarhlutverkum í hópavinnu. Hann er afar duglegur að spyrja spurninga og er yfirleitt 

jákvæður og tilbúinn í samninga og umræður. Að auki er hann afar líflegur og 

skemmtilegur nemandi sem flestum þykir gaman að vera í kringum.  
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4.2.2 Fyrra viðtal 

Samtal við Aron átti sér stað í miðri viku á skólatíma. Aron fékk að sleppa einum tíma til 

að eiga samtalið og var afar ánægður með það og tilbúinn í spjall, sem hann er alla jafna 

alltaf. Nokkuð margar spurningar voru lagðar fyrir hann (viðauki A) en þær sem tengjast 

hegðun, námsástundun og líðan verða dregnar fram.  

Í upphafi var spurt um líðan í skólanum. Hann sagði að sér liði  bara vel, en svona 

misjafnlega, það fari eftir fögum hvernig honum líði. Þegar hann er spurður um hvað 

gangi vel í skólanum segir hann að það sé líklega íslenska og samfélagsfræði og sé það út 

af þeim verkefnum sem hann fær í þeim fögum. Hann virðist samt ekki alveg átta sig á 

því af hverju honum gangi betur í íslensku og samfélagsfræði en öðru. Þegar hann er 

spurður um hvað gangi ekki eins vel, segir hann að stærðfræðin gangi ekki vel, hún sé allt 

of flókin. „Þetta eru geimvísindi sko“. Í framhaldi af þessum umræðum er Aron spurður 

hvort það sé eitthvað annað innan skólans sem hann myndi vilja að gangi betur en nú. 

Hann segir: 

„Það fer bara eftir því hvort ég sé á lyfjunum eða ekki. Ef ég er ekki á lyfjunum þá 

geri ég bara það sem ég vill, ef ég er á þeim bið ég um hjálp eða eitthvað þannig sko“. 

Aron heldur áfram að ræða hvernig honum líði þegar hann er ekki á lyfjum og segir 

svo: 

„Ég er mikið meira svona, æi, kann ekki að segja þetta, það er mikið meira svona orka 

í mér“ 

Hann var einnig spurður hvort það gerðist oft að hann taki ekki lyfin sín og sagði hann 

að það gerðist ekki oft. Næst var vinnurými til umræðu og sagði hann þá að svona rými 

eins og við værum í núna, þar sem samtalið fór fram, hentaði sér best. Rýmið er lítið, 

rólegt með sófa, fjórum borðum og stólum en þar fær hann að vinna einn eða í litlum 

hópi. Þegar Aron var spurður hvernig hann læri best þá sagði hann að það væri alveg 

sama, hann truflist bara þegar það eru margir í kringum hann. Næst var hann spurður um 

markmið sín innan skólans og sagði hann að hann myndi vilja bæta mætingu og sagði: 

„ég mæti núna alltaf á réttum tíma“. Við ræddum um að hann hafi staðið sig afar vel í að 

bæta mætingar síðan í upphafi skólaársins, en hann vildi halda áfram að bæta sig.  Næst 

var hann spurður hvernig honum gangi að fara eftir skólareglum, hlusta og þess háttar. 

Honum fannst það stundum ganga vel, það færi eftir því hvort hann væri á lyfjunum. 

Þegar hann tæki lyfin sín sagðist hann geta stýrt því hvort hann væri rólegur eða ekki.  
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4.2.3 Tilgáta 

Að loknu virknimati, skráningum og samtali var sett fram tilgáta um tilgang hegðunar 

Jóns eins og sjá má í töflu 1. Hún inniheldur tilgátu um bakgrunnsáhrif, aðdraganda 

hegðunarvanda, lýsingu á hegðunarvanda, og loks tilgátu um hver tilgangur erfiðrar 

hegðunar er (Anna-Lind Pétursdóttir, Lucinda Árnadóttir og Snæfríður Dröfn 

Björgvinsdóttir, 2012). 

 

Tafla 2. Tilgangur erfiðrar hegðunar Arons í námsveri 

 

Tilgátan, sem sett er fram í töflu 2, er nokkuð víð og snýr að ýmsum þáttum. Í fyrsta lagi 

snýr tilgátan að einbeitingarskorti Arons og sé hann með stöðugri truflun að reyna að 

sleppa við verkefni. Aðdragandinn getur snúið að atburðavökum, svo sem ónægum 

svefni, að hann sé lyfjalaus, breytingum á rútínu, takmarkaðri athygli og litlu úthaldi. Það 

sem gæti viðhaldið þessari hegðun er að hann nær að fresta verkefnum, skapa rót á 

meðal annarra nemenda og þar af leiðandi nær hann að eyða hluta af kennslustund í það 

að trufla. Væri þá tilgangur hegðunar að fresta því að hefja vinnu í kennslustund. Einnig 

getur verið að Aron sé að sækjast eftir athygli. Svörun sem hann fær er athygli bæði frá 

samnemendum og kennara, ásamt því að fresta því að hefja vinnu og gæti það einnig 

verið tilgangurinn. Einnig getur verið að hann skorti sjálfstjórn og hafi það áhrif á ýmsa 

þætti, svo sem samskipti almennt.  

Tilgáta 1. Tilgangur erfiðrar hegðunar Arons í námsveri 

Bakgrunnsáhrif Aðdragandi Erfið hegðun Afleiðingar 

Er með ADHD, 

Gleymir stundum 

að taka lyfin sín 

Hefur ekki áhuga á 

verkefnum 

Grípur fram í og 

talar óhóflega mikið 

Athygli frá kennara 

og nemendum  

Óregla á svefni, 

þreyta 

Áreiti og athygli 

annarra nemenda 

Truflar aðra 

Breytingar á 

skipulagi, stundum 

hjá móður, 

stundum hjá föður 

eða ömmu 

Of margir 

nemendur í rými 

Kemur með 

óþægilegar 

athugasemdir 

 

Frestun á vinnu 

Skortur á úthaldi og 

einbeitingu 

Sér fyrir sér 

krefjandi verkefni 

Notar slæmt 

orðbragð 
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4.2.4 Einstaklingsmiðuð stuðningsáætlun Arons 

Áætlun Arons snýst um ýmsa þætti og þar sem tilgáta hegðunar er nokkuð víð, er áætlun 

Arons einnig í nokkrum liðum.  

Í upphafi þarf að lágmarka bakgrunnsáhrif eins og hægt er. Hann ræddi sjálfur í 

samtalinu um að hann gleymdi stundum að taka lyfin sín. Er mikilvægt að fá foreldra til 

að hjálpa honum að muna eftir lyfjunum og reyna þannig að koma í veg fyrir að hann 

gleymi að taka þau. Eins er mikilvægt að ná samvinnu við foreldra og reyna að hjálpa 

honum að hafa meiri reglu á svefni svo hann mæti ekki þreyttur í skólann og að þau 

samræmi reglur eins og hægt er. Einnig þarf að auka úthald og einbeitingu Arons smátt 

og smátt með því að tryggja ofantalda þætti, passa upp á að hann fái það næði sem hann 

þarf til að að einbeita sér að skólaverkefnum og auka úthald smátt og smátt með því að 

stytta vinnulotur og lengja eftir því sem við á.  

Þegar Aron kemur inn í námsver þarf að: 

• Hafa rólegt vinnurými tilbúið, þegar það er hægt 

• Bjóða upp á einstaklingsvinnu í öðru rými þegar það er hægt 

• Hafa skýrt skipulag 

• Hafa tjáningu sem hluta af skipulagi tíma 

• Gefa tíma til að spjalla stutta stund í upphafi hverrar kennslustundar 

• Hafa val um nokkur verkefni  

• Vanda samsetningu hópa í rými 

• Hafa samskiptareglur sýnilegar og skýrar 

Aron þarf þjálfun í: 

• Samskiptum almennt 

• Sjálfstjórn almennt 

• Bíða eftir að röðin komi að honum 

• Fara eftir reglum 

• Fara eftir fyrirmælum 

• Rétta upp hönd 

• Sýna samkennd og virðingu 

• Hlusta þegar aðrir tala 

• Hafa góðan vinnufrið 
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Til að stjórna afleiðingum þarf að: 

• Nota lýsandi hrós  

• Gefa reglulega og skýra endurgjöf  

• Nota umbun í lok tíma og á milli hverrar vinnulotu 

Aðrir þættir sem þarf að hafa í huga: 

• Stytta vinnulotur og lengja smátt og smátt til að auka úthald 

• Vera með fjölbreytt viðfangsefni 

• Minnka námskröfur tímabundið 

• Gefa svigrúm til að skila verkefnum með kynningum eða munnlega 

• Nýta samskipti í náminu almennt 

• Gefa tækifæri til að vinna verkefni með því að taka þau upp, segja frá og þ.h. 

• Nota talstein í tímum. Sá sem heldur á talsteininum má tala og aðrir bíða á 

meðan. 

• Gera skriflegan samning um markmið og áherslur. 

4.2.5 Til umhugsunar vegna nemanda með ADHD  

Aron er greindur með ADHD og er því mikilvægt að aðlaga umhverfi hans á ýmsa vegu. Á 

mynd 4 er sett fram líkan af íhlutun í skólaumhverfinu sem gott er að hafa til hliðsjónar 

þegar nemendur með ADHD eru annars vegar. Það þarf að huga vel að umhverfinu sjálfu, 

námsaðstöðunni, það þarf að aðlaga reglur að nemandanum og gera þær eins sýnilegar 

og áþreifanlegar og mögulegt er og jafnvel æfa þær. Það þarf að huga vel að því að styrkja 

jákvæða hegðun en rannsóknir sýna að það virðist oft gleymast (Smith, Polloway, Patton 

og Dowdy, 2004). Einnig þarf að meta jafnt og þétt hegðun og námsástundun nemandans 

og skrá þær reglulega ásamt því að vinna áætlanir meðfram þeim skráningum. Samstarf 

við foreldra og kennara þarf einnig að hafa til hliðsjónar og huga að lyfjagjöf þar sem það 

er ráðlagt. 

Það getur reynst kennurum nokkur áskorun að kenna nemendum með ADHD. Það 

þarf yfirleitt að grípa til ýmissa ráða til að halda athygli þeirra. Hér eru nokkur ráð sem 

gætu gagnast kennurum Arons (Smith, Polloway, Patton og Dowdy, 2004): 

• Ná athygli hans í upphafi tíma með spurningu dagsins eða öðru sem vekur 

athygli 

• Hafa skipulag kennslunnar sýnilegt 

• Gæta að tímanum, gefa nægan tíma fyrir verkefni 
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• Nota sýnilegar vísbendingar eins oft og hægt er 

• Ná athygli aftur með því að breyta tóninum í röddinni, undirstrika á töflu með 

öðrum lit eða annað þess háttar 

• Endurtaka mikilvægar upplýsingar 

• Vera hreyfanleg/ur  

• Fullvissa sig um að nemandinn hafi meðtekið og skilið fyrirmæli 

• Reyna að setja námsefni upp í leikjaform þegar við á 

• Vera nálægt nemandanum og reyna að ná augnsambandi reglulega 

• Ljúka kennslu með því að draga saman það sem gert var í tímanum ásamt því 

að ræða hvað verður gert í næsta tíma.  

4.2.6 Skammtíma og langtíma markmið  

Skammtímamarkmið Arons eru þau að hann finni að hann sé að ná betri stjórn á hegðun 

sinni, að hann sé að taka framförum í sjálfstjórn og geri sér betri grein fyrir mikilvægi þess 

að sýna kurteisi og virðingu með auknum aldri og þroska. 

Langtímamarkmiðin snúa að því að Aron nái stjórn á röskun sinni, geri sér grein fyrir 

mikilvægi þess að passa vel upp á svefn og aðra þætti sem hann finnur að geti haft áhrif 

á líðan og hegðun. 

4.2.7 Seinna tímabil rannsóknar  

Í upphafi síðara tímabils var stuðningsáætlun kynnt fyrir Aroni. Áætlunin snýr aðallega að 

námsumhverfi, skýru skipulagi og væntingum til hans í hverri kennslustund. Skipulag 

hverrar stundar var skýrt í hverjum tíma. Hann og aðrir nemendur sem voru í rýminu á 

sama tíma voru minntir á að sýna kurteisi og virðingu og áhersla lögð á að hlusta á 

fyrirmæli, að grípa ekki fram í, að rétta upp hönd og jafnvel að bjóða fram aðstoð sína ef 

einhver þurfti á að halda. Samskiptareglur voru sýnilegar í rýminu. Boðið var upp á að 

Aron gæti farið í annað rými inn af kennslurými þegar verið var að lesa eða vinna 

einstaklingsverkefni sem krafðist einbeitingar þegar það var hægt. Eins var reynt að hafa 

skipulag og viðfangsefni tímanna fjölbreytt og áhugaverð. Boðið var upp á hópaverkefni 

þar sem hann gat verið í samskiptum og tekið að sér ábyrgðarhlutverk sem hann hefur 

gaman af og gerir vel. Aron tók þátt í umræðutímum einu sinni í viku og var notaður 

talsteinn í tímunum þar sem sá sem hélt á steininum var með orðið, hinir hlustuðu. Í 

þessum tímum voru bæði sérkennari og þroskaþjálfi með honum ásamt litlum hópi 

nemenda í félagsfærnitíma þar sem unnið var á margvíslegan hátt með tilfinningar, líðan, 

samskipti og vináttu. Þegar kom að því að skila verkefnum var yfirleitt val um skil og boðið 



 

53 

var upp á munnleg skil ásamt ýmsum öðrum leiðum. Áhersla var lögð á að sýna Aroni 

jákvæða athygli reglulega í hverri kennslustund og nota lýsandi hrós. 

Aron gat unnið sér inn umbun í hverjum tíma með því að fara eftir 

samskiptareglunum. Markmið varðandi námsástundun voru 30 mínútur í hverri 

kennslustund. Gerður var samningur við Aron þar sem hann setti sér markmið um að 

sýna kurteisi og virðingu ásamt því að gera sitt besta til að fara eftir fyrirmælum og vinna 

í þann tíma sem lagt var upp með. Eins var hann spurður hvað kennari gæti gert til að 

hjálpa honum að ná markmiðum sínum. Bað hann þá um að fá að hafa húfu í tíma og að 

fá að hlusta á tónlist í símanum sínum þegar hann væri í verkefnavinnu. Þessi atriði voru 

samþykkt og undirrituð af Aroni og kennara.  

Á seinna tímabilinu valdi hann oftar að nýta annað rými til að læra. Sérstaklega þegar 

hann var að lesa og gekk það alltaf vel. Félagsfærnitímarnir gengu betur en áður þó svo 

að hann átti oft erfitt með að hlusta á aðra og greip stundum fram í fyrir öðrum. Í þessum 

tímum var unnið með sjálfstjórn, bíða eftir að röðin komi að honum til að tjá sig og bera 

virðingu fyrir skoðunum annarra ásamt því að vinna að félagsfærni almennt. 

4.2.8 Seinna viðtal 

Seinna viðtal við Aron fór fram í lok kennslustundar. Farið var yfir sömu spurningar og í 

fyrra samtali (viðauki A) en var hann að auki spurður um þær breytingar sem gerðar voru 

á skipulagi hans og umhverfi í námsveri. Hann sagði: 

„Þetta er bara fínt, ég fæ frjálsan tíma, og fæ að hafa húfuna mína í tíma. Sérstaklega 

þessa húfu og fæ að hlusta á tónlist. Mér líður bara betur“. 

Þegar hann var spurður um námsumhverfið sjálft segir hann að það séu ekki jafn mikil 

læti og áður í námsverinu. Hann segist velja sér sæti eða svæði sem henti honum betur 

mun oftar en áður en stundum vilji hann vera með öðrum nemendum því honum þyki 

það gaman. Hann segist stundum vilja vera í sófanum því þá þurfi hann ekki að sitja á 

grjóthörðum stól. Þegar hann var spurður hvort hann vissi af hverju honum gengi getur 

að haga sér vel þá var hann ekki viss. Hann hugsaði sig um vel og lengi og sagði svo: 

„Það eru ekki jafnmargir í kringum mig sem trufla mig eins þeir gerðu“.  

4.2.9 Niðurstöður Arons 

Á fyrra tímabili átti Aron verulega erfitt með sjálfstjórn. Hann var stöðugt að grípa fram í 

fyrir kennara og nemendum, kom með óþægilegar athugasemdir við nemendur, gat verið 

ókurteis og átti almennt erfitt með að fara eftir fyrirmælum. Hann var einnig afar 

órólegur í flestum aðstæðum. Tvisvar sinnum á fyrra tímabili bað hann um að fá að fara 
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í annað rými til að vinna, vann þá afar vel og var því hluti af hans áætlun að skapa 

umhverfi sem hentar honum. Niðurstöður sýna að Aron tók framförum bæði hvað varðar 

hegðun og námsástundun, þó svo að framfarirnar séu ekki miklar eins og sjá má á 

myndum fimm og sex. 

 

 

Mynd 5. Vinnuframlag á fyrra og síðara tímabili rannsóknar 

 

Mynd 6. Inngrip kennara vegna erfiðrar hegðunar á fyrra og síðara tímabili 
rannsóknar 
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Aron vann að meðaltali í 24 mínútur af hverri 40 mínútna kennslustund á fyrra tímabili. 

Kennari þurfti að hafa afskipti af honum að meðaltali 5,3 sinnum í hverri kennslustund 

vegna truflunar, óviðeigandi athugasemda, orðbragðs eða annars sem þörf var á að ræða 

eða grípa inn í.  

Í upphafi seinna tímabils var gerður samningur á milli Arons og kennara þar sem hann 

setti sér markmið um að sinna náminu sínu vel og vanda hegðun ásamt því að draga fram 

þætti sem hann ætlaði að gera sitt besta til að vinna að. Má þar nefna að hann ætlaði að 

gera sitt besta til að vera kurteis við nemendur og grípa ekki fram í. Að auki innihélt 

samningurinn nokkur atriði sem hann óskaði eftir frá kennara. Má þar nefna að vera með 

húfu í tíma, hlusta á tónlist í sem flestum stundum og að kennari minnti hann á 

samninginn. Samningurinn var svo undirritaður af báðum aðilum. 

Sýna skráningar að námsástundun Arons hafði aukist að litlu leyti og mældist að 

meðaltali 27 mínútur í hverri kennslustund á seinna tímabili. Hann vann í 60% af hverri 

kennslustund á fyrra tímabili, en 67% af hverri kennslustund eftir inngrip. 

Þegar litið er til inngripa kennara vegna hegðunar Arons þá dró úr inngripum kennara. 

Inngrip fóru úr 5,3 að meðaltali í hverri kennslustund í 3,4 inngrip að meðaltali, eða að 

inngripum fækkaði um 35%.  

Til lengri tíma litið þarf að innleiða breytingar með Aroni þó svo hann hafi tekið 

nokkrum framförum í námsástundun og hegðun. Hann virtist rólegri og sýnilegt var að 

hann vildi standa sig vel, bæði hvað varðaði nám hans og hegðun. Eins getur verið 

nauðsynlegt að endurskoða tilgátu hegðunar og koma á meiri samvinnu við foreldra og 

jafnvel aðra kennara til að auka líkur á betri árangri. 

4.3 Finnur 

Finnur er í 7.bekk. Hann er með frávik í þroska, nokkuð mikla náms- og 

hegðunarerfiðleika og hefur gengið erfiðlega að vinna og haga sér á viðeigandi hátt 

almennt í skólanum og í bekk. Hann þarf nokkuð mikla aðlögun í námi og nauðsynlegt er 

að aðlaga umhverfið að þörfum hans. Hann sýnir nokkurn mótþróa, er órólegur nemandi, 

hefur lítið úthald og skortir einbeitingu, er stundum frekar dapur og virðist ekki ganga 

nægilega vel að aðlagast skólaumhverfinu sem skildi miðað við aldur. Hann er greindur 

með ADHD og fleiri tengdar raskanir. Einnig vantar upp á sjálfstæði í námi og sjálfstjórn 

er lítil. Hvatvísi virðist stýra hegðun hans að miklu leiti. Finnur er 5 tíma á viku í námsveri 

en þyrfti jafnvel fleiri tíma en það. Breytingar á umhverfi hans, námsefni og 

námsaðstæðum voru hafnar áður en rannsókn hófst en hann fékk einstaklingskennslu í 

námsveri að hluta til eftir breytingar. Hann hefur ekki verið viljugur að vera í námsveri og 
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vill helst vera inni í bekk sem virðist einnig henta honum vel. Þar situr hann oft hjá 

bekkjarfélögum sem eru tilbúnir að hjálpa honum og styðja. Hann stendur nokkuð vel 

félagslega, er vel liðinn á meðal skólafélaga og virðist því henta honum vel að vinna vel 

með öðrum nemendum.  

4.3.1 Fyrra tímabil rannsóknar  

Eftir að hafa aflað upplýsinga um Finn með skráningalista (viðauki Á), hegðun í samhengi 

við umhverfið (viðauki B), skráningablaði vegna hegðunar (viðauki C) og 

verkefnagreiningu (viðauki G) komu í ljós nokkuð miklir erfiðleikar sem tengdust aðallega 

úthaldi og einbeitingu. Hann á erfitt með að mæta á réttum tíma í kennslustundir, bíður 

jafnvel frammi á gangi þangað til hann er sóttur, eða er of lengi úti í frímínútum. Hann er 

einnig stöðugt að líta á stundatöfluna sína þegar hann er í stofunni til að fullvissa sig um 

hvað hann sé að fara að gera eða að fara í næsta tíma. Samkvæmt skráningum spyr hann 

stundum á 3-5 mínútna fresti, hvort hann megi fara í Ipad, tölvu, á salerni eða hætta að 

vinna. Hann gleymir töskunni sinni ítrekað, annað hvort á sal eða hjá annarri stofu. Hann 

er yfir höfuð mjög órólegur, stendur oft upp og fer fram á gang án þess að hafa fengið 

fyrir því leyfi. Hann á einnig erfitt með að vinna í rými þar sem margir nemendur eru fyrir, 

en á betra með að vinna í minna rými með færri nemendum eða þar sem hann er einn.  

Finnur veit yfirleitt hvað hann á að gera í hverjum tíma en hans tímar eru flestir eins 

uppbyggðir því að þörf var á að hafa skipulagið hans skýrt og vel afmarkað og var það 

hluti af þeim breytingum sem gerðar voru fyrr á skólaárinu. Er hann farinn að aðlagast 

því betur og eru jákvæðar breytingar á honum frá áramótum hvað varðar námsástundun 

og hegðun. Verkefni tímans eru nánast alltaf skráð á töflu og veit hann hvað hann á að 

gera. Ef vel gengur fær hann umbun eða frjálsan tíma í lok hverrar kennslustundar. Áður 

en rannsókn hófst gekk oft vel í tímum, en hann átti erfitt með að hefja vinnu og halda 

sig við vinnu, nema kennari væri alveg með honum. Það virðist ekki hafa áhrif á eirðarleysi 

hvort aðrir nemendur séu í stofunni eða rýminu, en aftur á móti vinnur hann betur ef það 

eru fáir í rýminu. Hann virðist eiga í ágætum samskiptum við flesta aðra nemendur en 

ekki eins góðum við kennara og starfsfólk. Hann lendir þó stundum í útistöðum við aðra 

nemendur. Hann leitar ekki eftir því að vera í samskiptum við kennara en bregst ágætlega 

við því þegar hann fær aðstoð við verkefni. Finnur hefur áhuga á tölvum og væri hægt að 

virkja þann áhuga betur. Hann hefur tekið nokkrum framförum frá síðasta hausti og 

virðast breytingar á skipulagi hafa hjálpað honum þar. Einnig var ákveðið að styðjast við 

tímavaka fyrir áramót, áður en rannsókn hófst, sem virðist vera að skila árangri.  
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4.3.2 Fyrra viðtal 

Viðtal við Finn átti sér stað á mánudegi eftir fyrri frímínútur. Hann var tilbúinn í spjall og 

afar ánægður með að fá að sleppa við að lesa. Við settumst inn í lítið rými inn af námsveri 

og ræddum saman. Í upphafi ræddum við hvernig honum liði í skólanum (viðauki A) og 

sagði hann að honum liði bara vel. Þegar hann var spurður hvaða áhugamál hann hefði 

sagði hann að það væri örugglega að hitta vini og fara út í körfu. Næst var hann spurður 

hvað gengi vel í skólanum. Hann sagði fyrst að hann vissi það ekki, en bætti svo við að 

það væri örugglega í námsverinu sem var ánægjulegt að heyra því hann hafði ekki haft 

mikinn áhuga á að vera í námsveri. Þegar hann var spurður í hverju honum gengi vel sagði 

hann að honum gengi stundum vel í stærðfræði og þegar hann væri að baka og svoleiðis. 

Honum finnst honum ekki ganga eins vel í landafræði og finnst stundum erfitt að lesa. Þá 

var hann spurður hvort hann gæti hlustað á efnið og sagði hann að hann gerði það 

stundum. Finnur sagðist læra best í þeirri stofu þar sem samtalið fór fram en það rými er 

lítið og notalegt, með sófa og borðum, nokkurs konar margnota rými. Hann sagðist einnig 

læra vel með bekknum, í stærðfræði, heimilisfræði og smíði. Einnig komu aðrir hlutir fram 

í samtalinu sem gætu haft áhrif á hegðun og námsástundun. Hann segist oft ekki hafa 

matarlyst áður en hann fer í skólann á morgnana og vill heldur ekki taka með sér nesti. 

Hann segist bara bíða þangað til klukkan er 12.00 til að fá sér að borða. Hann býr hjá 

móður sinni en fer stundum til föður síns um helgar og líkar það vel. 

4.3.3 Tilgáta  

Að loknu virknimati, skráningum og samtali var sett fram tilgáta um tilgang hegðunar 

Jóns eins og sjá má í töflu 3. Hún inniheldur tilgátu um bakgrunnsáhrif, aðdraganda 

hegðunarvanda, lýsingu á hegðunarvanda, og loks tilgátu um hver tilgangur erfiðrar 

hegðunar er (Anna-Lind Pétursdóttir, Lucinda Árnadóttir og Snæfríður Dröfn 

Björgvinsdóttir, 2012). 
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Tafla 3. Tilgangur erfiðrar hegðunar Finns í námsveri 

Tilgáta 1. Tilgangur erfiðrar hegðunar Finns í námsveri 

Bakgrunnsáhrif Aðdragandi Erfið hegðun Afleiðingar 

ADHD og frávik í 

þroska 

Hefur ekki áhuga á 

viðfangsefni tímans 

Mætir of seint Vinnur lítið í 

kennslustund og 

sleppur við að hefja 

vinnu í upphafi 

kennslustundar 

 

Gæti verið svangur 

í skólanum 

Of erfið 

viðfangsefni 

Er stöðugt að 

yfirgefa sæti og 

kennslurými 

Fer illa eftir 

fyrirmælum 

Athygli og umræða 

 

Tilgátan er sú að Finnur eigi erfitt með einbeitingu og úthald ásamt því að eiga við 

námserfiðleika að stríða og þyrfti hann því aðlagað námsefni ásamt aðlöguðu 

námsumhverfi og stuðningi á fjölbreyttan hátt.  Aðdragandinn gæti snúið að því að hann 

sé ekki á lyfjum vegna ADHD og að miklum námserfiðleikum, að hann sé með lítið úthald 

og takmarkaða athygli og að hann getur verið svangur ef hann hefur ekki borðað 

morgunverð. Það sem gæti viðhaldið skort á einbeitingu og því að eiga erfitt með að 

halda sig við efnið, getur verið að hann fresti verkefnum eða byrji þegar liðið er á tímann, 

eins og sést á töflu 5.  Tilgangurinn gæti verið sá að þetta sé hans leið til að takast á við 

ýmsar áskoranir sem mæta honum í skólanum, eins og að ná ekki að einbeita sér í 

skólaverkefnum, ráða illa við verkefni, vita ekki hvaða tíma hann eigi að fara í og svo 

framvegis. Mikilvægt er að endurskoða og endurmeta tilgátuna á seinni hluta 

rannsóknartímabils. 

4.3.4 Einstaklingsmiðuð stuðningsáætlun Finns 

Vegna erfiðleika Finns var búið að aðlaga ýmsa þætti. Var farið í þær breytingar fyrr á 

skólaárinu og náðist nokkur árangur með þeim aðgerðum. Þær breytingar snúa helst að 

auknum stuðningi í námi. Var annar kennari fenginn til að vera með í kennslustund í 

námsverinu, svo að sérkennari gæti einbeitt sér að því að hjálpa Finni að hefja vinnu og 

halda sér við vinnu í afmarkaðan tíma í senn. Má segja að hluti af stuðningsáætlun Finns 

hafi verið að sníða námsumhverfið enn betur að þörfum hans og hafi byrjað áður en 

rannsókn hófst að hluta til.   

Til að lágmarka bakgrunns áhrifavalda þarf að koma á samstarfi við foreldra Finns. 

Það væri gott að fá þau með í lið með skólanum um að bjóða honum léttan morgunverð 
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áður en hann fer í skólann eða taka eitthvað með sér til að borða í frímínútum sem eru 

um klukkan hálf-tíu. Einnig er tilefni til að ræða lyfjagjöf vegna ADHD greiningar, gera 

tilraunir um hvort lyfin hafi áhrif á einbeitingu og úthald og gætu því haft áhrif á 

námsframvindu.  

Til að hjálpa Finni að mæta á réttum tíma þarf að: 

• Virkja gangaverði og fá þá til að hjálpa honum að mæta á réttum tíma 

• Gera stundatöfluna hans skýrari og tímana sýnilegri, plasta og hengja á 

töskuna hans 

Hann þarf einnig þjálfun í eftirfarandi þáttum: 

• Vera stundvís (kenna honum betur á klukku) 

• Fylgja fyrirmælum 

• Að halda sig við viðfangsefni 

• Að vera á sínum stað (afmarka vinnusvæði hans) 

• Að hefja vinnu 

• Að vera sjálfstæður í vinnubrögðum 

• Að nota hlékort  

• Að trufla ekki aðra nemendur 

• Að biðja um leyfi til að fara fram o.þ.h. 

Til að stjórna afleiðingum þarf að: 

• Nota lýsandi hrós 

• Nota hrósbók 

• Nota skýrt skipulag með stuttum vinnulotum 

• Nota umbun í lok tíma og á milli vinnulota 

Aðrir þættir sem þarf að hafa í huga: 

• Nota tímavaka 

• Nota einstaklingsmiðuð fyrirmæli 

• Bjóða honum upp á rólegt námsumhverfi í sem flestum aðstæðum 

• Vera viss um að námsefni sé við hæfi 

• Setja upp myndrænar reglur í námsrýminu 

• Setja upp sýnilegt skipulag fyrir vinnustund hvers tíma 

• Gera tilraunir með verkefni í tölvu eða Ipad 
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4.3.5 Til umhugsunar vegna nemanda með frávik í þroska og ADHD 

Finnur er með frávik í þroska og ADHD ásamt öðrum röskunum og mikilvægt er að hafa 

ýmsa þætti í huga þegar hugað er að námsumhverfi hans, námsefni og leiðum sem henta 

honum í námi. Á mynd 3 er vísað til ýmissa þátta sem hafa áhrif á nemendur með 

námsörðugleika og geta þeir átt við um Finn. Þar er hægt að velta upp styrkleikum og 

veikleikum nemandans og hafa til hliðsjónar við gerð áætlana. Eins er mynd 7 gagnleg 

þar sem vísað er í líkan af íhlutun í skólaumhverfi út frá nemendum með ADHD. Þar eru 

talin upp ýmis atriði sem nýtist kennurum við að koma til móts við einstaklinginn, bæði 

út frá aðlögun umhverfis, sýnilegu skipulagi og reglum, samstarfi og áætlanagerð.   

 

Mynd 7. Líkan af íhlutun í skólaumhverfi út frá nemendum með ADHD 

4.3.6 Skammtíma og langtíma markmið 

Í upphafi er mikilvægt að sjá til þess að Finnur nái að nýta sér skýrt skipulag og fara eftir 

því. Mikilvægt er að tryggja að hann sé með námsefni við hæfi, fái þá aðstoð sem hann 
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þarf, að komið sé á auknu samstarfi við foreldra og reynt eftir fremsta megni að lágmarka 

bakgrunnsáhrifavalda.  

Langtíma markmiðin eru á þá vegu að Finnur verði sjálfstæður í vinnubrögðum, geti 

farið eftir skýru skipulagi, geti passað upp á skólagögn og nýtt sér sjónrænar vísbendingar 

ásamt ritmáli. Eins er mikilvægt að hann bæti sig í námi og hegðun jafnt og þétt og finni 

sjálfur að hann þroskist með stuðningi frá umhverfinu.  

4.3.7 Seinna tímabil rannsóknar  

Í upphafi síðara tímabils var stuðningsáætlun kynnt fyrir Finni.  Snéri áætlunin aðallega 

að því að gera námsumhverfi hans eins skýrt og mögulegt er og hjálpa honum að nýta sér 

sjónrænar vísbendingar. Stundataflan hans var sett upp á annan hátt en áður, og gerð 

eins skýr og mögulegt var, hún plöstuð og hengd á töskuna hans. Í upphafi hverrar 

kennslustundar fékk hann plastaðan renning með skipulagi tímans. Þar var hann minntur 

á að nýta sér sjónrænar vísbendingar, fara eftir skipulaginu, biðja um leyfi ef hann vildi 

fara fram og fleira sem tengdist vinnubrögðum hans. Eins voru viðfangsefnin númeruð, 

hvað hann átti að gera fyrst, hvað kom næst og hvernig hann lauk tímanum. Í lokin fékk 

hann umbun fyrir að fara eftir skipulaginu. Að auki var búið að yfirfara námsefni hans svo 

að það væri öruggt að það hentaði getu hans og áhuga. Klukkuverkefnum var bætt við 

önnur verkefni þar sem þörf var á að efla skilning hans á tíma. Haft var samband við 

gangaverði og óskað eftir aðstoð þeirra við að hjálpa Finni að mæta á réttum tíma í hverja 

kennslustund og að vera með töskuna sína með sér. Tilraunir voru gerðar til að funda 

með foreldrum en tókst ekki að koma á fundi á rannsóknartímabili vegna anna foreldra. 

Er því nauðsynlegt að halda áfram að vinna að áætlun Finns.  

Tímarnir hans voru afar vel skipulagðir, alltaf var skipulag tímans sýnilegt og búið var 

að stytta vinnulotur og fjölga þeim. Skilaði þetta góðum árangri. Finnur mætti 

stundvíslega í flesta tíma á seinna tímabili, átti nokkuð auðvelt með að hefja vinnu og 

vann nokkuð vel í tímum, enda var kennari að mestu leiti með honum og héldi honum 

við efnið með jákvæðri endurgjöf. Hann óskaði hins vegar eftir því sjálfur að vinna í einni 

20 mínútna lotu í stað þess að vinna í 2x10 mínútna vinnulotum og fá þá frjálsan tíma í 

lokin. Var það samþykkt. Hann notaði hrósbók í hverjum tíma þar sem hann skráði niður 

eitt atriði sem hann er ánægður með úr tímanum. Gerði hann þetta í lok hvers tíma og 

átti hann stundum erfitt með að finna eitthvað jákvætt um sjálfan sig og frammistöðu 

sína. Hann sagðist hafa verið duglegur að læra eða eitthvað álíka. Alltaf var notaður 

tímavaki sem virtist henta honum vel.  
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4.3.8 Seinna viðtal 

Seinna viðtal við Finn fór fram í lok kennslustundar, í sama rými og viðtal var tekið við Jón 

og Aron.  Var stuðst við sömu spurningar og á fyrra tímabili rannsóknar (viðauki A). Hann 

sagðist kunna vel við breytingarnar sem gerðar höfðu verið á námsfyrirkomulaginu. Þegar 

hann var spurður út í nýju stundatöfluna og renninginn sem hann fær afhentan í upphafi 

tíma sagði hann: 

„Ég skil alveg núna hvað ég á að gera“. 

Eins finnst honum aðeins betra, eins og hann sagði sjálfur, að hafa skýra stundatöflu 

hangandi á töskunni. Hann sagði: 

„Þetta er aðeins betra. Alltaf þegar ég veit ekki hvaða tíma ég á að fara í, þá veit ég 

það“. 

Finnur segir í lokin að honum finnist leiðinlegt að skrifa í hrósbókina.  

„Ég er að drífa mig í frjálst. Ég hef ekki tíma“. 

4.3.9 Niðurstöður Finns 

Á fyrra tímabili átti Finnur afar erfitt með að mæta á réttum tíma, halda út vinnu í 20 

mínútur og sitja í sætinu sínu á meðan hann var að vinna. Einnig þurfti kennari að sitja 

alveg yfir honum og leiða hann áfram í vinnu. Ef ekki, þá vann hann ekki í tímanum. Hann 

þurfti ítrekað að leita að töskunni sinni, standa upp til að athuga hvaða tíma hann ætti 

að fara í næst, standa upp og líta á klukkuna til að sjá hvað það væri mikið eftir af 

tímanum og svona mætti áfram telja. Hann var yfir höfuð mjög órólegur og eirðarlaus. 

Hann tók nokkrum framförum samkvæmt skráningum eins og sjá má á myndum átta og 

níu.  
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Mynd 8. Vinnuframlag á fyrra og síðara tímabili rannsóknar 

 

 

Mynd 9. Inngrip kennara vegna erfiðrar hegðunar á fyrra og síðara tímabili 
rannsóknar 

Hafa ber í huga að búið var að gera ákveðnar breytingar á umhverfi hans fyrir áramót og 

höfðu þær borið nokkurn árangur. 
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Á fyrra tímabili vann hann að meðaltali í 16 mínútur í hverri kennslustund en kennari 

þurfti hins vegar að hafa afskipti af honum vegna erfiðrar hegðunar, halda honum við 

vinnu og vera yfir höfuð í stofunni að vinna að meðaltali 13 sinnum í hverri kennslustund. 

Á seinna tímabili voru mínútur í vinnu orðnar 18 og afskipti vegna hegðunar fóru niður í 

6,2 skipti að meðaltali. Eru inngrip kennara því 47,7% færri á seinna tímabili en því fyrra.  

Á fyrra tímabili vann Finnur í 40% af hverri kennslustund að meðaltali. Það batnaði á 

seinna rannsóknartímabilinu og fór vinnuframlagið upp í 45%. 

Ástæða var til að hafa kennslufyrirkomulag Finns á svipaðan hátt í flestum tímum en 

samkvæmt skráningum þurfti hann á góðu og skýru skipulagi að halda. Eins og fram hefur 

komið voru breytingar á námsumhverfi hans hafnar áður en rannsóknartímabil hófst en 

þörf var á að skerpa á því sem fyrir var og hafa fyrirkomulag hans eins fyrirsjáanlegt og 

mögulegt var. Eru upplýsingar um Finn því ekki eins fjölbreyttar og annarra þátttakenda 

í rannsókninni, þar sem skráningar voru úr fjölbreyttari kennslustundum og í fjölbreyttari 

aðstæðum.  
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5 Umræða  

Á heildina litið skilaði rannsóknin jákvæðum niðurstöðum. Sýndu þær að vinnuframlag 

nemenda jókst að meðaltali í hverri kennslustund hjá þátttakendunum þremur um 27% 

eða um 4,6 mínútur að meðaltali á nemanda. Inngrip vegna hegðunar minnkuðu verulega 

í hverri kennslustund, eða um 58% sem eru 5,4 inngrip á nemanda að meðaltali.  

Rannsóknin sjálf hafði einnig áhrif á inngrip vegna erfiðrar hegðunar annarra 

nemenda í námsveri og veitti innsýn í ýmsa þætti sem gætu haft áhrif á líðan, hegðun og 

námsástundun þeirra.  Þannig má segja að hún nýtist breiðari hópi en einungis 

þátttakendum rannsóknarinnar og gefið tilefni til að vinna áfram með 

rannsóknaraðferðirnar eða hluta þeirra í námsveri, til ná fram aukinni námsástundun og 

betri hegðun hjá nemendum.   

Vinna með virknimat og einstaklingsmiðaðar stuðningsáætlanir skilar árangri, en 

rannsóknin sýndi að aðferðirnar  eru tímafrekar og flóknar að vinna eftir. Árangurinn var 

mælanlegur, bæði hvað varðar vinnuframlag og hegðun nemenda. Hann var hins vegar 

nokkuð minni en árangur á sömu þáttum í sambærilegum rannsóknum, þar sem auk 

virknimats og stuðningsáætlana er unnið með samvinnu allra kennara og samvinnu við 

foreldra nemenda. Einnig gæti aldur nemendanna haft áhrif en árangur reynist betri hjá 

yngri nemendum (Anna-Lind Pétursdóttir, 2011). Samkvæmt grein Guðrúnar Bjargar 

Ragnarsdóttur og Önnu-Lindar Pétursdóttur (2012) „Uss, ég er að vinna!“ Áhrif 

einstaklingsmiðaðra stuðningsáætlana á námsástundun nemenda með 

hegðunarerfiðleika, sem byggð er á meistararitgerð Guðrúnar, kemur fram að 

námsástundun fjögurra nemenda á aldrinum sjö til átta ára, jókst um 53,4%. Til 

samanburðar jókst námsárangur Jóns, Arons og Finns um 27% að meðaltali.  

Erlendar rannsóknir sýna einnig aukningu á vinnuframlagi. Sumar rannsóknir hafa 

sýnt fram á framúrskarandi árangur, eða sem samsvarar margföldun í vinnuframlagi eftir 

íhlutun með einstaklingsmiðaðri stuðningsáætlun (Stahr, Cushing, Lane og Fox, 2006) 

sem getur talist vera afar góður árangur. 

Á fyrra tímabili rannsóknar fór fram gagnaöflun og ýtarlegar skráningar fóru fram. Svo 

tók við stutt tímabil þar sem stuðningsáætlanir voru settar saman og næstu tvær vikur 

þar á eftir var unnið eftir því skipulagi. Eftir að seinna tímabili rannsóknar lauk, var ljóst 

að vinna og aðlögun náms og námsaðstæðna þurfti að halda áfram að þróast og ljóst var 

að nauðsynlegt var að eiga einhverskonar samvinnu við foreldra og aðra kennara. Eins 

var mikilvægt að miðla til annarra kennara því sem hafði reynst nemendunum vel í 
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námsveri og varpa því fram hvort aðrir kennarar gætu nýtt sér þær aðferðir í sinni 

kennslu.  

Fundað var með kennurum Jóns og kom fram á þeim fundi að hann á að sumu leyti 

auðveldara með að hafa stjórn á hegðun sinni í stærri hópi en hann vill ekki skera sig úr 

hópnum og virðist reyna meira á sig í bekknum en hann gerði í námsveri. Var því ákveðið, 

eftir að hafa einnig fundað með foreldrum, að koma á meiri samvinnu við íslensku- og 

stærðfræðikennara og að Jón færi að hluta til inn í bekk í þeim kennslustundum.  

Eins var fundað með kennurum Finns og í framhaldi af þeim fundi var einnig fundað 

með móður. Kom í ljós að Finnur á í sömu erfiðleikum í öðrum námsgreinum og í 

námsveri. Var ljóst að hann þurfti aukinn stuðning í flestum stundum sem 

skólastjórnendur munu skoða hvort hægt sé að verða við. Rætt var við móður um 

morgunmat, nesti og  lyfjagjöf og kom í ljós að móðir hafði einnig verið að velta sömu 

hlutum fyrir sér. Mun hún reyna að fá hann til að borða morgunmat eða taka með sér 

nesti. Einnig var hún búin að ræða við lækni um að reyna lyfjagjöf.  

Ekki var fundað vegna Arons, en búið var að ræða aðstæður hans, námsframvindu og 

hegðun nokkuð lengi áður en hann kom í námsver. Er vinna með hann í farvegi en nokkuð 

ljóst er að halda þarf áfram að vinna með hegðun þó svo að hann hafi tekið framförum.  

Rannsóknir í íslenskum grunnskólum hafa sýnt að  kennsluhættir og framkoma 

kennara skipti máli (Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2014; Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013). Kom fram að kennaramiðaðar kennsluaðferðir séu fyrirferðamiklar 

aðferðir ásamt því að minna beri á aðferðum þar sem virkni nemenda er í forgrunni. Eins 

kemur fram að nemendur á unglingastigi telji sig ekki geta haft áhrif á eigið nám (Börkur 

Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2014).  Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa 

vísbendingar um að nemendur sem eiga erfitt með að tileinka sér færni í bóklegum 

greinum og eiga við erfiðleika að stríða í hegðun, geti þurft enn meira á því að halda en 

aðrir nemendur að kennsluhættir breytist, að vera virkari í eigin námi og að þeir hafi áhrif 

á námsframvindu. Eins og fram kom í samtölum við Jón, Aron og Finn þá virðast þeir hafa 

skoðanir, þó mismiklar, á því hvað hentar þeim í námi. Jón hafði til dæmis afar skýra sýn 

á hvað hentar honum. Hann segist ekki geta unnið stærðfræði í bókum, heldur vilji hann 

fá eina blaðsíðu í einu eða vinna í Ipad eða tölvu.  

Niðurstöður rannsóknarinnar hafa skilað auknum skilningi á tilgangi hegðunar, sýnt 

að litlar breytingar á námsumhverfi geti haft miklar breytingar í för með sér. Að rýna í 

aðstæður nemenda og vinna með þeim sjálfum að breytingum skilar sér í meira trausti á 

milli kennara og nemenda og aukinni jákvæðni á meðal nemendanna sjálfra.  
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5.1 Hafa virknimat og stuðningsáætlanir áhrif á unglinga með 
hegðunarvanda? 

Megin-rannsóknarspurning verkefnisins var: Geta virknimat og einstaklingsmiðaðar 

stuðningsáætlanir haft áhrif á unglinga með hegðunarvanda? Niðurstöður benda til þess 

að aðferðirnar hafi jákvæð áhrif á unglinga með hegðunarvanda og hafi einnig jákvæð 

áhrif þrátt fyrir að vera gerðar án samráðs og samvinnu við aðra  kennara eða foreldra 

nemendanna sjálfra. Jón, Aron og Finnur tóku allir framförum í hegðun á seinna 

rannsóknartímabili. Mestu framfarirnar sýndi Jón, þar sem engin inngrip vegna hegðunar 

þurfti á seinna tímabili. Þrátt fyrir að áhrif stuðningsáætlana hafi verið jákvæð þá er ljóst 

að virknimat og skráningar á vinnuframlagi og hegðun geta sýnt fram á að vandi 

nemandans sé af þeim toga að samstarf á milli kennara og foreldra sé forsenda þess að 

vel gangi á fleiri stöðum en í námsveri.  Niðurstöður rannsóknarinnar benda eindregið til  

að til að ná sem bestum árangri sé samstarf kennara og foreldra nauðsynlegt. 

Eins og fram kom í kafla um framkvæmd virknimats og stuðningsáætlana er áhersla 

lögð á að mynda stuðningsteymi í kringum einstakling sem verið er að vinna með hverju 

sinni og að í teyminu séu foreldrar, kennarar, sérfræðingar og stuðningsaðilar 

nemandans. Með því að vera með vel samsett teymi, aukast líkur á að vel takist til með 

nemandann þar sem áhersla er lögð á að samræma áherslur hverju sinni (Sigríður Lóa 

Jónsdóttir og Atli Freyr Magnússon, 2010). Þessi rannsókn sem fram fór í námsveri, sýni 

fram á nokkurn árangur með aðferðum virknimats og stuðningsáætlana. En til þess að 

auka líkur á að vel takist sé æskilegt að sem flestir, sem snúa að nemandanum vinni 

saman, þ.e.a.s kennarar, sérkennarar í námsveri, foreldrar og aðrir fagaðilar.  

5.2 Möguleg áhrif á aðra þætti  

Önnur af undirspurningum rannsóknarinnar var hvort virknimat og stuðningsáætlanir 

hafi áhrif á vinnuframlag unglinga í námsveri.  Tel ég ljóst að aðferðirnar hafi jákvæð áhrif 

á vinnuframlag, en það jókst um 4,6 mínútur á nemanda, að meðaltali, í hverri 

kennslustund sem telst vera 27% aukning.  

Hin undirspurning rannsóknar var hvort virknimat og stuðningsáætlanir hafi aðrar 

breytingar í för með sér. Ef rýnt er í samtöl við Jón, Aron og Finn var ljóst að þeim virðist 

öllum líða betur eftir að farið var að vinna eftir einstaklingsmiðuðum 

stuðningsáætlunum. Jón var mun jákvæðari en áður og tilbúnari til vinnu á seinna tímabili 

rannsóknar. Aron var einnig jákvæður en eins og hann sagði í seinna samtali, „mér líður 

bara betur“ án þess að geta útskýrt það nánar. Eins upplifði hann að það væri ekki eins 

mikil truflun í rýminu en hann hafði sjálfur verið duglegri að nýta sér rólegri rými til vinnu. 
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Finnur náði einnig að vinna mun betur en hann gerði áður og sagðist skilja betur til hvers 

var ætlast af honum í tímum sem skilaði sér í bættri hegðun og auknu vinnuframlagi í 

kennslustundum. Má því segja að í þessari rannsókn mátti sjá aðrar breytingar í kjölfar 

stuðningsáætlunar sem birtist aðallega í betri líðan og meiri jákvæðni nemendanna. Jón 

var mun jákvæðari á síðara tímabili rannsóknar svo eftir var tekið. Hann gerði allt sem 

kennari lagði upp með í kennslustundum, var ánægður með stuttar vinnulotur og  upplifði 

að hann væri að fá fleiri pásur en áður. Raunin var sú að vinnuframlag hans var meira en 

áður. Aron valdi sér oftar en áður að fara afsíðis að vinna. Hann sýndi góðan árangur í 

náminu sjálfu og sagði oftar að hann væri að gera sitt besta. Það var meiri ró yfir Finni, 

hann vissi betur hvað hann ætti að gera í kennslustundum og hóf vinnu fyrr en áður.  

5.3 Framlag til íslenskra rannsókna 

Anna-Lind Pétursdóttir (2010) dró fram áhrif virknimats og stuðningsáætlana á tvö börn. 

Niðurstaða hennar er að með því að gera virknimat og stuðningsáætlun með börnum 

með hegðunar- og tilfinningalega erfiðleika er hægt að ná góðum árangri hvað varðar 

truflandi hegðun og þátttöku barna. Á leik- grunn- og framhaldsskólastigi var einnig gerð 

rannsókn af Önnu-Lind Pétursdóttur (2011) þar sem truflandi hegðun minnkaði um 75% 

og þátttaka jókst um 92%.  Anna-Lind ályktaði að með því að styðjast við aðferðir 

virknimats og stuðningsáætlana, geti dregið verulega úr erfiðri hegðun nemenda, þrátt 

fyrir að sá vandi hafi verið til staðar frá unga aldri. Niðurstöður rannsóknarinnar sem hér 

hefur verið kynnt eru á sama veg og styrkja þannig niðurstöður Önnu-Lindar um árangur 

virknimats og stuðningsáætlana fyrir nemendur á öllum skólastigum. 

Snæfríður Dröfn Björgvinsdóttir og Anna-Lind Pétursdóttir, (2014)  fengu 

umsjónarkennara og sérkennara í grunnskólum í Reykjavík til að svara spurningum um 

hegðun nemenda sinna. Kemur fram í niðurstöðum að mikilvægt sé að skapa jákvætt 

náms- og starfsumhverfi í skólum og sé því mikilvægt að fyrirbyggja og draga úr 

hegðunarvanda nemenda. Í niðurstöðum hér kom líka fram hve miklu skiptir að vinna 

með umhverfið og mynda traust á milli kennara og nemenda. 

Í grein eftir Sesselju Árnadóttur og Önnu-Lind Pétursdóttir, (2013) voru tekin viðtöl 

við nemendur sem höfðu fengið einstaklingsmiðaðar stuðningsáætlanir og þeir metið 

hvernig þeim líkaði þær. Í niðurstöðum þeirra kemur skýrt fram að nemendurnir kunna 

að meta stuðningsáætlun byggða á virknimati og myndu mæla með þeim við yngri 

nemendur. Ein meginniðurstaða þessarar rannsóknar er að nemendum líka aðferðirnar 

vel og þeim leið betur þegar farið var að vinna eftir stuðningsáætlunum. 
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Niðurstöður þessarar rannsóknar bæta jafnframt við þá þekkingu sem fyrir er á 

gagnsemi virknimats og stuðningsáætlana í íslenskum skólum með nýju sjónarhorni því 

hér var athyglinni beint að unglingum sem voru að hluta til í námsveri.  Þær sýndu að 

þrátt fyrir að ekki væri unnið í skipulegu samstarfi  við foreldra og aðra kennara 

nemendanna þá skiluðu aðferðirnar árangri varðandi  aukið vinnuframlag nemenda og 

færri inngrip kennara. Árangurinn var hins vegar nokkru minni en þegar fleiri aðilar s.s. 

foreldrar og aðrir kennarar tóku höndum saman um stuðningsáætlanir eins og gert var í 

fyrrnefndum rannsóknum. Einnig virðist árangur aðferðanna vera meiri með yngri 

börnum (Anna-Lind Pétursdóttir, 2011). Ein af niðurstöðum rannsóknarinnar er því að 

skýrar vísbendingar eru um að samráð við kennara og foreldra sé forsenda þess að ná 

sem allra bestum árangri hvað varðar námsástundun og líðan unglinga.  
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6 Lokaorð 

Við rannsóknarvinnu og skrif þessa verkefnis fór ýmislegt í gegnum huga minn. Ég velti 

fyrir mér hversu algengt það er að nemendur í grunnskólum séu með einhvern vanda er 

varðar hegðun þeirra og að oft vanti úrlausnir í þeim efnum. Kennarar virðast margir 

hverjir ráðþrota varðandi nemendur með hegðunarvanda, og er þá þrautalending að þeir 

nemendur séu teknir út úr almennum bekk og komið fyrir í öðrum úrræðum innan skóla, 

námsveri í þessu tilviki. Það gefur auga leið að kennarar í námsveri þurfa, ef vel á að vera, 

að þekkja til, og geta beitt aðferðum sem auka líkur á að nemendur með hegðunarvanda 

geti haldið áfram að bæta sig námslega. Einnig þurfa þeir að hafa tök á aðferðum sem 

draga úr hegðunarvanda.  

Ég var einnig mjög hugsi yfir kennsluaðferðum í grunnskólum almennt. Ég komst að 

því að val á aðferðum í kennslu, og framkoma kennara, getur haft mikil áhrif á áhuga og 

virkni nemenda. Í rannsóknarferlinu komst ég að því að þessir þættir geta í raun haft 

meiri áhrif en ég taldi áður en rannsókn hófst. 

Nemendur með hegðunar- og námsvanda þurfa að sumu leyti meiri skilning en aðrir 

og þeim er nauðsynlegt að finna að á þá sé hlustað. Það fannst mér til dæmis eftir samtal 

við þátttakendur í rannsókninni. Þegar við vorum búin að eiga fyrra samtal, fannst mér 

eins og ákveðinn skilningur væri á milli okkar, að við værum með samning sem 

nemandinn var ánægður með. Ég held að þeir hafi fundið að ég væri þarna til að hjálpa 

og að ég væri þeirra bandamaður í skólanum sem þeir gat treyst.  

Ein af lykilniðurstöðum rannsóknarinnar, er hve mikilvægt er að skapa tengsl við 

nemendur í námsveri. Það auðveldar þeim og kennara að aðlaga námsefni að getu þeirra 

og áhuga, að finna leiðir sem hjálpa þeim að halda athygli,  vinna eftir skipulagi og skapa 

enn meira traust og skilning á milli kennara og nemenda.  

Aðferðir virknimats og stuðningsáætlana hafa í rannsókn minni gefið skýrar 

vísbendingar um að þær geti nýst í afmörkuðum aðstæðum þrátt fyrir að komið hafi í ljós 

að til að auka árangur nemandans, sé samstarf lykill að áframhaldandi framförum í námi 

og hegðun.  
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Viðauki A: Spurningar til nemenda 

Viðtal við nemanda á unglingastigi í námsveri: Spurningar 
1. Hvernig líður þér í skólanum? 

2. Hver eru áhugamálin þín? 

3. Hvað gengur þér vel með í skólanum? 

4. Hvað gengur þér ekki vel með í skólanum? 

5. Í hvaða tímum gengur þér best /af hverju? 

6. Í hvaða tímum gengur þér ekki eins vel/ af hverju? 

7. Hvar og hvernig lærir þú best? 

8. Ef þú myndir setja þér einhver markmið innan 

skólans, hver væru þau?  

9. Er eitthvað annað sem þú vilt að komi fram í þessu 

viðtali? 
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Viðauki Á: Spurningalisti  

Virknimat 
Nafn:______________________________Dags:_________________________ 

Aldur:_________ 

Nafn þess/þeirra sem fyllir /fylla út matið:______________________________ 

A. Lýsing á hegðun 

1. Hvaða hegðun er það sem veldur vanda? Fyrir hverja hegðun þarf að 

útskýra: hvernig hún birtist, hversu oft á dag/viku/mánuði hún kemur fram, 

hversu lengi hún stendur yfir og styrkleika hegðunar (lítill kraftur, 

miðlungs, mikill).  

 

Hegðun     Hvernig birtist hún?   Hversu oft?     Hversu lengi?     Styrkleiki? 

1.______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________ 

5.______________________________________________________________ 

6_______________________________________________________________ 

 
2. Hvaða hegðun hér að ofan kemur fyrir samtímis (á sama tíma, hvor á eftir 

annarri, í sömu aðstæðum)? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
B. Skilgreining á þáttum sem hafa óbein áhrif á hegðunina 

1. Hvaða lyf tekur nemandinn og hvaða áhrif hafa þau? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

 
2. Á nemandinn við veikindi (t.d. asmi, ofnæmi, útbrot, flog) að stríða og 

hvaða áhrif hafa þau á hegðunina? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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3. Lýsið svefnmynstri nemandans og hvaða áhrif það hefur á hegðun? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

4. Lýsið matarvenjum nemandans og hvaða áhrif þær hafa á hegðun? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
5. Lýsið hvernig venjulegur dagur hjá nemandanum gengur fyrir sig og 

hvernig honum gengur/bregst við? 
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

 
6. Lýsið hversu vel nemandinn veit við hverju það má búast í tímum? 

Hvernig veit nemandinn það? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

7. Hvaða val hefur nemandinn á hverjum degi (t.d. hvaða verkefni eru unnin, 
í hvaða röð, val um umbun, tölvur og tækni) ? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

C. Lýsið atburðum og aðstæðum sem spá fyrir um hegðun 

1. Tími dags: Hvenær er hegðunin líklegust og ólíklegust til að koma fram? 

Líklegust:_____________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Ólíklegust:____________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. Aðstæður: í hvaða aðstæðum er hegðunin líklegust og ólíklegust til að 

koma fram? 

Líklegust:_____________________________________________________

_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Ólíklegust:____________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. Félagslegar aðstæður: Með hverjum er hegðunin líklegust og ólíklegust 

til að koma fram? 

Líklegust:_____________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Ólíklegust:____________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4. Athafnir: Við hvaða athafnir er hegðunin líklegust og ólíklegust til að 

koma fram? 

Líklegust:_____________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Ólíklegust:____________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5. Eru einhverjar aðstæður/atburðir sem ekki koma fram sem líklegt er að 

komi hegðuninni af stað (ákveðnar kröfur, truflun, breytingar, tafir, vöntun 

á athygli)?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

6. Hvað getur þú gert til þess að koma í veg fyrir að hegðunin komi fram? 

Hvað getur þú gert til að hegðunin hætti? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

D: Lýsið getu og erfiðleikum nemandans 

1. Lýsið hvernig samskiptum nemandinn á í ? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. Sýnir nemandinn óæskilega hegðun þegar hann á í samskiptum? Lýsið. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3. Er nemandinn oft einn? Ef svo er, í hvaða aðstæðum? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4. Er nemandinn oft með nemendum á svipuðum aldri? Í hvaða aðstæðum? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

5. Leitar nemandinn mikið eftir því að vera í kringum fullorðna? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

6. Hvernig bregst nemandinn við þegar þú tekur þátt í því sem hann er að 

gera hverju sinni? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

7. Hvernig bregst nemandinn við ef þú hættir þeirri athöfn? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

8. Hvernig bregst nemandinn við ef þú biður hann um að hætta að gera það 

sem honum þykir skemmtilegt? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

E. Lýsið „virkni“ óæskilegur hegðunarinnar 

1. Fyrir hverja þá hegðun sem lýst er í lið A, lýsið virkni hennar ( þ.e. hvað 

fær nemandinn með því að sýna hegðunina eða við hvað losnar 

nemandinn með því að sýna hegðunina?)  

Hegðun             Hvað fær nemandinn            Við hvað losnar nemandinn 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________ 

 

2. Lýsið því hvað væru líklegustu viðbrögð nemandans við eftirfarandi 

aðstæðum:  

a) Er hegðunin líklegri, ólíklegri eða (engin áhrif) til að koma fram 

ef það er truflað við að gera eitthvað eftirsóknarvert (t.d. borða 

eitthvað   

__________________________________________________

__________________________________________________ 

b) Er hegðunin hér að ofan líklegri, ólíklegri (engin áhrif) til að 

koma fram ef þú brýnir raustina (bón, skipun eða skammir)? 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

c) Er hegðunin hér að ofan líklegri, ólíklegri (engin áhrif) til að 

koma fram ef barnið er að gera eitthvað erfitt? 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

d) Er hegðunin hér að ofan líklegri, ólíklegri (engin áhrif) til að 

koma fram ef þú ert til staðar en sýnir því enga athygli í 15 

mínútur? 

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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e) Er hegðunin hér að ofan líklegri, ólíklegri (engin áhrif) til að 

koma fram ef brugðið er útaf vananum (stundatöflu / 

dagskránni breytt)? 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

f) Er hegðunin hér að ofan líklegri, ólíklegri (engin áhrif) til að 

koma fram ef eitthvað sem nemandinn vill fá er til staðar en 

hann getur ekki fengið (t.d. að fara í tölvu eða Ipad)?  

__________________________________________________

__________________________________________________ 

g) Er hegðunin hér að ofan líklegri, ólíklegri (engin áhrif) til að 

koma fram ef nemandinn er einn ( enginn annar er til staðar)?  

__________________________________________________

__________________________________________________ 

F. Lýsing á hversu áhrifarík óæskilega hegðunin er 

1. Hversu mikil líkamleg áreynsla er það fyrir nemandann að sýna 

hegðunina ( t.d. löng og kraftmikil reiðiköst eða hreytir út úr sér orðum)? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2. Hversu líklegar eru afleiðingar hegðunarinnar? Næstum hvert einasta 

skipti eða einstöku sinnum? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

3. Hversu löng töf er frá því að nemandinn sýnir hegðunina og þar til 

„afleiðing kemur“? Strax, eftir nokkrar sekúndur eða lengur? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

G. Lýsing á boðskiptahætti nemandans 

1. Ef nemandinn er að reyna að segja þér frá eða sýna þér eitthvað og þú 

skilur ekki, hvað gerir nemandinn? (t.d. endurtekur sömu orð, athöfn, 

breytir orðalagi)? 
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__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. Skilningur nemandans á tjáskiptum annarra:  

a) Fer nemandinn eftir munnlegum fyrirmælum? Ef svo er, hvað 

mörgum? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

H. Hvaða athafnir, atburðir eða hlutir styðja við eða valda nemandanum 

erfiðleikum? 

1. Lýsið því sem nemandinn nýtur eða hefur gaman að. T.d. hvað gleður 

það? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. Hvað hefur verið gert til að breyta hegðun nemandans? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

(Vanderbilt University, module 3b, e.d, Atli Freyr Magnússon og Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2010) 
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Viðauki B: Hegðun í samhengi við umhverfið  

Hegðun í samhengi við umhverfið 

Atburðar 
vakar 

Kveikja Hegðun Afleiðingar 
sem 

viðhalda 
hegðun 

    

    

    

    

(Vanderbilt University, e.d,  Atli Freyr Magnússon og Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2010) 
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Viðauki C: Skráningablað vegna hegðunar 

Skráningablað vegna hegðunar 
Nafn: Skráning: Dagsetning: 

Aðstæður:  Tími:  

Félagslegt samhengi:   

Óæskileg hegðun:  
  

Viðbrögð:  
  

Hugsanleg virkni:  
  

(Vanderbilt University, module 3b, e.d, Atli Freyr Magnússon og Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2010) 
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Viðauki D: Atburðarvakar 

Atburðarvakar 
 Mánud Þriðjud Miðvikud Fimmtud Föstud Laugard Sunnud  
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(Vanderbilt University, module 3b, e.d, Atli Freyr Magnússon og Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2010) 
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Viðauki E: Upplýst samþykki foreldra 

Upplýst samþykki foreldra 

 

Kæru foreldrar ___________________________ 

 

Ég undirrituð er að vinna rannsókn í tengslum við meistaraverkefni mitt við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands í sérkennslufræðum og skóla 

margbreytileikans.  

 

Rannsóknin snýr að nemendum með erfiðleika í hegðun sem hefur áhrif á 

námsframvindu. Snýr rannsóknin að aðferðum sem eru til þess gerðar að skilja af 

hverju nemandinn sýnir ákveðna hegðun og hvort hægt sé að finna leiðir til að 

styðja við jákvæðari hegðun og í framhaldinu ná að sinna námi sínu betur en áður.  

 

Er tilgangur rannsóknarinnar að hjálpa nemendum að breyta hegðun sinni 

til hins betra með von um hún hafi jákvæð áhrif á námsframvindu. 

 

Óska ég hér með eftir leyfi til að fara eftir þessum aðferðum með þínu barni. Fyllsta 

trúnaðar verður gætt og allar persónugreinanlegar upplýsingar vel faldar en von 

mín er sú að aðferðirnar nýtist nemandanum sjálfum og að þær gefi vísbendingar 

um hvort nýta ætti aðferðirnar með fleiri nemendum.  

 

 

Bestu kveðjur,  

 

Heiða Ingólfsdóttir, hei13@hi.is Sími:848-8806 

 

Ég __________________ samþykki að taka þátt í rannsókn Heiðu Ingólfsdóttur. 

     (Undirskrift foreldris)  

  

mailto:hei13@hi.is
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Viðauki F: Leyfi frá skólastjóra 

Kæri skólastjóri 

 

Vegna rannsóknar sem ég er að gera í tengslum við M.Ed verkefni mitt í 

sérkennslufræðum og skóla margbreytileikans við Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

óska ég eftir leyfi til að gera rannsókn í námsveri á vorönn 2019.  

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvort aðferðir virknimats og stuðningsáætlana 

hafi áhrif á hegðun og námsástundun unglinga í námsveri og hvort ástæða sé til að 

styðjast við þær í meira mæli en nú er gert.  

 

Rannsóknarspurning verkefnisins er:  

Geta stuðningsáætlanir og virknimat haft jákvæð áhrif á unglinga með hegðunarvanda? 

Að auki verður reynt að svara spurningunni hvort virknimat og stuðningsáætlanir hafi 

aðrar jákvæðar breytingar í för með sér? 

 

Mun ég fá samþykki frá nemendunum sjálfum ásamt skriflegu leyfi foreldra þeirra.  

 

 

 

 

Kveðja, Heiða Ingólfsdóttir 

Hei13@hi.is 
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Viðauki G: Verkefnagreining  

Verkefnagreining  

Lýsing á 
viðfangsefni 

Væntingar  Vandkvæði  

   

   

   

   

   

   

(Vanderbilt University, module 3b, e.d, Atli Freyr Magnússon og Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2010) 

 


