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Formáli 

Lokaverkefni þetta fjallar um rannsókn á framkvæmd Hvatningarleiksins sem 

bekkjarstjórnunaraðferð og áhrif hans á samskipti kennara við nemendur. Rannsóknin er 

hluti af 30 eininga lokaverkefni mínu til M.Ed. gráðu í kennslu yngri barna í grunnskóla við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands og var unnið veturinn 2020-2021 og lauk skrifum sumarið 

2021. Verkefnið er þannig uppbyggt að byrjað er að fara yfir fræðilegan bakgrunn 

Hvatningarleiksins og fjallað er ítarlega um aðferð og framkvæmd rannsóknarinnar ásamt því 

að öll fylgigögn eru í viðhengi. Að lokum er handrit að vísindagrein sem unnin var eftir að 

rannsókn lauk. 

  Ég vil færa dr. Önnu-Lind Pétursdóttur, prófessor við Menntavísindasvið og Bergljótu 

Gyðu Guðmundsdóttur, dósent við Menntavísindasvið Háskóla Íslands,  sérstakar þakkir fyrir 

ómetanlegan stuðning og leiðsögn meðan á ferlinu stóð. Þið hafið kennt mér fagleg og öguð 

vinnubrögð sem ég mun búa að alla tíð. 

  Sérstakar þakkir fær fjölskyldan mín, Ragnar Davíð Segatta eiginmaður minn og 

börnin okkar tvö fyrir ómælda þolinmæði þegar ég gat ekki varið frítíma mínum með þeim og 

fyrir að styðja mig og hvetja þegar mest á reyndi. Einnig fær móðir mín, Anna María 

Jónsdóttir, sérstakar þakkir fyrir yfirlestur, stuðning og barnapössun. 

Ég vona að þetta verkefni muni koma að góðu gagni til þess að auka leiðir kennara til 

árangursríkrar bekkjarstjórnunar með jákvæð samskipti kennara og nemenda að leiðarljósi. 

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

Íslands (sjá slóðina 

https://www.hi.is/sites/default/files/atli/pdf/log_og_reglur/vshi_sidareglur_16_1_2014.pdf)

.  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.  

 

Reykjavík, 7. september 2021  

Guðrún Helga Guðlaugsdóttir 

https://www.hi.is/sites/default/files/atli/pdf/log_og_reglur/vshi_sidareglur_16_1_2014.pdf
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Ágrip 

Íslenskir kennarar hafa greint frá erfiðleikum við að mæta þörfum nemenda sinna sérstaklega 

þegar kemur að hegðunarvanda. Hávaði í skólastofunni er algengt vandamál og eykur á streitu 

í starfi kennara.  Þar sem hegðunarvandi nemenda hefur bæði neikvæð áhrif á nemendur og 

kennara er mikilvægt að finna leiðir til þess að auka jákvæða hegðun og skapa betra 

starfsumhverfi. Markmið þessarar rannsóknar að kanna hvort Hvatningarleikurinn (e. The 

Good Behavior Game) hafi áhrif á jákvæða athygli og aðfinnslur kennara gagnvart nemendum 

ásamt því að kanna annars áhrif stutts námskeiðs í innleiðslu leiksins og hinsvegar handleiðslu 

á þessa hegðun og hávaða í skólastofunni. 

Þátttakendur voru þrír kennarar í ónefndum grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu sem 

kenndu hver sínum umsjónarbekk nemenda á aldrinum 7-11 ára. Kennararnir voru tvær konur 

og einn karl á aldrinum 29-32 ára. Tveir kennaranna höfðu lokið kennsluréttindum sínum og 

höfðu nokkurra ára kennslureynslu, einn var enn í námi og á sínu fyrsta kennsluári. 

Þátttakendur fóru á stutt námskeið í aðferðum Hvatningarleiksins, en leikurinn felur það í sér 

að nemendum er skipt í hópa og vinna þeir saman að því að safna stigum fyrir að fylgja reglum 

í tíma og fá þeir umbun í formi leikja í lok tímans. Áhrif Hvatningarleiksins á hegðun 

kennaranna og gæði framkvæmdar hans voru metin með beinni athugun þar sem rannsakandi 

skráði hegðun kennaranna með 10 sekúndna hlutabilaskráningu í stærðfræðitímum fyrir og 

eftir innleiðingu. Til þess að tryggja samræmi matsmanna gerðu rannsakandi og 

meðrannsakandi mælingar saman í þriðja hvert skipti. Framkvæmd kennaranna var metinn 

með 29 atriða gátlista í lok hvers leiks. Notað var margfalt grunnskeiðssnið og ABAB vendisnið 

til þess að meta áhrif leiksins á jákvæða athygli og aðfinnslur kennaranna gagnvart 

nemendum. Hávaði var mældur í dB með smáforriti í síma rannsakanda og meðrannsakanda 

meðan á öllum athugunum stóð. Að grunnskeiðsmælingum loknum hófst fyrri hluti 

inngripsskeiðs þar sem þátttakendur luku stuttu 45-60 mínútna einstaklingsnámskeiði hjá 

rannsakanda og meðrannsakanda í innleiðingu sem fjallaði um fræðilegan bakgrunn leiksins, 

hvernig best sé að innleiða hann í kennslu og laga að mismunandi nemendahópum. Á 

námskeiðinu var innleiðing leiksins útskýrð ítarlega fyrir kennurunum, þeim var hjálpað við að 

skipta nemendum í lið, þeir fengu afhenta stjörnutöflu og  veggspjald um reglur ásamt dreifildi 

með mikilvægum upplýsingum til að hafa í huga ásamt hugmyndum af umbunum. Allar 

mælingar áttu sér stað í stærðfræðitímum þar sem nemendur sátu í sætum sínum og sinntu 
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einstaklingsverkefni. Það var gert til þess að tryggja að aðstæður væru sem sambærilegastar 

á milli mælinga. Eftir að hafa mælt hegðun kennara og gæði framkvæmdar Hvatningarleiksins 

í að lágmarki þrjú skipti eftir innleiðingu leiksins fengu þátttakendur handleiðslu frá 

rannsakanda þar sem þátttakendur fengu athugasemdir og góð ráð til þess að bæta 

framkvæmd sína á leiknum. Meðan á leiknum stóð jókst jákvæð athygli kennaranna allt frá 0-

5% í 20-33% af kennslustund. Einnig dró úr aðfinnslum um allt að 100% á sama tímabili. Þegar 

leikurinn var ekki í gangi í  kennslustund hjá kennara 2 dró úr jákvæðri athygli hans en 

aðfinnslur héldu þó áfram að vera fáar. Meðaltal gæða framkvæmdar jukust hjá kennara 1 úr 

64% í 87% og kennara 2 úr 92% í 96% þegar handleiðsla bættist við. Gæði framkvæmdar 

héldust þó að meðaltali þau sömu, 96%, hjá kennara 3. Einnig dró úr hávaða í kennslustofum 

kennara 1 og 3 meðan Hvatningarleikurinn var í gangi. Í upphafi var Hvatningarleikurinn leikinn 

í 10 mínútur (B1) en í seinni mælingum var hann lengdur í 15 mínútur (B3) og að lokum í 20 

mínútur (B4) með að mestu leyti sömu niðurstöðum og þegar hann var leikinn í styttri tíma. 

Að lokum var upplifun kennaranna af Hvatningarleiknum könnuð með spurningalista. Svör 

kennaranna bentu til þess að þeir væru mjög ánægðir með leikinn, þætti hann auðveldur í 

framkvæmd og gætu hugsað sér að nota hann áfram í kennslu.   
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Abstract 

Brief Teacher Training in a Classroom Management Game: Effects on Teachers´ Praise, 
Reprimands, and Classroom Noise Levels 

 
Icelandic teachers report having difficulties in meeting their students’ needs, especially with 

respect to behavior problems. The challenges Icelandic teachers face because of student 

behavior problems negatively affect their instruction and well-being by increasing stress.  

Classroom noise level is a common problem and can increase stress level for teachers. Because 

student behavior problems not only negatively affect students, but also teachers, it is 

important to find successful ways to promote positive behavior and a supportive school 

environment for both students and teachers. The Good Behavior Game (GBG) is a game where 

students can work together in teams to earn points for following classroom rules. It has proven 

to be an effective way of decreasing classroom disruption and undesirable student behavior, 

for example by increasing positive attention from teacher to students. The purpose of this 

study was to show the effects of the GBG on positive teacher feedback to students and the 

number of teacher reprimands, along with classroom noise levels both before and during the 

intervention. Participants in this study were three teachers, two females and one male, aged 

29-32 years. Two of the teachers had their certification, but one participant was still in school 

to get his certification and was in his first year of teaching. They were all teaching in the same 

Icelandic primary school that was in a newly built neighborhood in the capitol region. Each 

teacher had their own group of students were aged 7-11 years. The impact of GBG on 

teachers’ behavior and implementation were assessed through direct observation where the 

researcher monitored their behavior both before and after GBG implementation using partial 

interval recording, with each interval lasting 10 seconds. The study used a multiple baseline, 

and ABAB reversal design for one teacher, to assess the impact of the GBG on teachers’ 

positive attention and reprimands, along with noise level in dB, using the app SoundMeter, in 

math class to ensure the same circumstances for all observations. Following the baseline 

phase for each participant, teachers individually completed a short training in GBG 

implementation in the classroom held by the researcher and co-researcher. The training 

covered the theoretical background of the GBG and how to best implement it. The teachers 

were given posters to keep the score in the game and posters with classroom rules to hang 

up. They also received a small pamphlet that contained practical information about the 
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implementation process along with a list of ideas for prizes. After three occurrences of playing 

the GBG, the second part of the intervention phase was implemented, which included 

providing the teachers with feedback and guidance on their implementation of the game. 

During the former GBG intervention phase, positive teacher-to-

student feedback increased from 0-5% to 20-33% of intervals, whereas demerits decreased 

by up to 100% (from 17% - 0% of intervals) during that same period. At the return-to-baseline 

stage for teacher 2, rates of demerits remained low, although positive feedback 

decreased. During the latter intervention phase, positive teacher-to-student 

feedback increased again. The average treatment integrity increased for teacher 1 from 64% 

to 87% and teacher 2 from 92% to 96% after receiving feedback and guidance after each game. 

Treatment integrity for teacher 3 remained the same as after the seminar after receiving 

guidance and feedback. Noise levels decreased for teachers 1 and 3 by 7.5-23.0%. Noise levels 

for teacher 2 were low during all measurements, but the lowest noise level score for teacher 

2 was measured during stage B3. Initially, the GBG was played for 10 minutes (B1 and B2) and 

in later sessions extended to 15(B3) and 20 minutes (B4), respectively, with similar 

results. Finally for evaluation social validity, participating teachers’ answers to a questionnaire 

concerning their GBG experiences indicated they were very satisfied with the intervention, 

found it easy to implement, and expressed a desire to continue using the GBG as part of their 

instructional practices in the future. The results indicate that using the GBG as a classroom 

management program might positively affect positive feedback from teachers to students 

along with decreasing the number of reprimands. It also suggests that using the GBG might 

reduce classroom noise level and that teachers are interested in using the GBG for classroom 

management in the future.  
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Inngangur 

Markmið verkefnisins var að meta hvernig kennurum barna á yngstu stigum í grunnskóla á 

höfuðborgarsvæðinu gekk að nota Hvatningarleikinn (e. the Good Behavior Game; GBG), í 

kennslustofu sinni með stuðningi og handleiðslu frá rannsakanda. Gæði framkvæmdar (e. 

implementation integrity/fidelity) voru metin með vettvangsathugun þar sem rannsakandi 

fylgdist með kennslu að loknu örnámskeiði rannsakanda í aðferðum Hvatningarleiksins fyrir 

þá kennara sem tóku þátt í rannsókninni. Á námskeiðinu var farið yfir fræðilegan bakgrunn 

leiksins og hvernig skuli fara að innleiðingu hans. Að auki var fylgst með hlutfalli jákvæðrar 

athygli og aðfinnsla frá kennara gagnvart nemendum og veitti rannsóknin því innsýn í það 

hvaða áhrif leikurinn hefur á samskipti kennara við nemendur sína og hvort hann geti verið 

jákvæð viðbót við bekkjarstjórnunaraðferðir íslenskra kennara. Einnig öðlaðist rannsakandi 

reynslu af því að halda námskeið fyrir aðra kennara og veita þeim ráðgjöf og leiðsögn.  

Hagnýtt gildi rannsóknarinnar var að beina athygli að mikilvægi árangursríkrar 

bekkjarstjórnunar með aðferðum Hvatningarleiksins. Rannsakandi fékk tækifæri til þess að 

halda stutt námskeið fyrir íslenska kennara og meta hversu vel þeim gekk að innleiða 

Hvatningarleikinn inn í kennslu sína með það að markmiði að bæta bekkjarstjórnun. Einnig 

hlauthann þjálfun í því að leiðbeina og handleiða jafninga sína, aðra kennara, við innleiðingu 

á nýjum aðferðum við bekkjarstjórnun. Íslenskir kennarar hafa kallað eftir raunprófuðum 

aðferðum við bekkjarstjórnun til þess að auka námsástundun og efla jákvæða hegðun í 

kennslustofunni og þessi rannsókn getur gefið vísbendingar um það hvort 

Hvatningarleikurinn komi að gagni í íslenskum skólum, en fyrri rannsóknir erlendis hafa allar 

bent til þess að hann sé góð viðbót við bekkjarstjórnunaraðferðir kennara og stuðli að betri 

líðan bæði nemenda og kennara.  

 Uppbygging þessarar greinargerðar er þannig að í inngangi er gert grein fyrir 

markmiði og hagnýti gildi rannsóknarinnar. Næst tekur við rannsóknaráætlun höfundar sem 

fjallar ítarlega um fræðilegan bakgrunn og fyrri rannsóknir á áhrifum Hvatningarleiksins á 

samskipti kennara við nemendur og gagnsemi hans í kennslu.  Farið er yfir markmið 

rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar eru settar fram. Ítarlega er fjallað um 

aðferðarfræði og framkvæmd rannsóknarinnar. Í viðaukum 1-10 má finna öll fylgiskjöl 

rannsóknarinnar svo sem leyfisbréf til þátttakenda og skólastjórnenda, skráningarblöð og 

leiðbeiningar, reglur Hvatningarleiksins, uppsetningu á námskeiði fyrir kennara ásamt 
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veggspjöldum og dreifildi sem rannsakandi bjó til í samstarfi við Jónínu Klöru Pétursdóttur, 

meðrannsakanda.   

Í viðauka 11 er vísindagrein sem rituð var að rannsókn lokinni sbr. reglur um skil 

meistaraverkefna (Háskóli Íslands, 2015). Leiðbeinendur þessa verkefnis, Anna-Lind 

Pétursdóttir og Bergljót Gyða Guðmundsdóttir. Í greininni eru teknar saman helstu 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á áhrifum Hvatningarleiksins á samskipti kennara við 

nemendur ásamt aðferðar-, niðurstöðu- og umræðukafla.  
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1. Fræðilegur inngangur 

1.1. Áhrif hegðunarvanda nemenda á líðan kennara 

Íslenskir kennarar starfa í skóla án aðgreiningar þar sem þeir reyna að skapa námsumhverfi 

þar sem allir nemendur geta notið sín og náð góðum árangri með það að markmiði að mæta 

hverjum nemenda þar sem hann er staddur (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2019). 

Um 90% íslenskra kennara segjast vinna með nemendum með sérþarfir og 80% þeirra segjast 

ekki hafa hlotið nægjanlega þjálfun til þess að mæta þörfum þessara nemenda. Það er því 

áhyggjuefni hversu mikið nemendum sem þarfnast sérkennslu hefur fjölgað síðasta 

áratuginn, úr 24,5% í 29,7% (Hagstofa Íslands, 2018). Kennurum reynist að eigin sögn erfitt 

að mæta öllum þörfum nemenda sinna, sérstaklega þegar kemur að hegðun (European 

Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2017). Hegðunarerfiðleikar nemenda eru 

sá þáttur sem veldur íslenskum kennurum hvað mestum áhyggjum í starfi. Með 

hegðunarvanda nemenda er átt við þá hegðun sem hefur neikvæð áhrif á nemendur í þeirra 

daglega lífi, samskiptum þeirra við aðra og í námi (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg 

Kaldalóns, 2006). Það getur því reynst mörgum kennurum mikil áskorun að takast á við 

hegðunarvanda nemenda sinna og sýna rannsóknir að kennurum þykja agavandamál einn 

þriggja þátta sem hafa einna mest neikvæð áhrif á framþróun í skólastarfinu (Samband 

íslenskra sveitarfélaga og Félag grunnskólakennara, 2012).  

Þriðjungur íslenskra kennara hefur greint frá því að agamál og ,,erfiðir nemendur” 

séu mest krefjandi hlutinn af starfi þeirra (Samband íslenskra sveitarfélaga og Félag 

grunnskólakennara, 2012). Rannsóknir benda til þess að íslenskir kennarar verði varir við 

hegðunarvanda daglega hjá um fjórðungi nemenda sinna, sem þeir telja að hafi neikvæð 

áhrif á sig og aðra nemendur sína. Um þriðjungur kennara hefur fundið fyrir einkennum 

tilfinningaþrots og rúmur helmingur þeirra hefur íhugað að hætta kennslu vegna 

hegðunarvanda nemenda (Snæfríður Björgvinsdóttir og Anna Lind Pétursdóttir, 2014). Því er 

ljóst að hegðunarvandi nemenda hefur ekki aðeins slæm áhrif á nemendur, heldur getur 

hann einnig haft slæm áhrif á líðan kennara í starfi (Aloe o.fl., 2014). 

 Rannsóknir sýna að vaxandi hegðunarvandi nemenda veldur íslenskum kennurum 

miklum áhyggjum. Vandinn birtist snemma og er áætlað að hegðunarvandi komi fram hjá um 

10% (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006) til 25% nemenda (Snæfríður 
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Björgvinsdóttir og Anna Lind Pétursdóttir, 2014). Rúmur helmingur íslenskra kennara upplifir 

hegðunarvanda hjá stórum hluta nemenda sinna og telja þeir að skólinn búi ekki yfir 

nægjanlegum úrræðum til þess að mæta þessum nemendum (Anna Dóra Steinþórsdóttir, 

2009).  

Kennarar eyða miklum tíma og orku í að taka á agamálum í skólastofunni og margir 

þeirra telja að þeir þurfi meiri faglega þekkingu til þess að takast á við hegðunarvanda hjá 

nemendum sínum (Samband íslenskra sveitarfélaga og Félag grunnskólakennara, 2012). 

Áskoranir í starfi kennara vegna hegðunarvanda nemenda hafa neikvæð áhrif á líðan 

kennara. Kennarar finna fyrir aukinni streitu ásamt því að hegðunarvandinn hefur áhrif á 

árangur þeirra í kennslu (Snæfríður Björgvinsdóttir og Anna Lind Pétursdóttir, 2014). Kulnun í 

starfi er algeng ástæða fyrir langvarandi veikindum kennara og orsakast af langvarandi 

streitu. Í nýlegri rannsókn meðal kennara á Íslandi kom í ljós að helmingur þeirra sem sóttu 

endurhæfingu meðan á veikindaleyfi þeirra stóð voru þar vegna kulnunar í starfi (Sif 

Einarsdóttir o.fl., 2019). Margir þessara kennara snúa ekki aftur til starfa. Einnig fer 

útskrifuðum kennurum fækkandi og aðeins helmingur útskrifaðra kennara kýs að starfa við 

kennslu en þessir þættir hafa stuðlað að auknum kennaraskorti (Ríkisendurskoðun, 2016) 

 Þar sem hegðunarvandi nemenda hefur ekki aðeins neikvæð áhrif á nemendur, 

heldur einnig kennara, er áríðandi að finna aðferðir til þess að stuðla að jákvæðri hegðun og 

bættu skólaumhverfi fyrir alla, bæði nemendur og kennara. Það er því þörf fyrir 

árangursríkar og raunprófaðar aðferðir til þess að bæta bekkjarstjórnun og taka á 

hegðunarvanda innan skólastofunnar til þess að auka vellíðan nemenda og kennara í leik og 

starfi. 

1.2. Raunprófaðar aðferðir - leið til betri bekkjarstjórnunar 

PAX GBG er safn raunprófaðra aðferða við bekkjarstjórnun sem byggist á niðurstöðum 

fjölmargra rannsókna (Bowman-Perrott o.fl., 2016). Þessar rannsóknir hafa sýnt fram á ýmsa 

kosti þessara raunprófuðu aðferða og má meðal annars nefna minni óæskilega hegðun, 

aukna jákvæða hegðun í skólastofunni (Smith o.fl., 2018) og aukinn námsárangur nemenda 

(Weis o.fl., 2015). PAX GBG er safn aðferða sem stuðla að betri bekkjarstjórnun og byggist 

það á 10 gagnreyndum kjörnum (e. kernels) sem allir hafa það að markmiði að styrkja 

jákvæða hegðun nemenda (Fruth og Huber, 2015). Kjarnaaðferðir PAX GBG eru PAX sýn (e. 
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PAX Vision) sem sett er fram í samvinnu við nemendur til þess að skilgreina nákvæmlega þá 

hegðun sem bæði nemendur og kennarar vilja sjá og heyra í skólastofunni. PAX leiðtogi (e. 

PAX Leader) hvetur nemendur til þess að vera samnemendum sínum fyrirmynd. PAX þögn (e. 

PAX Quiet) nær athygli nemenda á rólegan en áhrifaríkan hátt. Kolklikkuð verðlaun (e. 

Granny’s Wacky Prizes) eru notuð til þess að styrkja viðeigandi hegðun með skemmtilegum 

leikjum. PAX keppni við klukkuna (e. PAX Beat the Timer) er notuð til þess að draga úr þeim 

tíma sem fer í að klára ýmis verkefni, PAX pinnar (e. PAX Stix) hvetja nemendur til þess að 

vera virkir í tímum og  viðbúnir að svara þegar pinni með nafninu þeirra er dreginn úr 

pinnakrukkunni. PAX hrósmiðar (e. Tootle Notes) eru notaðir til að kenna nemendum að sjá 

það jákvæða hvert hjá öðru og styrkja tengsl og vináttu. PAX raddir (e. PAX Voices) eru 

notaðar til þess að hvetja nemendur til að þess að nota viðeigandi raddstyrk í mismunandi 

aðstæðum. PAX hendur og fætur (e. PAX Hands and Feet) hvetur nemendur til þess að hafa 

hendur og fætur hjá sér. Tíundi og síðasti kjarninn er PAX í lagi/ekki í lagi (e. OK/not OK) sem 

aðstoðar kennarann við að halda ró sinni þrátt fyrir óæskilega hegðun nemenda (Embry, 

Fruth, Roepcke og Richardson, 2017). Að lokinni innleiðingu þessara aðferða er Good 

Behavior Game, það er, Hvatningarleikurinn sjálfur, leikinn til þess að styrkja markvisst 

viðeigandi hegðun og samskipti í skólastofunni.  

  Langtímarannsóknir sýna að notkun PAX GBG í kennslu hefur ýmis jákvæð áhrif á 

nemendur og má þá meðal annars nefna að færri nemendur nota fíkniefni, tóbak og áfengi, 

leiðast út í afbrot, glíma við geðheilsuvanda og sjálfsvígshuganir samanborið við nemendur 

þar sem aðferðir PAX GBG eru ekki notaðar (Kellam o.fl., 2011). Jákvæð tengsl virðast vera á 

milli námsárangurs nemenda og starfsánægju og sjálfstrausts kennara í starfi, en báðir þessir 

þættir virðast draga úr streitu og kulnun í starfi (Huber o.fl., 2016). Rannsóknir sýna að 

bekkjarstjórnunaraðferðirnar sem tilheyra PAX GBG hafa góð áhrif á sjálfstraust kennara og 

að þessi jákvæðu áhrif komi fljótlega fram (Hopman o.fl., 2018). Það er rakið til þess að 

hegðun nemenda batnar og námsástundun eykst. Þegar öryggi og starfsánægja kennara 

eykst verður námsárangur nemenda einnig betri og saman draga þessi þættir úr einkennum 

kulnunar (Hubert o.fl., 2016). Kennarar sem hafa reynslu af PAX GBG telja aðferðirnar vera 

auðveldar í framkæmd (Parsonson, 2012) og að þær stuðli að jákvæðara starfsumhverfi fyrir 

nemendur og kennara (O’Donnell o.fl., 2016). PAX GBG gæti því verið svarið við ákalli 

kennara eftir raunprófuðum aðferðum til þess að taka á hegðunarvanda í skólastofunni og 
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bæta þannig líðan og starfsánægju kennara, koma í veg fyrir brottfall úr stéttinni og kulnun í 

starfi.  

1.3. Hvatningarleikurinn 

Hvatningarleikurinn (GBG) er einn af 11 raunprófuðum kjörnum sem tilheyra PAX GBG. Hér 

eftir verður talað um Hvatningarleikinn eða leikinn. Hvatningarleikurinn sjálfur felur það í sér 

að kennari og nemendur vinna saman að því að setja upp væntingar sem gera skólann að 

góðum stað til þess að stunda nám. Væntingarnar geta náð til aðstæðna innan og utan 

kennslustofunnar. Byrjað er á því að fara yfir þá góðu hegðun sem nemendur og kennari vilja 

hafa meira af í kennslustofunni. Næst er farið yfir þá hegðun sem er óæskileg og flokkast 

sem brot á væntingum þegar leikurinn er leikinn, brot á væntingum þegar leikurinn er í gangi 

þýðir það að nemandi fær stig. Mikilvægt er að þessar væntingar séu skriflegar og sýnilegar 

innan kennslustofunnar og séu settar fram með orðalagi nemendanna svo að nemendur skilji 

til hvers er ætlast af þeim. Kennari útskýrir svo fyrir nemendum sínum að leikurinn er aðeins 

leikinn í stuttan fyrirfram ákveðinn tíma, en aldrei í heilan skóladag. Bekknum er svo skipt í 

lið og kennari útskýrir fyrir þeim að það sé mögulegt að fleiri en eitt lið sigri í leiknum svo 

lengi sem liðin ná að halda sig undir fyrirfram ákveðnum fjölda stiga. Þau lið sem sigra í 

leiknum fá svo umbun, til dæmis í formi hreyfileikja, að leik loknum (Embry, 2002). Einnig er 

hægt að hafa leikinn með öðru sniði, þar sem nemendur safna stigum fyrir jákvæða hegðun í 

stað þess að safna stigum fyrir neikvæða hegðun. Tanol og félagar (2010) rannsökuðu báðar 

útgáfur leiksins og sýndu niðurstöður þeirra að hvor tveggja aðferða leiksins væri áhrifarík 

leið til þess að draga úr truflandi hegðun nemenda og bæta líðan kennara. Þeir kennarar sem 

tóku þátt í rannsókninni töldu þó að það að safna stigum fyrir jákvæða hegðun væri sú leið 

sem þeim líkaði betur að nota í sinni kennslu.  

Ein rannsókn hefur verið gerð á Íslandi um Hvatningarleikinn sem íhlutun til þess að 

draga úr óæskilegri hegðun íslenskra nemenda á miðstigi í grunnskóla. Niðurstöður sýndu að 

íhlutunin dró úr óæskilegri hegðun nemendanna, en að hegðunin jókst að nýju að íhlutun 

lokinni (Heiða Hlín Matthíasdóttir og Zivile Vaisyte, 2017). Niðurstöður þessarar rannsóknar 

eru jákvæðar í garð Hvatningarleiksins og benda til þess að hann henti vel í íslenskum 

grunnskólum og geti verið öflugt tæki til bekkjarstjórnunar fyrir grunnskólakennara.  
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 Rubow og félagar (2018) gerðu rannsókn á áhrifum Hvatningarleiksins í kennslustofu 

á hegðun nemenda og kennara. Niðurstöður þeirra sýndu að það að innleiða leikinn í kennslu 

dró ekki aðeins úr truflunum og óæskilegri hegðun nemenda heldur jók hann einnig tíðni 

jákvæðrar athygli kennara til nemenda. Að lokum bentu niðurstöður þeirra til þess að 

Hvatningarleikurinn væri jákvæð viðbót við bekkjarstjórnunaraðferðir kennaranna. Í 

rannsókn Sy og félaga (2013) mátti einnig sjá hvernig innleiðing leiksins dró úr óæskilegri 

hegðun nemenda, þrátt fyrir að kennarar hefðu aðeins farið á stuttan fyrirlestur um 

innleiðingu hans í kennslu hjá sér. Áður en kennarar innleiddu leikinn í kennslu sína fóru þeir 

á um 45-60 mínútna langan fyrirlestur hjá rannsakendum þar sem fjallað var um þá þætti 

sem liggja leiknum að baki, fræðilegan bakgrunn hans, þann ávinning sem 

Hvatningarleikurinn getur haft í för með sér og hvernig á að stilla upp kennslu þar sem hann 

er leikinn. Rannsakendur bentu á það að stutt þjálfunartímabil í innleiðingu leiksins væri 

mikilvægt til þess að vekja áhuga kennara á aðferðinni þar sem oftar en ekki væri mikið álag 

á kennurum og á þeim hvíli mörg verkefni (Sy o.fl., 2013). 

1.4. Árangursrík framkvæmd Hvatningarleiksins 

Mælingar á gæðum framkvæmdar (e. treatment integrity, treatment fidelity; oft einnig þýtt 

sem meðferðartryggð), eru mikilvægar til þess að meta hvort tiltekið inngrip hafi verið 

framkvæmt eins og til var ætlast (Yeaton og Sechrest, 1981). Mælingar á meðferðartryggð 

eða gæðum framkvæmdar eru nauðsynlegur hluti af því að meta sambandið á milli frum- og 

fylgibreytu í rannsóknum á áhrifum íhlutunar, það er hvort íhlutun hafi áhrif á hegðun 

og/eða líðan. Það er sérstaklega mikilvægt að mæla gæði framkvæmdar í þeim rannsóknum 

sem treysta á mat þriðja aðila svo sem kennara, foreldra og aðstoðarmanna rannsakanda. Ef 

gæði framkvæmdar eru ekki mæld er hætt við því að rannsakandi áætli (ranglega) að inngrip 

valdi tilteknum breytingum á hegðun þegar í raun gætu utanaðkomandi breytur valdið 

þessum breytingum (Gresham o.fl., 2017). Sömuleiðis er hætta á því að rannsakandi dragi þá 

ályktun ranglega að íhlutun beri ekki árangur ef gæði framkvæmdar eru takmörkuð (e. poor 

treatment fidelity) en ekki metin sérstaklega. Hægt er að nota margar aðferðir til þess að 

meta meðferðartryggð eða gæði framkvæmdar og má sem dæmi nefna beina athugun (e. 

direct observation), varanlega afurð (e. permanent product) og sjálfsmat (e. self-assessment) 

(Collier-Meek o.fl., 2018).   



 

19 

 Gerðar hafa verið ýmsar rannsóknir sem meta gæði framkvæmdar Hvatningarleiksins 

á mismunandi hátt. Rubow og félagar (2018) mátu þau með aðeins einum þætti, en það var 

það hvort kennari gæfi nemendum stig fyrir brot á væntingum. Elswick og Casey (2011) mátu 

hins vegar bæði áhrif Hvatningarleiksins á hegðun kennara og gæði framkvæmdar hans. 

Gæði framkvæmdar leiksins voru metin með beinu áhorfi þar sem rannsakendur studdust 

við átta atriða gátlista til þess að meta hversu vel kennurum gekk að fylgja fyrirmælum um 

notkun leiksins í kennslustund. Niðurstöður þeirra bentu til þess að Hvatningarleikurinn væri 

einföld leið til þess að bæta bekkjarstjórnun og að leikurinn hafði jákvæð áhrif á hrós frá 

kennara til nemenda fyrir skilgreinda jákvæða hegðun (e. behavior specific praise) (Elswick og 

Casey 2011).  

 Það virðist því vera mismunandi hvaða leiðir eru farnar til þess að meta gæði 

framkvæmdar Hvatningarleiksins og því er mikilvægt að rannsaka það nánar, til þess að geta 

fullyrt með meira öryggi að inngripið og innlögn leiksins sjálfs, en ekki aðrir þættir, valdi í 

raun þeim breytingum sem verða í kennslustundum á hegðun nemenda og/eða kennara. 

1.5. Hávaði í kennslustundum og líðan kennara 

Hávaða má skilgreina sem óæskilegt hljóð sem veldur óþægindum. Í skólaumhverfinu 

komast upplýstingar sjaldnast til nemenda án þess að einhver hávaði sé í bakgrunni (Fidêncio 

o.fl., 2014). Ýmislegt bendir til þess að hávaði í kennslustofum sé ekki aðeins til óþæginda í 

námsumhverfinu, heldur getur hann haft verulega áhrif á námsárangur (Fidêncio o.fl., 2014, 

Kristiansen o.fl., 2011). Margar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum hávaða á vellíðan 

nemenda, en áhrif á kennara hafa verið minna rannsökuð (Kristiansen o.fl., 2011). 

  Ýmislegt bendir þó til þess að vellíðan í starfi kennara geti haft áhrif á hvatningu og 

hollustu í starfi. Það hvernig kennurum líður í starfi sínu hefur áhrif á það hvernig þeir taka á 

þeim streituvöldum sem fylgja starfinu og hafa áhrif á tengsl þeirra við vinnustaðinn 

(Kristiansen o.fl., 2011). Jákvæð upplifun af starfi skilar sér í aukinni starfsánægju, en aukin 

starfsánægja skilar sér í auknum afköstum í starfi. Rannsóknir hafa skýnt að skortur á 

starfsánægju hefur verið tengdur við aukna fjarveru vegna veikinda ásamt því að tengsl eru 

við aukin andleg veikindi svo sem kulnun í starfi, þunglyndi og kvíða (Kristiansen o.fl., 2011). 

Niðurstöður úr rannsókn Kristiansen og félaga (2011) sýndu að aukinn hávaði í skólastofunni 

olli minni starfsánægju, meira orkuleysi og aukinni hættu á því að kennarar vildu hætta í 

starfinu sínu.  
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 Það er því ljóst að hávaði hefur ekki aðeins slæm áhrif á nemendur og námsárangur 

þeirra, heldur getur of mikill hávaði einnig haft slæm áhrif á starfsánægju og vellíðan 

kennara. Mikill hávaði eykur streitu, kvíða og þunglyndi ásamt því að fólk fer að finna fyrir 

meiri pirringi og þreytu. Streita hefur slæm áhrif á vellíðan og ánægju í starfinu og má rekja 

kulnun í starfi margra kennara til aðstæðna í starfsumhverfi þeirra (Grebennikov og Wiggins, 

2006).  

2. Aðferð 

Þessi kafli mun gera grein fyrir þátttakendum, aðstæðum, mælitækjum, rannsóknarsniði, 

frum- og fylgibreytum auk þess sem farið verður yfir framkvæmd, mati á áreiðanleika mælinga 

og siðferðisleg álitamál.  

 

2.1. Þátttakendur og aðstæður 

Þátttakendur verða þrír umsjónarkennarar á yngsta stigi í grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. 

Kennararnir voru valdir af hentugleika þar sem þeir buðu fram þátttöku sína í samráði við 

skólastjórnendur, en báðir rannsakendur eru starfsmenn við skólann. Bæði þátttakendur og 

skólastjórnendur munu skrifa undir upplýst samþykki fyrir þátttöku sinni og jafnframt veita 

rannsakanda og samstarfsaðila leyfi til þess að fylgjast með í kennslustundum, meta 

framkvæmd Hvatningarleiksins með beinu áhorfi og styðja við rétta beitingu hans eftir 

þörfum (sjá viðauka 1 og viðauka 2).  

Mælingar verða gerðar á kennurum í hefðbundnum kennslustofum þar sem 

nemendur sitja við borð í sæti sínu og sinna ákveðnu verkefni. Mælingar munu fara fram í 

stærðfræðitímum þar sem kennarar munu leggja upp með að nemendur sinni verkefni sem 

krefst sjálfstæðra vinnubragða, til þess að tryggja að aðstæður í kennslustundum séu sem 

sambærilegastar á milli mælinga og til þess að draga úr áhrifum utanaðkomandi þátta sem 

kunna að hafa áhrif á mælingar.  

Hver kennslustund er 40 mínútur, en mælingar munu eiga sér stað í upphafi 

kennslustundar og standa þær í 10 mínútur. Það er gert þar sem lagt verður upp með það 

markmið að Hvatningarleikurinn verði leikinn í 10 mínútur eftir innleiðingu (Tanol o.fl., 

2010). 
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2.2. Rannsóknarsnið  

Þessi rannsókn verður unnið samhliða meistaraverkefni Jónínu Klöru Pétursdóttur, sem 

beinist að áhrifum Hvatningarleiksins á hegðun og námsástundun nemenda. Því munu tveir 

rannsakendur óska eftir leyfi kennara til þess að fylgjast með í kennslustundum. 

 Rannsókn þessi verður unnin eftir megindlegum rannsóknaraðferðum, nánar tiltekið 

margföldu grunnskeiðssniði með bilskráningu til þess að meta áhrif Hvatningarleiksins á 

jákvæða athygli og aðfinnslur kennara til nemenda sinna (áhrif frumbreytu á fylgibreytur). Í 

lok rannsóknar munu þátttakendur svara stuttum spurningalista um upplifun sína af notkun 

Hvatningarleiksins í kennslu sinni.  

Megindlegar rannsóknaraðferðir byggjast á mælingum og tölfræði og eru gagnlegar 

til þess að þróa og prófa tilgátur með það að markmiði að útskýra hegðun (Hoy, 2010). 

Notað verður einliðasnið (e. single-subject design), þ.e. margfalt grunnskeiðssnið (e. multiple 

baseline design) milli kennara, til þess að meta áhrif Hvatningarleiksins á samskipti kennara 

við nemendur. Í margföldu grunnskeiðssniði hefst inngripsskeið hjá hverjum þátttakanda á 

mismunandi tíma, svo inngripsskeið kennara 1 hefst fyrst, svo inngripsskeið kennara 2 og að 

lokum inngripsskeið kennara 3. Því verður hægt að bera niðurstöður saman á milli kennara. 

 Metið verður hvort Hvatningarleikurinn auki hlutfall jákvæðrar athygli kennara til 

nemenda og dragi úr aðfinnslum. Einnig verður upplifun þátttakenda af notkun leiksins 

metin. Margfalt grunnskeiðssnið á milli kennara veitir rannsakendum aukna stjórn á 

tilraunaaðstæðum og eykur þannig innra réttmæti rannsóknarinnar, en markmiðið með því 

að nota margfalt grunnskeiðssnið er að tryggja að það sé í raun örnámskeiðið í 

Hvatningarleiknum og handleiðslan, frumbreyturnar, sem hafa áhrif á fylgibreyturnar; 

jákvæða athygli og aðfinnslur kennara ásamt hljóðstigi í kennslustofunni (Carr, 2005).  

Notað verður A-B-A-B vendisnið (e. ABAB reversal design) hjá einum þátttakanda 

rannsóknarinnar. Þetta rannsóknarsnið felur það í sér að tekin er grunnlínumæling þar sem 

fylgst er með hegðun kennaranna, inngrip er innleitt og mælingar gerðar á áhrifum 

inngripsins. Inngrip er svo fjarlægt og tekin önnur grunnlínumæling. Að því loknu er inngripið 

sett inn aftur. Þetta verður gert til þess að fá betri mynd af því hvort Hvatningarleikurinn sé 

ástæða þeirra breytinga sem verða á hegðun kennarans (Luthans og Bond, 2017). 

2.3. Mælitæki  

Í rannsókninni verður stuðst við eftirfarandi mælitæki:  
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- Skráningarblöð til þess að skrá niður hegðun kennaranna, það er hlutfall þess hve oft 

kennarar veita nemendum sínum jákvæða athygli  og hlutfall þess hve oft þeir sýna 

nemendum sínum aðfinnslur á áhorfsbilinu (hluta-bilaskráning) (sjá viðauka 6). 

- Þýddur og aðlagaður gátlisti til þess að meta gæði framkvæmdar Hvatningarleiksins hjá 

þátttakendum (Beckley o.fl., 2013) (sjá viðauka 5). 

- Smáforritið Interval Timer í síma rannsakenda verður notað til þess að halda utan um 

tímalengd athugunartímabila meðan á hluta-bilaskráningu (e. partial interval recording) 

stendur. Forritið gerir rannsakendum kleift að mæla nákvæma tímalengd athugunarbila og 

gefur áminningu um að skrá niður markhegðun meðan á bilskráningu stendur.  

- Upplifun kennara af því að nota Hvatningarleikinn í kennslu verður metin með þýddum og 

staðfærðum spurningalista til kennara í lok rannsóknar um upplifun þeirra af því að nota 

leikinn í kennslu (Rubow o.fl., 2018) (sjá viðauka 3) 

2.4. Frumbreytur 

Frumbreytur rannsóknarinnar eru tvær. Annarsvegar er það örnámskeiðið sem þátttakendur 

munu fara á um gagnreyndu bekkjarstjórnunaraðferðina GBG, eða Hvatningarleikinn. 

Hinsvegar er það sú handleiðsla sem kennararnir munu fá af hálfu rannsakanda meðan þeir 

innleiða Hvatningarleikinn í kennslu sína.  

Margfalda grunnskeiðssniðinu verður skipt upp í tvö inngripsskeið. Byrjað verður á því að 

meta áhrif örnámskeiðs í allavega þrjár mælingar án nokkurrar endurgjafar frá rannsakanda, 

en rannsakandi mun styðjast við gátlistann um mat á gæðum framkvæmdar á þessu stigi (sjá 

viðauka 5). Eftir þessar mælingar mun rannsakandi bæta við handleiðslu, þar sem hann fer 

yfir gátlistann um mat á gæðum framkvæmdar með kennaranum í lok hverrar 

kennslustundar svo kennarinn geti bætt sig við innleiðingu Hvatningarleiksins í kennsluna.  

 

Örnámskeið í Hvatningarleiknum 

Þátttakendur rannsóknarinnar munu fara á stutt námskeið í aðferðum Hvatningarleiksins 

eftir að grunnskeiðsmælingum er lokið. Gert er ráð fyrir að námskeiðið muni taka 45-60 

mínútur eftir því hversu margar spurningar kennarar hafa um aðferðina að námskeiði loknu. 

Hver þátttakandi fær einstaklingsnámskeið í aðferðum leiksins og munu þeir hefja notkun 

leiksins á mismunandi tíma. Það er gert þar sem notað verður margfalt grunnskeiðssnið í 

rannsókninni.  
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Á námskeiðinu munu kennarar læra um niðurstöður rannsókna á skammtíma- og 

langtímaárangri Hvatningarleiksins á bæði hegðun og námsástundun nemenda ásamt því að 

fjallað verður um þau jákvæðu áhrif sem leikurinn getur haft á líðan kennara og samskipti 

þeirra við nemendur. Meginmarkmið námskeiðsins er að kennararnir læri ítarlega um 

framkvæmd leiksins og væntingar fyrir hann. Einnig fá þeir leiðbeiningar um það hvernig þeir 

eiga að setja upp leikinn í sinni skólastofu. 

Rannsakendur munu útdeila útprentuðum glærupakka með þeim upplýsingum sem 

koma fram á námskeiðinu. Einnig munu rannsakendur deila út dreifildi um Hvatningarleikinn 

(sjá viðauka 9 og 10), veggspjöldum með væntingum Hvatningarleikins (sjá viðauka 7 ) og 

stjörnutöflu (sjá viðauka 8). Kennarar verða beðnir um að hengja veggspjöldin upp á 

áberandi stað í skólastofunni. Rannsakendur munu svara spurningum kennara um 

Hvatningarleikinn og aðstoða þá við skipulag hans, skiptingu nemenda í hópa og koma með 

hugmyndir að áhrifaríkri umbun.  

Sy og félagar (2016) héldu svipað námskeið við gerð rannsóknar sinnar með góðum 

árangri, og bentu á það að mörg verkefni hvíli á kennurum og því gæti það verið heillandi 

kostur að geta farið á örnámskeið í áhrifaríkri bekkjarstjórnunaraðferð með ríkan fræðilegan 

bakgrunn líkt og Hvatningarleikurinn.  

Hvatningarleikurinn felst í því að nemendur safna stjörnum fyrir jákvæða hegðun. 

Leikurinn er leikinn í 10 mínútur í senn og nemendur vinna saman í liðum að því að safna 

stjörnum. Í upphafi leiksins skipta kennarar nemendum í fjögur lið (gulur, rauður, grænn og 

blár) og gæta þess að jafnvægi sé í öllum liðum, það er að segja að öll liðin séu jafnlíkleg til 

þess að ná að safna stjörnum fyrir markhegðun. Kennararnir eru hvattir til þess að 

endurskoða liðin og breyta þeim til þess að auka líkurnar á því að öll lið nái að vinna leikinn, 

en aðeins má gera breytingar á liðum í upphafi vikunnar. Ef liðunum gengur vel í 

Hvatningarleiknum eru kennarar hvattir til þess að halda liðunum óbreyttum. Nöfn liðanna 

og liðsmenn þeirra eru skráðir upp á töflu og eru sýnilegir öllum. 

 Mikilvægt er að kennarinn útskýri væntingar leiksins fyrir nemendum sínum áður en 

leikurinn hefst. Hann minnir nemendur sína á hversu mörgum stigum liðin þurfi að safna til 

þess að vinna leikinn og mögulegt sé að öll liðin séu sigurvegarar ef þau ná öll tilteknum 

fjölda stiga. Liðin vinna sér að auki inn eina stjörnu fyrir hvern sigur í leiknum. Nái liðin að 

vinna sér inn tvær eða fleiri stjörnur fyrir vikulok geta þau unnið sér inn sérstök 
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stjörnuverðlaun. Þessi verðlaun eru ekki í formi leikja, heldur eru þau efnisleg, til dæmis 

blýantar, strokleður, límmiðar, stimplar, lítil armbönd og annað þess háttar. 

 Á meðan á leiknum stendur kennir kennarinn eins og hann er vanur, en hann er 

vakandi fyrir jákvæðri markhegðun nemenda og gefur þeim stig í hvert sinn sem hann sér 

jákvæða hegðun. Kennarinn bendir á það að lið sé að fá stig og útskýrir fyrir hvaða hegðun 

liðið fær stig. Í lok hvers leiks tilkynnir kennarinn sigurvegara og tilkynnir umbun. Leikurinn 

stendur í 10 mínútur í senn og verður notaður tímavaki til þess. Tímavakinn verður 

staðsettur á áberandi stað svo allir nemendur geti séð hann.  

Í lok hverrar kennslustundar fá þeir nemendur sem sigra stutta umbun í formi leikja. 

Rannsakendur munu í samstarfi við kennara útbúa lista með hugmyndum að umbun og mun 

fyrirfram ákveðinn skemmtistjóri úr nemendahópnum draga umbun upp úr 

umbunapokanum í lok leiksins. Kennarar verða einnig hvattir til þess að leyfa nemendum að 

leggja til umbun í formi leikja. Dæmi um umbun væri hengimann, danspartý, slökun eða 

Símon segir. í lok leiksins skráir kennarinn stjörnur liðanna á sérstakt stjörnuveggspjald sem 

hangir uppi í stofunni (sjá viðauka 8). Ef liðin ná að sigra í leiknum í tvo eða fleiri daga í röð 

hafa þau einnig unnið sér inn fyrir efnislegum verðlaunum, svo sem blýöntum, strokleðrum, 

límmiðum eða öðru þess háttar (Tanol o.fl., 2010). 

 

Handleiðsla 

Seinni frumbreyta rannsóknarinnar er handleiðslan sem þátttakendur hljóta af hálfu 

rannsakanda. Handleiðslan mun eiga sér stað á seinna inngripsskeiði og mun rannsakandi 

mun taka sér tíma í lok hverrar athugunar, eftir að hafa farið yfir niðurstöður um mat á 

gæðum framkvæmdar, til þess að leiðbeina kennurunum um það hvaða þættir mættu betur 

fara við innleiðingu leiksins í kennslu. Rannsakandi mun koma með uppbyggilegar 

ábendingar og ráð um hvernig kennarinn getur bætt þau atriði sem vantar upp á til þess að 

auka gæði framkvæmdar og gera kennarann öruggari með innleiðingu leiksins í kennslustofu 

sína. Rannsakandi mun nota gátlista um gæði framkvæmdar (sjá viðauka 5) til þess að skerpa 

á þeim atriðum sem þarf að bæta við innleiðingu leiksins. 

2.5. Fylgibreytur 

Fylgibreyturnar sem skoðaðar verða í þessari rannsókn eru þrjár: Jákvæð athygli, aðfinnslur 

(e. reprimands) og hljóðstyrkur.  
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Jákvæð athygli  

Í þessari rannsókn verður fylgst með hversu oft kennarar veita nemendum sínum jákvæða 

athygli meðan á athugun stendur líkt og gert var í rannsókn Rubow og félaga (2018). Það 

telst til jákvæðrar athygli þegar kennari gefur nemendum stig, þegar hann hrósar nemanda, 

brosir til hans, sýnir þumalinn upp (e. thumbs up) eða annað þess háttar. Þátttakendur fá 

ekki að vita að verið sé að fylgjast með þessari hegðun og að gerðar séu mælingar á henni. 

Það er gert til þess að koma í veg fyrir að kennarar geri meðvitaða breytingu á hegðun sinni 

meðan á rannsókn stendur.  

 

Aðfinnslur  

Í þessari rannsókn verður fylgst með því hversu oft kennarar veita nemendum sínum 

neikvæða athygli eða aðfinnslur meðan á athugun stendur. Aðfinnslur eru t.d þegar kennari 

segir nemanda að fá sér sæti, sussar á hann, eða bendir á aðra óæskilega hegðun sem gæti 

talist sem brot á væntingum fyrir leikinn. Þátttakendur fá ekki að vita að verið sé að fylgjast 

með þessari hegðun og að gerðar séu mælingar á henni. Það er gert til þess að koma í veg 

fyrir að kennarar geri meðvitaða breytingu á hegðun sinni meðan á rannsókn stendur. 

 

Hljóðstyrkur 

Í þessari rannsókn verður fylgst með hljóðstyrk í dB í kennslustofunni meðan á mælingum 

stendur. Notast verður við smáforritið Decibel Meter sem sett verður upp í símum 

athugenda. Forritið varð fyrir valinu þar sem það er frítt og auðvelt í notkun, en það vistar 

hverja mælingu og gefur upp yfirlit yfir lægsta hljóðstig, hæsta hljóðstig og meðalhljóðstig 

fyrir hverja athugun fyrir sig.  

2.6. Framkvæmd 

Fyrirmynd þessarar rannsóknar er rannsókn Rubow og félaga (2018) sem beindist að áhrifum 

Hvatningarleiksins á hegðun nemenda í grunnskóla ásamt mati á framkvæmd hans meðal 

kennara sem tóku þátt í rannsókninni. Í þessari rannsókn mun rannsakandi fylgjast með 

kennslu þátttakenda og veita þeim endurgjöf með hliðsjón af mati á framkvæmd til þess að 

styðja við framkvæmd Hvatningarleiksins í kennslustundum meðan á rannsókn stendur. 

Rannsakendur munu mæla hlutfall jákvæðrar athygli og aðfinnslna (e. reprimands) kennara 

til nemenda og hlutfall milli jákvæðrar athygli og aðfinnsla verður reiknað fyrir og eftir 
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íhlutun. Einnig verður gerð mæling á hljóðtíðni í kennslustundinni í dB í öllum mælingum á 

grunnskeiði og inngripsskeiði. Upplifun kennaranna af því að nota aðferðina í kennslu hjá sér 

metin með spurningarlista í lok rannsóknar.  

Kennarar munu kenna samkvæmt hefðbundnum hætti í kennslustund sem lögð er 

upp sem sérstakur einbeitingartími þar sem hver nemandi situr við sitt borð (Rubow o.fl., 

2018). Það er til þess að tryggja það að kennsluaðstæður séu eins líkar og mögulegt er 

meðan á athugun stendur.  

 Hver kennslustund er 40 mínútur en hver athugun mun í upphafi taka 10 mínútur þar 

sem Hvatningarleikurinn er innleiddur með það í huga að hann standi í 10 mínútur í senn. Ef 

vel gengur verður markmiðið að lengja leikinn upp í 15 mínútur og að lokum í 20 mínútur. 

Þar sem rannsakendur munu gera mælingar á hegðun kennara og nemenda á sama tíma 

verður áhorfstímanum á marknemendur og kennara skipt upp í 10 sekúndna áhorfsbil. 

Rannsakendur munu því fylgjast með hegðun kennarans öll hlutabilin, en munu samhliða því 

fylgjast með hegðun marknemenda í eitt hlutabil, eða 10 sekúndur í senn. Þessi tímaskeið 

verða endurtekin til skiptis í þær 10 mínútur sem Hvatningarleikurinn verður leikinn hverju 

sinni og lengdar með lengri leik. Skráningarblöð má sjá í viðauka 7.  

 Rannsakendur munu skrá niður hlutfall jákvæðrar athygli kennara til nemenda ásamt 

því að skrá niður hlutfall aðfinnsla meðan á bilaskráningu stendur. Ekki verða gerðar 

skráningar á tíðni hegðunar kennaranna, aðeins verður skráð hvort hegðun eigi sér stað 

innan hlutabils eða ekki. Einnig munu rannsakendur meta gæði framkvæmdar 

Hvatningarleiksins hjá kennurunum meðan íhlutun á sér stað með gátlista Elswick og Casey 

(2011) fyrir mælingar á gæðum framkvæmdar Hvatningarleiksins (sjá viðauka 6). 

Þegar grunnskeiðsmælingum er lokið munu þátttakendur sitja um klukkutíma langt 

örnámskeið hjá rannsakendum um Hvatningarleikinn (sjá nánari lýsingu í kaflanum um 

frumbreytur). Á námskeiðinu munu þátttakendur kynnast framkvæmd leiksins áður en þeir 

innleiða leikinn í eigin kennslu. Á meðan rannsókninni stendur mun rannsakandi vera 

kennurunum innan handar og veita reglulega og markvissa endurgjöf eftir hverja mælingu til 

þess að auka gæði framkvæmdar Hvatningarleiksins í kennslustundum. Í lok hverrar 

kennslustundar mun athugandi fylla út gátlista (sjá viðauka 6) sem notaður verður til þess að 

sýna kennurunum hvað þeir þurfa að bæta við innleiðingu leiksins, koma með tillögur að 

úrbótum og veita kennaranum tækifæri til þess að spyrja spurninga með það að markmiði að 

bæta gæði framkvæmdar Hegðunarleiksins. 
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Þegar grunn- og inngripsskeiðum er lokið munu rannsakendur leggja spurningalista 

fyrir kennarana um upplifun þeirra af notkun Hvatningarleiksins í kennslu sinni (sjá viðauka 

4). Listinn inniheldur sex spurningar sem verður svarað eftir 7 stiga Likert skala („mjög 

sammála“ – „sammála“ – „nokkuð sammála“ – „hvorki né/ hlutlaus“ – „nokkuð ósammála“ – 

„ósammála“ – „mjög ósammála“). Listinn var saminn af Rubow og félögum (2018) sem 

notuðu listann í þessum tilgangi rannsókn sinni. Listinn var þýddur yfir á íslensku fyrir þessa 

rannsókn af rannsakanda. 

Kennari 1 mun aðeins leika leikinn með nemendum sínum í 10 mínútur í senn meðan 

á mælingum stendur. Kennari 2 mun leika leikinn með nemendum sínum í 10 mínútur og ef 

vel gengur mun hann lengja leikinn í 15 mínútur og að lokum í 20 mínútur. Rannsóknarsnið 

hjá kennara 3 verður A-B-A-B vendisnið, þar sem teknar verða grunnskeiðsmælingar og 

inngrip svo sett inn í að minnsta kosti þrjár mælingar. Því næst verður inngripið fjarlægt og 

kennarinn hættir að leika leikinn með nemendum sínum í tvær mælingar og verða jákvæð 

athygli, aðfinnslur og hljóðmælingar skráðar líkt og gert var á fyrra grunnskeiðssniði. Að því 

loknu mun kennari 3 innleiða leikinn aftur í kennsluna. Ef vel gengur verður leikurinn lengdur 

úr 10 mínútur í 15 mínútur og svo í 20 mínútur líkt og gert verður með kennara 2.  

 

Fyrra grunnskeið (A1) 

Gerðar verða að minnsta kosti þrjár grunnskeiðsmælingar hjá kennara 1 áður en inngripið 

verður innleitt. Þar sem rannsóknin er unnin eftir marföldu grunnskeiðssniði verða 

grunnskeiðsmælingar lengri hjá kennurum 2 og 3. Í fyrri grunnskeiðsmælingu verður fylgst 

með jákvæðri athygli og aðfinnslum kennara við nemendur. Í þessum mælingum munu 

kennarar kenna á hefðbundinn hátt með þeim bekkjarstjórnunaraðferðum sem þeir eru 

vanir að nota. Þegar fyrri grunnskeiðsmælingum er lokið munu kennarar sækja 

einstaklingsörnámskeið í aðferðum Hvatningarleiksins hjá rannsakendum. Námskeið verður 

haldið á vinnustað kennaranna og hafa rannsakendur fengið leyfi til þess að halda 

námskeiðið á vinnutíma kennaranna.  

 

Fyrra inngripsskeið (B1) 

Meðan á inngripsskeiði stendur munu rannsakendur mæla hlutfall jákvæðrar athygli og 

aðfinnslna kennara meðan á íhlutun stendur í að minnsta kosti þrjár mælingar.  
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Seinna grunnskeið (A2) 

Á seinna grunnskeiði verður íhlutun fjarlægð hjá kennara 2 og jákvæð athygli, aðfinnslur og 

hljóðtíðni mæld á sama hátt og gert var í fyrra grunnskeiði. Kennarinn mun tilkynna 

bekknum að Hvatningarleikurinn verði ekki leikinn í stærðfræðitíma þennan daginn án 

frekari útskýringa. Ef nemendur spyrja hvers vegna leikurinn sé ekki í dag mun kennari svara 

nemendum að mögulega verði hann aftur á morgun og halda áfram með kennslustundina. 

Gerðar verða að minnsta kosti tvær mælingar án íhlutunar á seinna grunnskeiði.  

 

Seinna inngripsskeið (B2, B3, B4) 

Að lokum verður íhlutun Hvatningarleiksins (B2) innleidd aftur hjá kennara 2 og mælingum á 

jákvæðri athygli og aðfinnslum haldið áfram ásamt mælingum á hljóðstigi og gæðum 

framkvæmdar Hvatningarleiksins. Á seinna inngripsskeiði verður leikurinn aftur leikinn í 10 

mínútur í tvær mælingar. 

 Á seinna inngripsskeiði (B3) verður leikurinn lengdur í 15 mínútur hjá kennurum 2 og 

3 og jákvæð athygli og aðfinnslur mældar hjá þeim í að minnsta kosti tvö skipti. Á seinna 

inngripsskeiði (B4) verður leikurinn lengdur upp í 20 mínútur hjá kennurum 2 og 3 og jákvæð 

athygli og aðfinnslur mældar hjá þeim í að minnsta kosti tvö skipti á hvoru skeiði. 

 

Áreiðanleiki matsmanna 

Til þess að tryggja áreiðanleika og samræmi á milli rannsakenda munu tveir rannsakendur 

gera mælingar í einni af hverjum þremur mælingum og bera niðurstöður saman. Miðað er 

við að samræmi verði að lágmarki 90% í mælingum þeirra. Áreiðanleiki matsmanna verður 

mældur með því að leggja saman tilvik áhorfsbila þar sem samræmi kom fram og deila því 

með heildarfjölda áhorfsbila. Sú útkoma verður síðan margfölduð með 100.  

 

Gæði framkvæmdar Hvatningarleiksins 

Í þessari rannsókn verða gæði framkvæmdar Hvatningarleiksins metin með 29 atriðum sem 

skipt hefur verið upp í sjö undirflokka sem endurspegla kjarnaþætti Hvatningarleiksins. Þessir 

sjö kjarnar eru: (a) að undirbúa nemendur fyrir leikinn (fimm atriði), (b) val á athöfnum (þrjú 

atriði), (c) notkun tímavaka (þrjú atriði), (d) lið (fjögur atriði), (e) viðbrögð við óæskilegri 

hegðun (fjögur atriði), (f) verðlaun (sex atriði) og (g) eftir leikinn (fjögur atriði). Gátlistinn er 

að fyrirmynd rannsóknar Becker og félaga (2013) þar sem gæði framkvæmdar 
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Hvatningarleiksins voru metin með þessum hætti. Listinn var þýddur og staðfærður af 

rannsakanda við gerð þessarar rannsóknar (sjá viðauka 6).  

 Rannsakendur mátu kennara með fimm punkta kvarða fyrir hvern af þessum sjö 

undirflokkum. Þessar sjö stigagjafir verða svo notaðar til þess að reikna meðaltal fyrir gæði 

framkvæmdar hjá hverjum kennara fyrir sig.  

 

Jákvæð athygli og aðfinnslur 

Rannsakendur munu fylgjast með því hversu oft kennarar veita nemendum jákvæða athygli á 

meðan mælingum stendur. Jákvæð athygli getur verið munnleg, skrifleg eða í formi jákvæðra 

vísbendinga svo sem bros eða að setja upp þumalinn (e. thumbs up). Það telst einnig sem 

hrós þegar nemandi svarar spurningu rétt og kennari svarar til dæmis: „já, rétt hjá þér!“  eða 

þegar kennari segir „takk fyrir að rétta upp hönd“. Einnig munu rannsakendur mæla hlutfall 

þess þegar kennarar sýna nemendum aðfinnslur (e. reprimand) fyrir óæskilega hegðun í 

kennslustund. Það getur falið það í sér að kennari sussi á nemenda/-ur, vísi nemenda/-um úr 

skólastofu og munnlegar aðfinnslur svo sem „hvers vegna ertu að tala við Nonna?“ og „Hvers 

vegna ertu ekki í sætinu þínu?“. Rannsakendur munu ekki upplýsa kennara nákvæmlega um 

hvaða breytur í kennslu þeirra eða hegðun nemenda verði skráð fyrr en að mælingum 

loknum til þess að draga úr líkum á því að þættir aðrir en frumbreytur rannsóknar hafi áhrif á 

hegðun kennara. 

 

Upplifun kennara af aðferðinni 

Að rannsókn lokinni munu rannsakendur leggja spurningalista fyrir kennara um upplifun 

þeirra af því að nota Hvatningarleikinn í kennslu (sjá viðauka 3, bls. 21). Listinn inniheldur sex 

spurningar sem verður svarað eftir 7 stiga Likert skala („mjög sammála“  – „sammála“– 

„nokkuð sammála“  – „hvorki né“  – „nokkuð ósammála“  „ósammála“  – „mjög ósammála“). 

Þessi listi var saminn og nýttur af Rubow og félögum (2018) í þessum tilgangi en þýddur á 

íslensku og aðlagaður af rannsakendum við undirbúning þessarar rannsóknar. 

2.7. Úrvinnsla gagna 

Vinnsla tölfræðilegra gagna mun fara fram í Excel 2011. Stuðst verður við lýsandi tölfræði, 

svo sem hlutföll, meðaltal, staðalfrávik og jafnvel áhrifsstærðir, eins og við á (Amalía 

Björnsdóttir, 2003).  
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2.8. Innra og ytra réttmæti rannsóknar 

Til þess að auka innra réttmæti rannsóknarinnar verður notað margfalt grunnskeiðssnið milli 

kennara. Því verður hægt að bera niðurstöður saman á milli þátttakenda og sjá hvort 

frumbreyturnar, námskeið fyrir kennara í Hvatningarleiknum annars vegar og handleiðsla 

fyrir kennara hinsvegar hafi áhrif á fylgibreytur. Gerðar verða grunnskeiðsmælingar hjá 

þremur kennurum og því verður hægt að bera niðurstöður saman á milli kennara og sjá 

hvort námskeið og handleiðsla í Hvatningarleiknum hafi áhrif á fylgibreyturnar. Ytra réttmæti 

er hátt þar sem rannsóknin fer fram á vettvangi í þeim aðstæðum sem við mætti búast við 

innleiðingu Hvatningarleiksins utan rannsóknarumhverfis, það er, í raunaðstæðum innan 

grunnskóla.  

2.9. Siðferðileg álitamál 

Rannsóknin byggist á þátttöku starfandi kennara á vettvangi og því brýnt að taka tillit til 

mögulegra siðferðilegra álitamála. Gæta þarf þess að koma fram af fagmennsku og sýna 

þátttakendum trúnað, hlýju og virðingu. Einnig er mikilvægt að halda tryggð við 

rannsóknaráætlun. Rannsakandi þarf undirbúa námskeið vel, svo þátttakendur hafi sem 

besta möguleika á að framkvæma Hvatningarleikinn vel, samhliða kennslu.  Jafnframt þarf að 

gefa þátttakendum uppbyggjandi endurgjöf og hvetja þá og aðstoða við árangursríka 

framkvæmd Hvatningarleiksins innan skólastofunnar. Óskað verður eftir skriflegu og 

upplýstu samþykki skólastjórnenda og kennara fyrir rannsókninni innan skólans. Kennurum 

verður tryggð nafnleynd og verður gefið leyfi til þess að hafna eða hætta þátttöku hvenær 

sem er í ferlinu. Ekki er gert ráð fyrir samþykki foreldra eða forráðamanna nemenda fyrir 

þessa rannsókn þar sem hún beinist að kennurum skólans en ekki nemendum.  
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Viðauki 1 - Samþykki kennara  

 
Vegna meistaraverkefnis í Háskóla Íslands, Menntavísindasviði. 

 
Til kennara: 
 
Hér með er óskað eftir samstarfi við vinnslu meistaraverkefnis í námsleiðinni kennslu ungra barna í 
grunnskóla við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Markmiðið með verkefninu er að bæta hegðun 
og/eða líðan barna og kennara í grunnskólum.  
 
Rannsóknin verður unnin í samstarfi við stjórnendur skólanns og leiðbeinendur við Háskóla Íslands. 
Við byggjum rannsóknina á raunprófuðum bekkjarstjórnunaraðferðum sem hafa sýnt góðan árangur 
erlendis. Verkefnið felst í að safna gögnum um áhrif tiltekinna sannreyndra aðferða við 
bekkjarstjórnun á hegðun og virka þátttöku þátttakenda með beinum athugunum og 
spurningalistum. Beinar athuganir felast í því að við komum í skólastofuna ásamt mögulega nemum í 
hagnýtri atferlisgreiningu. Athuganir munu taka 15 mínútur í senn. Um er að ræða tvo fasa, annars 
vegar áður en aðferðirnar eru innleiddar og svo aftur í framhaldi af innleiðingunni til þess að meta 
árangur. 
 
Leiðbeinendur okkar eru Anna Lind Pétursdóttir (annalind@hi.is), prófessor í sálfræði, sérkennslu og 
atferlisfræði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og Bergljót Gyða Guðmundsdóttir (bgg@hi.is) 
lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands.   
 
Óskað er eftir samþykki kennara fyrir samvinnu um rannsóknarverkefnið.  Einnig er óskað eftir 
samþykki kennara fyrir því að kynna niðurstöður rannsóknarinnar á fræðilegum vettvangi, svo sem á 
ráðstefnum og fræðigreinum. Nafn nemenda, kennara eða skólans munu hvergi koma fram í 
umfjöllun og ekki ætti að vera hægt að rekja upplýsingarnar til þeirra. Farið verður með allar 
persónulegar upplýsingar sem trúnaðarmál og í samræmi við reglur um persónuvernd. Kennara og 
nemendum er frjálst að hætta þátttöku í verkefninu hvenær sem er. 
 
Ef það eru einhverjar spurningar, þá er velkomið að hafa samband við leiðbeinendur okkar, Önnu-
Lind Pétursdóttur (annalind@hi.is) og/eða Bergljótu Gyðu Guðmundsdóttur (bgg@hi.is), sem bera 
ábyrgð á rannsókninni. 
 
Með fyrirfram þökkum, Jónína Klara Pétursdóttir (jkp2@hi.is) og Guðrún Helga Guðlaugsdóttir 
(ghg22@hi.is). 
 
Skólastjóri samþykkir samstarf um verkefni. 
 
_______________________________________________________ 
Dags.     undirskrift kennara 
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Viðauki 2 – Samþykki skólastjórnenda 

 
Vegna meistaraverkefnis í Háskóla Íslands, Menntavísindasviði. 

 
Til skólastjórnenda. 

 
Hér með er óskað eftir samstarfi við vinnslu meistaraverkefnis í námsleiðinni kennslu ungra barna í 
grunnskóla við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Markmiðið með verkefninu er að bæta hegðun 
og/eða líðan barna og kennara í grunnskólum.  
 
Rannsóknin verður unnin í samstarfi við stjórnendur skólans, kennara og leiðbeinendur við Háskóla 
Íslands. Við byggjum rannsóknina á raunprófuðum bekkjarstjórnunaraðferðum sem hafa sýnt góðan 
árangur erlendis. Verkefnið felst í að safna gögnum um áhrif tiltekinna sannreyndra aðferða við 
bekkjarstjórnun á hegðun og virka þátttöku þátttakenda með beinum athugunum og 
spurningalistum. Beinar athuganir felast í því að við komum í skólastofuna og fylgjumst með 
kennurum og nemendum í 8-12 skipti á þessari önn. Við munum sjálfar sjá um beinu athuganirnar 
ásamt mögulega nemum í hagnýtri atferlisgreiningu. Athuganir munu taka 15 mínútur í senn. Um er 
að ræða tvo fasa, annars vegar áður en aðferðirnar eru innleiddar og svo aftur í framhaldi af 
innleiðingunni til þess að meta árangur. 
 
Leiðbeinendur okkar eru Anna Lind Pétursdóttir (annalind@hi.is), prófessor í sálfræði, sérkennslu og 
atferlisfræði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og Bergljót Gyða Guðmundsdóttir (bgg@hi.is) 
lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands.   
 
Óskað er eftir samþykki kennara fyrir samvinnu um rannsóknarverkefnið.  Einnig er óskað eftir 
samþykki kennara fyrir því að kynna niðurstöður rannsóknarinnar á fræðilegum vettvangi, svo sem á 
ráðstefnum og fræðigreinum. Nafn nemenda, kennara eða skólans munu hvergi koma fram í 
umfjöllun og ekki ætti að vera hægt að rekja upplýsingarnar til þeirra. Farið verður með allar 
persónulegar upplýsingar sem trúnaðarmál og í samræmi við reglur um persónuvernd. Kennara og 
nemendum er frjálst að hætta þátttöku í verkefninu hvenær sem er. 
 
Ef það eru einhverjar spurningar, þá er velkomið að hafa samband við leiðbeinendur okkar, Önnu-
Lind Pétursdóttur (annalind@hi.is) og/eða Bergljótu Gyðu Guðmundsdóttur (bgg@hi.is), sem bera 
ábyrgð á rannsókninni. 
 
Með fyrirfram þökkum, Jónína Klara Pétursdóttir (jkp2@hi.is) og Guðrún Helga Guðlaugsdóttir 
(ghg22@hi.is). 
 
Skólastjóri samþykkir samstarf um verkefni. 
 
_______________________________________________________ 
Dags.     undirskrift skólastjóra 

 
 

 

  

mailto:ghg22@hi.is
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Viðauki 3 – Spurningalisti í lok rannsóknar fyrir kennara  

(Rubow, Vollmer og Joslyn, 2018). 
 
Spurningalisti fyrir kennara:  
Kvarði: 1-7 Likert 
 
1 = Mjög sammála 
2 = Sammála 
3 = Nokkuð sammála 
4 = Hvorki né/ hlutlaus 
5 = Nokkuð ósammála 
6 = Ósammála 
7 = Mjög ósammála 
 

a) Ég hafði gaman af því að spila leikinn með bekknum mínum 
b) Leikurinn hjálpaði mér að kenna bekknum námsefnið 
c) Leikurinn truflaði kennsluna hjá mér 
d) Ég myndi vilja nota leikinn áfram með bekknum mínum 
e) Leikurinn hjálpaði til við að halda bekknum rólegum og hljóðlátum 
f) Það var auðvelt að skilja aðferðina 
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Viðauki 4 – Reglur Hvatningarleiksins í kennslustund 

 
Viðmið um reglur Hvatningarleiksins í kennslustund (geta tekið breytingum ef aðrar reglur 
henta hópnum betur og verður endanlega ákveðið í samráði við kennarana) 
 

a) Réttu upp hönd 
b) Vertu í þínu sæti 
c) Vinnum í hljóði 
d) Haltu höndum, fótum og námsgögnum hjá þér 
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Viðauki 5 – Gátlisti um gæði framkvæmdar Hvatningarleiksins 

 
Byggt á: Marchese o.fl. (2017). The Good Behavior Game Implementation Chart.  
Þýðing og staðfærsla: Guðrún Helga Guðlaugsdóttir og Anna-Lind Pétursdóttir 

HVATNINGARLEIKURINN 

Mat á framkvæmd 

Framkvæmd 
leiks 

 
Atriði 

Til 
staðar? 

Stig 

Að undirbúa 
nemendur 
fyrir leikinn 

Kennari nær athygli nemenda sinna áður en 
hann hefur leikinn 

Já     Nei 5 atriði: 4 stig 

4 atriði: 3 stig 

3 atriði: 2 stig 

1-2 atriði: 1 stig 

 

 

Stig =   

Kennari gefur skýrar og hnitmiðaðar 
leiðbeiningar fyrir verkefnið sem nemendur 
eiga að ljúka meðan á leik stendur, þ.á m. lýsir 
tiltekinni hegðun (t.d. Vinsamlega hættið að 
skrifa, setjið ritgerðina í möppuna ykkar og 
möppuna í hólfið ykkar)  

Já     Nei 

Kennari tilgreinir eða vísar til þeirrar 
viðeigandi hegðunar sem gefur nemendum 
táknstyrkja meðan á leik stendur. 

Já     Nei 

Kennari staðsetur tímavaka þar sem hann er 
sýnilegur öllum nemendum og tilkynnir að 
leikurinn standi yfir í ______ mínútur. 

Já     Nei 

Kennari tilkynnir greinilega þegar leikur hefst. Já     Nei 

Kennari reynir ekki að undirbúa nemendur fyrir 
Hvatningarleikinn 
eða 
Kennarinn fer ekki í leikinn þegar fyrirfram ákveðin athugun á 
sér stað 

0 stig  

Val á verkefni  

 
Kennari hefur valið verkefni við hæfi fyrir nemendurna að 
ljúka meðan á leiknum stendur 

3 atriði : 4 stig 

2 atriði : 3 stig 

1 atriði: 2 stig 

Viðeigandi 

verkefni: 1 stig 

 
Stig =  
  

 
Kennarinn getur fylgst með nemendum (þarf 
ekki að eiga í samskiptum við nemendur) 

 
Já     Nei 

Kennarinn setur upp viðeigandi verkefni fyrir 
nemendurna – ekki of auðvelt né of erfitt fyrir 
nemendur 

Já     Nei 
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Kennarinn tengir verkefnið við 
námskrá/námsefnið (leikurinn á ekki eingöngu 
að halda nemendum uppteknum) 

Já     Nei 

Kennari valdi ekki verkefni við hæfi 
eða 
Kennarinn gefur nemendum ekki verkefni til að ljúka við 
meðan á leik stendur 
eða 
Kennarinn fer ekki í leikinn meðan fyrirfram ákveðin athugun 
á sér stað. 

 
 
0 stig  

Notkun 
tímavaka eða 
skeiðklukku í 
síma 

Tímavaka er beitt til að sýna tíma sem leikur varir.  
2 atriði: 4 stig 
1 atriði: 3 stig 
 
 

Stig =  

Tímavakinn er staðsettur á sýnilegum stað þar 
sem sést og heyrist vel til hans og kennari 
lætur vita þegar tímanum lýkur (t.d. 
“Tíímavakinn er búinn að hringja, núna er 
leiknum okkar lokið”). 

Já     Nei 

Vísað er í hve mikill tími er eftir (“Nú eru 3 
mínútur eftir af leiknum”) að minnsta kosti 
tvisvar sinnum meðan á 10 mínútna leik 
stendur. 

Já     Nei 

Kennari reynir að nota tímavaka, en fylgir því ekki eftir (t.d. 
stillir tímavakann, en hefur ekki orð á því þegar tíminn 
klárast) 

1 stig 

Enginn tímavaki er notaður eða óáreiðanlegt tæki er notað til 
tímatöku. 
eða 
Kennarinn fer ekki í leikinn meðan fyrirfram ákveðin athugun 
á sér stað. 

 
0 stig  

Lið 

Allir nemendur tilheyra liði (1-2 nemendur 
geta verið tímabundið í einstaklingsliði) 

Já     Nei  
4 atriði: 4 stig 
3 atriði: 3 stig 
2 atriði: 2 stig 
1 atriði: 1 stig 
 
 

Stig =  

Feimnum nemendum og nemendum með 
hegðunarvanda er jafnt skipt á milli liða (búast 
má við jöfnu gengi liða í leiknum) 

Já     Nei 

Bekknum er skipt í viðeigandi fjölda liða (t.d. 
25 barna bekkur ættu að vera skipt í 4-5 lið). 

Já     Nei 

Hvert lið hefur fengið nafn og nemendur 
þekkja nafn liðsins sins. 

Já     Nei 

Engin lið eru sett saman. 
eða  
Kennarinn fer ekki í leikinn meðan fyrirfram ákveðin athugun 
á sér stað. 

 
0 stig 
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Viðbrögð við 
æskilegri 
hegðun 

Kennari fylgist með og gefur stjörnu fyrir 
viðeigandi hegðun með reglulegu millibili yfir 
leiktímann (t.d. 4 stjörnur með 2-3 mínútna 
millibili í 10 mínútna leiktíma). 

Já     Nei  
4 atriði: 4 stig 
3 atriði: 3 stig 
2 atriði: 2 stig 
1 atriði: 1 stig 
 
 

Stig = 

Kennari hunsar óæskilega hegðun eða bregst 
við með því að hrósa öðrum fyrir viðeigandi 
hegðun. 

Já     Nei 

Kennari lætur nemendur vita að fylgst sé með 
hegðun þeirra og hrósar fyrir viðeigandi 
hegðun 

Já     Nei 

Kennari hrósar liðum fyrir tiltekna viðeigandi 
hegðun 

Já     Nei 

Kennari reynir ekki að bregðast markviss við æskilegri hegðun 
Eða 
Kennari bregst á harkalegan hátt við óæskilegri hegðun. 
Eða   
Kennarinn fer ekki í leikinn meðan fyrirfram ákveðin athugun 
á sér stað. 

 
0 stig 

Umbun 

Verðlaun eru (eða virðast) dregin af handahófi 
úr safni mögulegra verðlauna (sem bekkurinn 
ákvað í sameiningu) 

Já     Nei  
 
7 atriði: 4 stig 
5-6 atriði: 3 stig 
3-4 atriði: 2 stig 
Minna en 3 
atriði: 1 stig 
 
 

 
 
Stig = 

Umbun er af viðeigandi lengd (2 mínútur fyrir 
10 mínútna leik 

Já     Nei 

Umbun er vel stjórnað, hún er örugg og 
viðeigandi inni í kennslustofu (þ.e. það er ekki 
hlaupið, öskrað og ýtt) og meirihluti nemenda 
hættir þegar umbun lýkur 

Já     Nei 

Kennari veitir nemendum umbun innan 
viðeigandi tímaramma (innan 5 mínútna eftir 
að tímavaki pípir og leik lýkur) 

Já     Nei 

Kennarinn sýnir mikinn áhuga á umbuninni 
eða verðlaununum. Hann byggir upp 
eftirvæntingu og tekur jafnvel þátt í 
umbuninni. 

Já     Nei 

Nemendur þekkja til umbunar í 
Hvatningarleiknum og eru spenntir fyrir henni 

Já     Nei 

Kennarinn minnir nemendur á viðeigandi 
hegðun meðan á umbun stendur (t.d. “Munið 
krakkar, það má ekki hlaupa”) 

Já     Nei 
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Engin umbun er veitt 
eða 
Umbun er frestað þar til seinna 
eða 
Kennari sviptir sigurlið umbuninni 
eða  
Kennarinn fer ekki í leikinn meðan fyrirfram ákveðin athugun 
á sér stað. 

 
0 stig 

Eftir leikinn 

Farið er yfir fjölda stjarna sem hvert lið fékk fyrir 
jákvæða hegðun 

Já     Nei  
 
6 atriði: 4 stig 
4-5 atriði: 3 stig 
3 atriði: 2 stig 
Minna en 3 
atriði: 1 stig 
 
 

 
Stig =  

Kennari lætur hvert lið vita á skýran hátt hvort 
það hafi unnið í leiknum með því að ná 
tilteknum fjölda stjarna eða ekki (t.d. “Bláa lið, 
þið unnuð leikinn” eða “Öll lið náðu að vinna” 

Já     Nei 

Kennarinn fer yfir þá jákvæðu hegðun sem liðin 
eða bekkurinn í heild sýndi 

Já     Nei 

Kennarinn fer yfir hvaða hegðun leiddi til þess að 
lið missti af því að fá stjörnu 

Já     Nei 

Liðunum er leiðbeint um hvaða hegðun þarf að 
bæta fyrir næsta leik (t.d. “Munið næst að rétta 
upp hönd ef þið viljið segja eitthvað”). 

Já     Nei 

Ef lið tapar í leiknum bregst kennarinn við með 
lágstemmdri hughreystingu (t.d. “Ekki hafa 
áhyggjur, þið fáið annað tækifæri til þess að 
vinna í leiknum næst”) 

Já     Nei 

Kennarinn fer ekki yfir jákvæða hegðun í lok leiks 
eða 
Kennarinn fer ekki í leikinn meðan fyrirfram ákveðin athugun 
á sér stað. 

0 stig 
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Viðauki 6 – Skráningablað fyrir mælingar á markhegðun kennara og 
nemenda 
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Viðauki 7 - Leiðbeiningar við skráningu og skilgreiningar  

 

• Byrjið á því að fylla út tímasetningu, dagsetningu, nafn og hvort skráning sé 

áreiðanleikamæling.  

• Fylgst er með einum kennara og fjórum nemendum í 10 mínútur.  

• Fylgst er með kennara öll hlutabilin. 

• Fylgst er með hverjum nemanda í 10 sekúndur í senn eða 2,5 mínútur yfir skráningabilið. 

Röð nemenda er jafnvægisstillt (e. counterbalanced) og fyrirfram ákveðin á 

skráningablaðinu.  

• Nemendur eru merktir nem1, nem2, nem3 og nem4.   

• Opnið interval timer í símanum ykkar. Notið það til þess að mæla hlutabilin. Tímasetning 

upphafs skráninga á að vera samstillt, svo áreiðanleikamælingar fari fram á nákvæmlega 

sömu 10 sek. hlutabilunum. Það er mikilvægt að samstilla interval timer áður en 

rannsakendur fara inn í kennslustofuna og koma sér saman um það hver gefur merki um 

það að mælingar séu að hefjast. Það er mikilvægt að rannsakendur standi ekki á sama 

stað í kennslustofunni til þess að tryggja það að skráningarnar séu óháðar.  

• Kveikið á SoundMeter. Þar eru gerðar hljóðmælingar. 

• Staðsetjið þá nemendur sem á að mæla í skólastofunni. Í áreiðanleikamælingum, tryggið 

að sömu nemendur séu skráðir sem nemendur 1, 2, 3 og 4 hjá báðum skráningaraðilum.  

• Skrá á 10 sek. tímabil í 10 mín. truflandi hegðun nemenda, námsástundun og endurgjöf 

kennara.  

1. Óæskileg hegðun nemenda skiptist í 4 flokka. Merkið x við réttan stað ef þið sjáið 

markhegðun hjá nemanda. (sjá nánari skilgreiningar á bls. 4) 

2. Eru nemendur virkir eða óvirkir. X fyrir virkni. O fyrir óvirkni. (sjá nánari skilgreiningar 

á bls. 4) 

3. Ef kennari veitir jákvæða athygli merkið þá plús (+) á viðeigandi stað. Ef kennari sýnir 

aðfinnslu  merkið þá mínus (-) á viðeigandi stað. (sjá nánari skilgreiningar á bls. 5) 

4. Þegar 10 sekúndur eru liðnar, fylgist þá með næsta nemanda og svo koll af kolli.  

5. Það er mikilvægt að muna að það er búið að fyrirframákveða röð þátttakenda. Henni 

verður að fylgja. 
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Skilgreiningar á hegðun og námsástundun nemenda 

Óæskileg hegðun 

Nemandi sýnir óæskilega og truflandi hegðun sem hefur áhrif á hann og aðra nemendur í 

kennslustund.  Talið sem eitt atvik á hlutabili ef nemandi :  

• Hegðun 1 : framkallar óæskileg hljóð eða talar án leyfis frá kennara. 

• Innan skilgreiningar : Nemandi gefur frá sér samfelld hljóð. T.d. söngl, orðleysur 

eða öskur/óp. Nemandi talar án leyfis við bekkjarfélaga  eða kallar fram í fyrir yfir 

allan bekkinn án þess að rétta upp hönd um efni sem tengist ekki námsefni. 

• Utan skilgreiningar: Ef nemandi situr kyrr í sætinu sínu og gefur ekki frá sér nein 

hljóð eða sýnir látbrögð. 

• Hegðun 2:  notar neikvætt eða ljótt orðbragð.   

• Innan skilgreiningar: Nemandi kemur með neikvæðar athugasemdir um skóla eða 

námsefni. 

• Utan skilgreiningar: Nemandi notar viðeigandi talanda þegar hann biður kennara 

eða sessunaut um leiðsögn eða aðstoð.  

• Hegðun 3: sýnir meiðandi eða ógnandi hegðun (ýgi).            

• Innan skilgreiningar: Nemandi sparkar eða lemur í borð, gólf, stóla eða aðra 

húsmuni. Nemandi kastar hlut í átt að nemanda, kennara eða húsmunum. 

Nemandi er með óviðeigandi líkamstjáningu. T.d ógnandi tjáningu eða 

andlitsgrettur gagnvart kennara eða öðrum nemanda           

• Hegðun 4: fer úr sæti án leyfis. 

• Innan skilgreiningar: Nemandi stendur upp án leyfis og nálgast aðra. 

  

 

 

 

Námsástundun 

Nemandi fylgir þeim fyrirmælum sem kennarinn gefur hverju sinni í kennslustofunni með því 

að taka þátt í athöfnum og/eða sinna þeim verkefnum sem kennarinn leggur fyrir.  

• Nemandi vinnur verkefni og sýnir hegðun í samræmi við fyrirmæli kennara. 

• Nemandi beinir augum að verkefni eða kennara þegar hann talar til bekksins. 
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• Nemandi svarar spurningum kennara (eða félaga í hópavinnu). 

• Nemandi réttir upp hönd og spyr kennara viðeigandi spurninga sem tengjast námsefni. 

• Nemandi fær leyfi og nær í hlut/-i sem tengist verkefninu. 

Innan skilgreiningar Utan skilgreiningar 

• Nemandi biður um að fá fyrirmælin 

aftur.  

• Nemandi biður kennara um leyfi til þess 

að fara á klósettið eða fá sér vatnsglas. 

Ef nemandi yfirgefur svæðið, með leyfi 

kennara, er gert hlé á skráningu hjá 

þeim nemanda. 

• Nemandi sýnir þátttöku með því að 

veita kennara athygli og horfa á 

kennarann þegar hann er að gefa 

skilaboð eða útskýra verkefni.  

• Nemandi spyr spurninga sem tengjast 

verkefninu. 

• Nemandi sýnir það með líkamstjáningu 

að hann sé að að vinna verkefnið til 

dæmis með því að kinka kolli eða setja 

fingur á námsefnið.  

• Nemandi fylgir þeim leiðbeiningum sem 

kennarinn leggur upp með og vinnur 

verkefnið sem hann á að vinna hverju 

sinni.  

• Nemandi tekur ekki þátt í 

kennslustund lengur en 2 sekúndur á 

10 sekúndna hlutabili. 

• Nemandi situr í sætinu sínu án þess 

að trufla en vinnur ekki verkefnið 

sitt. 

• Nemandi vinnur verkefnið án þess 

að fylgja fyrirmælum kennara. Til 

dæmis með því að skrifa viljandi 

röng svör við spurningarnar. 

• Nemandi krassar á verkefnið sitt eða 

teiknar á það þar sem það er eki 

viðeigandi að teikna.  

• Nemandi leiðréttir ekki verkefnið sitt 

þegar hann er beðinn um það.  

•  
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Skilgreiningar á jákvæðri athygli og aðfinnslum kennara 

 

Jákvæð athygli 

Jákvæð athygli getur verið munnlegar og skriflegar athugasemdir eða það að kennari sýni 

samþykki fyrir tiltekinni hegðun, félagslegri eða námslegri með látbragði.  

Dæmi um jákvæða athygli (merkt sem plús (+) á skráningarblaði): 

• Skriflegt hrós eða jákvæð tákn, s.s. broskarl, stjarna á töflu 

• Munnlegar athugasemdir eins og  “takk fyrir að rétta upp hönd”, “ég er ánægð/ur 

að þú skulir taka þátt”, “vel gert!”  

• Hvetjandi látbragð, s.s. að kennari kinki kolli, gefi nemendum þumalinn upp eða 

fimmu. 

 

Eftirfarandi telst ekki jákvæð athygli:  

• Þegar kennari hrósar fyrir óskilgreinda hegðun t.d. með því að svara nemendum 

„já“, „ókei“, „það er rétt“ eða þegar kennari endurtekur svar nemanda.  

• Þegar kennari segir jákvæða hluti með kaldhæðni, t.d. „frábært“ eða „þetta var nú 

aldeilis vel gert“.  

 

 

Aðfinnslur 

Aðfinnslur eru munnlegar og skriflegar staðhæfingar eða látbragð kennara sem gefa til kynna 

vanþóknun á tiltekinni félagslegri hegðun nemanda. Aðfinnslur fyrir akademíska hegðun 

munu ekki vera skráðar aðfinnslur þar sem þær þjóna leiðréttandi tilgangi til þess að bæta 

námslega stöðu nemandans.  

Dæmi um aðfinnslur (merkt sem mínus (-) á skráningarblaði: 

• Það að segja nemanda að hætta hegðun sem tengist ekki náminu, t.d. „hafðu hendur 

og fætur hjá þér“ eða „hættu að flauta“ og skipanir eins og „sestu“ og „hættu“. 

• Að kennari hóti eða fylgi eftir hótunum, t.d. að kennari hóti að svipta nemendur 

stigum í leiknum. 

• Að kennari sussi á nemendur. 

• Að kennari líkamlega beini nemanda á réttan stað í kennslustofunni (t.d. tekur um 

axlir barns og vísar því þannig í sætið sitt).  
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Eftirfarandi er ekki skráð sem aðfinnsla þar sem það telst vera leiðréttandi endurgjöf á 

frammistöðu í verkefni:  

• Þegar kennari krefur nemanda um að vinna verkefni. 

• Þegar kennari óskar eftir svari við spurningu. 

• Þegar kennari minnir nemanda á rétta hegðun, t.d. „já, rétt hjá þér en mundu að 

rétta upp hönd“. 

• Þegar kennari spyr spurninga um félagslega hegðun t.d. „hvers vegna ertu ekki í 

sætinu þínu?“ eða „hvers vegna ertu að tala við Jón?“ þar sem stundum á þessi 

hegðun nemandans rétt á sér. T.d. gæti nemandi hafa fengið leyfi frá öðrum kennara 

eða stuðningsfulltrúa til þess að fara á klósettið eða annað þess háttar. 
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Viðauki 8 – Veggspjöld fyrir hvatningarleikinn  
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Viðauki 9  – Örnámskeið og glærur 

 

Örnámskeið  

 Glæra 1 - Kynning á rannsakendum 

• Við heitum Jónína Klara Pétursdóttir og Guðrún Helga Guðlaugsdóttir. 
• Við erum meistaranemar í kennslu ungra barna í grunnskóla. 
• Undanfarið höfum við verið að kynna okkur Hvatningaleikinn í samstarfi við dr. Önnu 

Lind Pétursdóttur, prófessor í sálfræði, sérkennslu og atferlisfræði við 
Menntavísindasvið Háskóla Íslands og Bergljótu Gyðu Guðmundsdóttur, lektor við 
Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

• Námskeiðið er byggt á efni frá dr. Dennis Embry rannsakanda og stofnanda PAX GBG 
og hans samstarfsfólki sem hefur stutt myndarlega við bakið á þessari rannsókn. 

• Við hvetjum ykkur til þess að skrifa niður spurningar og vangaveltur meðan á 
námskeiðinu stendur 

Glæra 2 - Hegðun og aðstæður? Kveikja 

• Við getum ekki stjórnað hegðun nemenda beint en hvernig sköpum við 
umhverfi/aðstæður sem aðstoða nemendur við að ná sem bestum árangri í náminu? 
(Umræða) 

Glæra 3 - Hvað þykir þér mikilvægt að nemendur þínir læri í skólanum? (Umræða) 

Glæra 4 - Hvað erum við að gera núna? 

• Hvaða bekkjarstjórnunaraðferðir ert þú nú þegar að nota í skólastofunni? (Umræða) 

Glæra 5 - Hvað er Hvatningarleikurinn - The Good Behavior Game (GBG)? 

• Hvatningarleikurinn er raunprófuð aðferð til árangursríkrar bekkjarstjórnunar með 
ríkan fræðilegan bakgrunn, allt frá árinu 1969. 

• Sýnt hefur verið fram á forvarnargildi leiksins og hefur leiknum jafnvel verið lýst sem 
hegðunarlegu bóluefni.  

(Embry, 2002, Durlak. o.fl., 2011). 

Glæra 6 - Áhrif leiksins á hegðun og líðan nemenda. 

• Getur dregið úr neikvæðri hegðun nemenda 
• Getur aukið sjálfsstjórn nemenda 
• Getur aukið líkur á jákvæðri hópamyndun 
• Getur aukið félagsfærni nemenda. 
• Getur aukið vellíðan nemenda 
• Getur aukið námsástundun nemenda 
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(Embry o.fl., 2017, Weis, Osborne og Dean, 2015, Leflot, van Lier, Onghena og Colpin, 
2013, Rubow, Bollmer og Joslyn, 2018, Zivilé Vaisyté og Heiða Hlín Matthíasdóttir, 
2017)  

Glæra 7 - Áhrif leiksins á hegðun og líðan kennara. 

• Getur dregið úr streitu og vanlíðan hjá kennara 
• Getur aukið jákvæða endurgjöf kennara 
• Getur dregið úr neikvæðri endurgjöf kennara 
• Getur aukið starfsánægju kennara 

 (Tanol o.fl., 2010, Rubow, Bollmer og Joslyn, 2018) 

Glæra 8 - Mögulegur langtímaárangur Hvatningarleiksins 

Rannsóknir sem spanna áratugi (t.d. Kellam, 2011) hafa sýnt að með markvissri notkun 
Hvatningarleiksins er hægt að hafa jákvæð langtímaáhrif 

• Færri nemendur þurfa sérkennslu 
• Fleiri strákar líklegri til þess að útskrifast úr menntaskóla og fara í háskóla 
• Fleiri stelpur líklegri til þess að útskrifast úr menntaskóla og fara í háskóla 
• Færra yngra fólk er líklegt til að glíma við fíknivanda, reykingar og áfengisneyslu 
• Færra ungt fólk leiðist út í afbrot 
• Færri konur eru líklegri til að fremja sjálfsvíg 
• Færri karlmenn eru líklegri til að fremja sjálfsvíg 
• Fjárhagslegur ávinningur fyrir skóla og samfélagið í heild 

(Mackenzie, Brown, Poduska, Wang, Petras og Wilcox, 2011, Fruth og Huber, 2015, Kellam 
ofl., 2011). 

Glæra 9 - Framkvæmd leiksins í þessari rannsókn: 

• Kennarar munu fá veggspjöld með væntingum um hegðun nemenda, stigatöflu og 
stjörnutöflu. 

• Væntingarnar skilgreina þá hegðun sem við viljum sjá meira af og þá hegðun sem við 
viljum sjá minna af í þessari rannsókn. 

• Væntingarnar eru settar fram með einföldu orðalagi og er áhrifaríkast að hengja 
veggspjöldin upp á áberandi stað í skólastofunni. 

• Kennarar skipta bekknum sínum í fjögur lið; gult lið, grænt lið, blátt lið og rautt lið 
áður en leikurinn hefst.  

• Það er mögulegt að fleiri en eitt lið sigri í leiknum, allir geta verið sigurvegarar ef 
hvert lið nær fyrirfram ákveðnum stigafjölda fyrir að sýna hegðun í samræmi við 
væntingar.  

• Einnig eiga nemendur möguleika á því að vinna stjörnuverðlaun í lok vikunnar ef þau 
ná stjörnustigafjölda vikunnar (s.s. strokleður, blýantar …). 

Glæra 10 - Að undirbúa nemendur fyrir leikinn: 

• Kennari nær athygli nemenda sinna áður en hann hefur leikinn.  
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• Kennari gefur skýrar og hnitmiðaðar leiðbeiningar fyrir verkefnið sem nemendur eiga 
að ljúka meðan á leik stendur, þ.á.m. lýsir tiltekinni hegðun (t.d.  „Núna ætlum við að 
vinna bls. xx-xx í Sprota, þetta er einstaklingsvinna, munum að vinna í hljóði, gefið 
vinnufrið og munið að rétta upp hönd ef ykkur vantar aðstoð”). 

• Kennari bendir á væntingar og tilgreinir eða vísar til þeirrar viðeigandi hegðunar sem 
gefur nemendum táknstyrkja meðan á leik stendur. 

• Kennari staðsetur tímavaka þar sem hann er sýnilegur öllum nemendum og tilkynnir 
að leikurinn standi yfir í 10 mínútur. 

• Kennari tilkynnir greinilega þegar leikur hefst.  

Æfing: Hvaða athyglismerki notar þú til þess að ná athygli nemenda þinna? Hvaða hljóð 
dettur þér í hug að þú getir notað til þess að gefa til kynna að leikurinn sé að hefjast? 

Glæra 11 - Val á verkefni 

• Kennari velur verkefni við hæfi fyrir nemendur að ljúka við meðan á leiknum stendur. 

• Kennarinn setur upp viðeigandi verkefni fyrir nemendurna – ekki of auðvelt né of 
erfitt fyrir nemendur. 

• Kennarinn tengir verkefnið við námskrá/námsefnið (leikurinn á ekki eingöngu að 
halda nemendum uppteknum). 

Æfing: Leikurinn fer fram í stærðfræðitíma. Hvaða verkefni getur þú valið sem uppfylla þessi 
skilyrði? 

Glæra 12. Notkun tímavaka eða skeiðklukku 

• Tímavaka er beitt til að sýna tíma sem leikur varir. 

• Tímavakinn er staðsettur á áberandi stað þar sem sést vel til hans og kennari lætur 
vita þegar tímanum lýkur (t.d. „Tímavakinn er búinn að hringja, núna er leiknum 
okkar lokið”). 

• Vísað er í hve mikill tími er eftir („Nú eru 3 mínútur eftir af leiknum”) að minnsta kosti 
tvisvar sinnum meðan á 10 mínútna leik stendur. 

Glæra 13 -  Lið 

• Allir nemendur tilheyra liði (1-2 nemendur geta verið tímabundið í einstaklingsliði ef 
hegðun þeirra hefur leitt til þess) 

• Feimnum nemendum og nemendum með hegðunarvanda er jafnt skipt á milli liða 
(þannig að búast megi við jöfnu gengi liða í leiknum) 

• Bekknum er skipt í viðeigandi fjölda liða (t.d. 25 barna bekk ætti að vera skipt í 4-5 
lið). 
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• Hvert lið hefur fengið litanafn og nemendur þekkja nafn liðsins síns. 

Spurning: Hvað heita liðin fjögur? 

Glæra 14 - Viðbrögð við æskilegri hegðun 

• Kennari lætur nemendur vita að fylgst sé með hegðun þeirra og hrósar fyrir þá 
hegðun sem er í samræmi við uppsettar væntingar. 

• Kennari hrósar liðum fyrir tiltekna viðeigandi hegðun og hunsar þá hegðun sem ekki 
er í samræmi við væntingar eða leiðréttir hana á hlutlausan hátt (Dæmi um hrós; 
„Takk fyrir að rétta upp hönd áður en þú spyrð spurningar” Dæmi um hlutlausa 
leiðréttingu; „Mundu að rétta upp hönd” eða „munum að gefa vinnufrið”). 

• Kennari fylgist með og gefur stjörnu fyrir viðeigandi hegðun með reglulegu millibili 
yfir leiktímann (t.d. 4 stjörnur með 2-3 mínútna millibili í 10 mínútna leiktíma). 

• Kennari hunsar óæskilega hegðun eða bregst við með því að hrósa öðrum fyrir 
viðeigandi hegðun. 

Æfing á lýsandi hrósi : Emma situr með hendur og fætur hjá sér og er einbeitt við að vinna 
verkefnið sitt. Hvernig getur þú hrósað henni fyrir það að fylgja væntingum leiksins? 

Hvaða önnur dæmi koma reglulega upp í kennslustofunni hjá þér. Hvernig bregst þú við 
þeim? 

Glæra 15 - Umbun 

• Kennari veitir nemendum umbun innan viðeigandi tímaramma (innan 5 mínútna eftir 
að tímavaki pípir og leik lýkur) 

• Kennarinn sýnir mikinn áhuga á umbuninni eða verðlaununum. Hann byggir upp 
eftirvæntingu og tekur jafnvel þátt í umbuninni. 

• Nemendur þekkja til umbunar í Hvatningarleiknum og eru spenntir fyrir henni. 

• Umbun er vel stjórnað, hún er örugg og viðeigandi inni í kennslustofu (þ.e. stofnar 
öryggi nemenda ekki í hættu) og meirihluti nemenda hættir þegar umbun lýkur. 

• Kennarinn minnir nemendur á viðeigandi hegðun meðan á umbun stendur (t.d. 
„Munið krakkar, það má ekki hlaupa”). 

• Umbun er af viðeigandi lengd (2 mínútur fyrir 10 mínútna leik). 

• Þeir nemendur sem sigra ekki í leiknum munu sitja hjá og og halda áfram að vinna í 
verkefnum sínum. Kennari sýnir þeim sem töpuðu leiknum litla athygli og einbeitir sér 
að því að veita umbunina. Þegar umbun er lokið fer kennari í þann lið sem fjallað er 
um hér að neðan.  
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 Æfing : Nemendurnir sem unnu leikinn fá 2 mínútna umbun fyrir að hafa unnið. Hvaða 
umbun sérð þú fyrir þér að þú getir valið sem fellur innan þessa tímaramma?  

Hvernig gætir þú komið nemendum aftur í verkefnavinnu eftir að leik lýkur, án þess að draga 
úr ánægjunni sem nemendurnir fá út frá umbuninni? 

Glæra 16 - Eftir leikinn 

• Farið er yfir fjölda stiga sem hvert lið fékk fyrir jákvæða hegðun. 

• Kennari lætur hvert lið vita á skýran hátt hvort það hafi unnið í leiknum með því að ná 
tilteknum fjölda stiga eða ekki (t.d. „Bláa lið, þið unnuð leikinn” eða „Öll lið náðu að 
vinna”.  

• Í hvert skipti sem lið sigrar vinnur það sér inn stjörnu sem gengur upp í 
stjörnuverðlaun í lok vikunnar.  

• Kennarinn fer yfir þá jákvæðu hegðun sem liðin eða bekkurinn í heild sýndi. 

• Kennarinn fer yfir hvaða hegðun leiddi til þess að lið vann sér ekki inn stjörnu. 

• Liðin fá leiðbeiningar um hvaða hegðun þarf að bæta fyrir næsta leik (t.d. „Munið 
næst að rétta upp hönd ef þið viljið segja eitthvað”). 

• Ef lið tapar í leiknum bregst kennarinn við með lágstemmdri hughreystingu (t.d. „Ekki 
hafa áhyggjur, þið fáið annað tækifæri til þess að vinna í leiknum næst”). 

Glæra 17 - Mikilvægt að hafa í huga 

• Í leiknum hafa liðin möguleika á því að vinna sér inn stig sem eru skráð upp á töflu og 
er síðan hægt að skipta út fyrir stutta umbun. Stigagjöfin veltur á hegðun liðanna. 
Einnig geta liðin unnið sér inn stjörnur sem nemendur safna sér yfir vikuna. 
Nemendur vinna sér inn eina stjörnu fyrir hvern leik sem þeir vinna. Nemendur þurfa 
að vinna tvær eða fleiri stjörnur til þess að fá stjörnu umbun.  

• Í leiknum eru liðin að keppa í góðri hegðun, og öll liðin geta unnið með því að safna 
ákveðið mörgum stigum með því að fylgja reglum leiksins og sýna hegðun í samræmi 
við væntingar. 

• Væntingar um hegðun í leiknum eru ákveðnar fyrirfram og fela í sér þá hegðun sem 
kennari vill sjá í kennslustundinni (t.d. nemendur rétta upp hönd áður en þeir spyrja 
eða nemendur biðja um leyfi til þess að fara úr sæti) 

• Hvernig og hversu mörg stig liðin þurfa að safna veltur á framkvæmd leiksins og 
óskum kennara. 

• Ef nemandi neitar að taka þátt eða skemmir ítrekað fyrir liðsfélögum sínum er hann 
færður í einstaklingslið. Ef nemandinn í einstaklingsliðinu sýnir hegðun í samræmi við 
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væntingar leiksins og nær að sigra í leiknum má hann sameinast sínu liði næst þegar 
leikurinn er leikinn. 

Glæra 18 - Að velja umbun - hugmyndir 

• Mikilvægt er að nemendum þyki umbun fyrir leikinn eftirsóknarverð og þurfa 
kennarar að taka mið af þeim hópi sem þeir eru með hverju sinni. 

• Ýmsir valkostir geta komið til greina og má sem dæmi nefna: 
o Stutt hreyfiverðlaun 
o Að hætta fyrr í tíma  
o Útivera  
o Símon segir 
o Tromma í borðin 
o Danspartý 
o Synda um skólastofuna 
o Skæri, blað steinn 
o Snjókast með pappírskúlum 
o Látbragsleikur 
o Hús á hóli 
o Skrímslið undir stiganum 
o Frost eða Funi 
o Morðingjaleikur 
o Töfratalan 
o Einn upp í 10 
o Allir tala eins og sjóræningjar 
o Lita mynd blindandi 
o Mylla  
o Gangandi eltingaleikur 
o Höfuð herðar, hné og tær 

 

Stjörnuverðlaun  

• Lítil leikföng 
• Blýantar 
• strokleður 
• Límmiðar 
• Stimplar 
• Skopparaboltar 
• Sápukúlur 

Glæra 19 - Hvernig áttu að kynna leikinn fyrir nemendum þínum? 

„Krakkar, mig langar að kenna ykkur skemmtilegan leik!” 

„Leikurinn er mjög auðveldur og ef þið vinnið leikinn þá fáið þið umbun strax í lok leiksins” 

„Ég er búin/n að skipta ykkur í fjögur lið. Liðin heita gulur, rauður, grænn og blár” 
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Glæra 20 - Þegar nemendur eru sestir við borðið 

„Jæja, núna ætla ég að útskýra vel fyrir ykkur hvernig þið getið unnið leikinn”. 

„Í leiknum fylgið þið fjórum einföldum reglum” (útskýrðu væntingarnar og fáðu nemendur til 
þess að sýna þér dæmi um það hvernig þeir fylgja reglunni og hvernig þeir brjóta hana). 

„Við ætlum að vinna stutt verkefni og á meðan þið vinnið verkefnið ætlið þið að einbeita 
ykkur að því að vinna saman að því sem lið að fylgja reglum leiksins” 

„Ég mun fylgjast með ykkur og gef stig til þeirra liða þar sem allir meðlimir fylgja reglum 
leiksins.” 

„Þau lið sem fá fleiri en x stig á meðan við spilum leikinn sigra og fá stutta og skemmtilega 
leiki í verðlaun, hinir munu halda áfram að vinna í verkefnunum sínum á meðan. Ef liðið 
ykkar tapar í leiknum skuluð þið muna að þið hafið alltaf möguleika á því að standa ykkur 
betur næst”.  

„Það sem er svo frábært við þennan leik er að það geta öll liðin unnið leikinn.” 

„Þau lið sem vinna leikinn fá líka stjörnu á þetta stjörnublað sem ég ætla að hengja hér upp 
og ef ykkur tekst að safna tveimur eða fleiri stjörnum fyrir föstudaginn þá fáið þið líka 
stjörnuverðlaun!” 

„Eruð þið tilbúin?!” 
 

Spurningar? 
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Viðauki 10 – Bæklingur fyrir kennara 
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Hvatningarleikurinn – The Good Behavior Game. Texti fyrir bækling. 

  
 

Hvatningarleikurinn gerir kennslustofuna ekki aðeins að betri stað strax við innleiðingu 
heldur hefur hann einnig jákvæð langtímaáhrif á þá nemendur sem taka þátt í leiknum 

(Embry, 2002). 
 

Hvað er Hvatningarleikurinn? 

Hvatningarleikurinn (e. The Good Behavior Game) er áhrifarík bekkjarstjórnunaraðferð sem 
getur aukið góða hegðun og þannig haft jákvæð áhrif á frammistöðu (Barrish, Saunders, og 
Wolf, 1969). 

Hegðunarleikurinn er inngrip sem auðvelt er að innleiða og getur gagnast öllum nemendum 
hópsins. Með því að draga úr truflandi hegðun er mögulegt að skapa jákvætt og þægilegt 
námsumhverfi fyrir alla (Tingstrom og fleiri, 2006).  

Hvatningarleikurinn er almennt viðurkenndur á meðal kennara (Tingstrom, 1994), ásamt því 
að kennarar telja að hann henti öllum skólastigum. 

 

Markmið leiksins 

Hvatningarleikurinn beinist að jákvæðri hegðun nemenda í stað þess að refsa þeim fyrir 
neikvæða hegðun (Van Lier, Van Der Sar og Crijen, 2004). 

Markmið leiksins er að draga úr truflandi hegðun í skólastofunni. T.d , þegar nemendur 
framkalla truflandi hljóð, fara úr sæti án leyfis, sýna árásargirni eða uppnefna (Tingstrom og 
félagar, 2006).  

Hvatningarleikurinn getur dregið úr truflunum í kennslustund án þess að draga athygli 
kennarans frá kennslunni (Tingstrom, Sterling-Turner. Wilczynski, 2006). 

Hvatningarleikurinn leggur áherslu á samheldni og samvinnu ásamt því að hann getur 
aukið félagsfærni meðal hópmeðlima.  

Athygli frá bekkjarfélögum vegna truflandi hegðunar getur aukið og viðhaldið þeirri hegðun 
(Embry, 2002).  

Í Hvatningarleiknum vinna jafningjar saman að því að auka æskilega hegðun og draga um leið 
úr óæskilegri hegðun á meðan á leiknum stendur (Tingstrom og félagar, 2006).  

 
 
 
Ég hef áhuga, hvað geri ég næst? 
10 stutt skref til þess að leika Hvatningarleikinn: 

1. Skiptu bekknum/hópnum upp í fjögur lið; gult, rautt, grænt og blátt. Reyndu eftir 

bestu getu að hafa jafnvægi á milli liðana, með tilliti til hegðunar og námslegrar getu 

hópameðlima. 
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2. Ákveddu skynsamlega og sanngjarna stutta umbun fyrir að fylgja væntingum leiksins. 

Fáðu hugmyndir frá nemendum.  

3. Ákveddu fyrirfram hvaða dag vikunnar nemendur fá stjörnuverðlaunin. Leikurinn er 

leikinn í 10 mínútur og notaður er tímavaki. 

4. Minntu bekkinn/hópinn á mikilvægi þeirra væntinga sem hann hefur sett sér. 

5.  Leggðu áherslu á að öll liðin hafi tækifæri til þess að vinna leikinn og að liðin verði að 

vinna saman til þess að sigra. Leggðu áherslu á mikilvægi samvinnu í stað samkeppni. 

6. Vertu viss um að nemendur viti hversu mörgum stigum þeir þurfa að safna til þess að 

vinna leikinn. 

7. Taktu það einnig fram hversu margar stjörnur þarf að vinna til þess að vinna 

stjörnuverðlaun í lok vikunnar.  

8. Í lok leiksins skaltu setja stjörnur á stjörnuveggspjaldið hjá þeim liðum sem sigra. 

Passaðu að allur bekkurinn/hópurinn fylgist með stjörnugjöfinni.  

9. 9. Farðu yfir stöðu liðanna við lok hvers leiks þar til vikan endar.  

10. Hvettu nemendur til að taka eins mikinn þátt í undirbúningi leiksins og hægt er. Til 

dæmis með því að hjálpa þér að rifja upp væntingarnar fyrir leikinn, fylgjast með og 

taka eftir æskilegri hegðun í leiknum og aðstoða þig við að gefa stjörnur og telja þær 

stjörnur sem liðið er með 

 

Mikilvægt að hafa í huga 

Hópurinn getur verið allur bekkurinn eða nokkrir litlir hópar innan bekkjarins. 

Í Hvatningarleiknum (GBG) er umbunin háð þeim nemdahóp sem kennarar eru með hverju 
sinni.  

Í leiknum hafa liðin möguleika á því að vinna sér inn stig sem eru skráð upp á töflu. Ef 
nemendur ná að vinna sér inn fyrirfram ákveðnum stigafjölda fá þeir stutta umbun í formi 
leikja. Fyrir hvern leik sem nemendur sigra vinna þeir sér inn eina stjörnu sem gengur upp í 
stjörnuverðlaun vikunnar. Stigagjöfin veltur á hegðun liðanna.  

Liðin keppa innbyrðis en geta þó öll unnið leikinn að því gefnu að þau nái tilteknum 
stigafjölda. Liðin safna stigum með því að fylgja væntingum leiksins. 

Væntingarnar einblína á þá hegðun sem við viljum sjá í kennslustundinni (t.d. að rétta upp 
hönd áður en nemendur spyrja eða að biðja um leyfi til þess að fara úr sæti).  

Hvernig og hversu mörg stig liðin þurfa að safna veltur á framkvæmd leiksins og óskum 
kennara. 
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Hugmyndir að umbun: 

Leikjaumbun 
 Stutt og tímastillt. Veitt í lok hvers leiks 

• Símon segir 

• Tromma í borðin 

• Danspartý 

• Synda um skólastofuna 

• Halda bolta á lofti 

• Skæri, blað steinn  

• Snjókast með pappírskúlum  

• Látbragðsleikur 

• Hús á hóli 

• Skrímslið undir stiganum 

• Frost eða Funi 

• Morðingjaleikur 

• Töfratalan 

• Einn upp í 10 

• Allir tala eins og sjóræningjar 

• Lita mynd blindandi 

• Mylla 

• Gangandi eltingarleikur 

• Höfuð, herðar, hné og tær 

Efnisleg umbun 
Stjörnuverðlaun. Veitt í lok vikunnar 

• Strokleður 

• Blýantar 

• Stimplar 

• Límmiðar 

• Lítil leikföng eins og bílar, boltar og drekaflugur 

• Plastarmbönd 

• Sápukúlur 

Kennarar geta annað hvort valið um að hafa verðlaunakistu sem nemendur geta valið 
upp úr eða ákveðið hverju sinni hvað er í verðlaun þá vikuna. 
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Viðauki 11 - Vísindagrein 

GUÐRÚN HELGA GUÐLAUGSDÓTTIR 

NEMANDI VIÐ DEILD KENNSLU- OG MENNTUNARFRÆÐI HÁSKÓLA ÍSLANDS 

ANNA- LIND PÉTURSDÓTTIR 

PRÓFESSOR VIÐ DEILD HEILSUEFLINGAR, ÍÞRÓTTA OG TÓMSTUNDA HÁSKÓLA ÍSLANDS 

BERGLJÓT GYÐA GUÐMUNDSDÓTTIR 

DÓSENT VIÐ DEILD MENNTUNAR OG MARGBREYTILEIKA HÁSKÓLA ÍSLANDS 
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Hvatningarleikur til bekkjarstjórnunar 

Framkvæmd kennara og áhrif á samskipti 

 

 

Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna áhrif táknstyrkjaútgáfu Hvatningarleiksins (e. The 

Good Behavior Game) á jákvæða athygli og aðfinnslur kennara til nemenda ásamt áhrifum 

leiksins á hávaða í kennslustofunni. Hvatningarleikurinn gengur út að nemendur vinna sér 

inn stig fyrir góða hegðun og vinnusemi og fá umbun fyrir. Einnig voru metin áhrif stutts 

námskeið í innleiðingu Hvatningarleiksins  og áhrif handleiðslu frá rannsakanda á gæði 

framkvæmdar kennaranna. Þátttakendur voru þrír kennarar á aldrinum 29-32 ára. Þeir 

störfuðu allir í sama grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu og kenndi hver  þeirra sínum 

umsjónarbekk. Bekkirnir voru misstórir og höfðu frá níu til 22 nemendur.  Notað var margfalt 

grunnskeiðssnið á milli kennara, en hjá einum kennaranum var notað ABAB vendisnið. 

Meðan á leiknum stóð jókst jákvæð athygli kennaranna allt frá 0-5% í 20-33% af 

kennslustund. Einnig hættu aðfinnslur á sama tímabili. Þegar leikurinn var ekki í gangi hjá 

kennara 2 dró úr jákvæðri athygli hans en aðfinnslur héldu þó áfram að vera fáar. Meðaltal 

gæða framkvæmdar jukust hjá kennara 1 úr 64% í 87% og kennara 2 úr 92% í 96% þegar 

handleiðsla bættist við. Gæði framkvæmdar héldust þó að meðaltali þau sömu, 96%, hjá 

kennara 3.   Einnig dró úr hávaða í kennslustofum kennara 1 og 3 meðan Hvatningarleikurinn 

var í gangi. Hjá kennara 1 dró úr hljóðstyrk um allt að 7,5% og hjá kennara 3 dró úr hljóðstyrk 

um allt að 23,0%. Niðurstöður bentu einnig til þess að upplifun kennaranna af notkun 

leiksins væri mjög góð, en allir kennararnir voru ánægðir með leikinn, þótti hann auðveldur í 

framkvæmd og gátu allir hugsað sér að nota hann í kennslu í framtíðinni.     
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Inngangur 

Áhrif hegðunarvanda nemenda á líðan kennara 

Íslenskir kennarar starfa í skóla án aðgreiningar og eiga að skapa námsumhverfi þar sem allir 

nemendur geta notið sín og náð góðum árangri með það að markmiði að mæta hverjum 

nemanda þar sem hann er staddur (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2019). Um 90% 

íslenskra kennara segjast vinna með nemendum með sérþarfir og 80% þeirra segjast ekki 

hafa hlotið nægjanlega þjálfun til þess að mæta þörfum þeirra. Kennurum reynist að eigin 

sögn erfitt að mæta öllum þörfum nemenda sinna sérstaklega þegar kemur að hegðun 

(Evrópumiðstöð um nám án aðgreiningar og sérþarfir, 2017) og eru hegðunarerfiðleikar 

nemenda sá þáttur sem veldur íslenskum kennurum mestum áhyggjum (Ingvar Sigurgeirsson 

og Ingibjörg Kaldalóns, 2006). Það reynist mörgum kennurum mikil áskorun að takast á við 

hegðunarvanda nemenda og rannsóknir sýna að kennurum þykja agavandamál einn þriggja 

þátta sem hafa einna mest neikvæð áhrif á framþróun í skólastarfinu (Samband íslenskra 

sveitarfélaga [SÍS] og Félag grunnskólakennara [FG], 2012). Samkvæmt Snæfríði 

Björgvinsdóttur og Önnu-Lind Pétursdóttur (2014) urðu íslenskir kennarar varir við 

hegðunarvanda daglega hjá um fjórðungi nemenda sinna sem þeir telja að hafi neikvæð áhrif 

á sig og aðra nemendur. Rannsóknir hafa sýnt að um þriðjungur kennara hefur fundið fyrir 

einkennum tilfinningaþrots og rúmur helmingur þeirra íhugað að hætta kennslu vegna 

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

rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar og Ingibjargar Kaldalóns (2006) birtist vandinn snemma á 

skólagöngunni og áætluðu þau að hegðunarvandi komi fram hjá um 10% nemenda. Meðan 

rannsókn Snæfríðar Björgvinsdóttur og Önnu-Lindar Pétursdóttur (2014) sýndi 

hegðunarvanda hjá allt að 25% nemenda. Rúmur helmingur íslenskra kennara upplifir 

hegðunarvanda hjá stórum hluta nemenda sinna og telja þeir að skólinn búi ekki yfir 

nægjanlegum úrræðum til þess að mæta þeim (Anna Dóra Steinþórsdóttir, 2009). Því er ljóst 

að hegðunarvandi nemenda hefur slæm áhrif á nemendur og líðan kennara (Aloe o.fl., 2014). 

Kulnun í starfi er algeng ástæða fyrir langtímaveikindum kennara og orsakast af 

langvarandi streitu. Í nýlegri rannsókn meðal kennara á Íslandi kom í ljós að helmingur þeirra 

sem sóttu endurhæfingu meðan á veikindaleyfi þeirra stóð voru þar vegna kulnunar í starfi 

(Sif Einarsdóttir o.fl., 2019). Margir þessara kennara snúa ekki aftur til starfa. Einnig fer 

útskrifuðum kennurum fækkandi og aðeins helmingur þeirra kýs að starfa við kennslu en 
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þessir þættir hafa stuðlað að auknum kennaraskorti (Ríkisendurskoðun, 2016). Þar sem 

hegðunarvandi nemenda hefur slæm áhrif á nemendur og kennara er áríðandi að finna 

aðferðir til þess að stuðla að jákvæðri hegðun og bættu skólaumhverfi.  

Hvatningarleikurinn  

Hvatningarleikurinn er gagnreynd kennsluaðferð með fræðilegan bakgrunn aftur til ársins 

1969 (Barrish o.fl., 1969). Í rannsókn Barrish og félaga (1969) var leikurinn notaður til þess að 

draga úr þeirri óæskilegu hegðun nemenda að tala í tíma og fara úr sæti án leyfis. Bekknum 

var skipt í tvö lið sem gátu unnið sér inn sérstök réttindi fyrir að fylgja reglum í 

kennslustofunni eins og að fara fyrr í frímínútur. Liðin fengu sektarstig (e. response cost) 

þegar einhver liðsfélaganna braut reglurnar í þeim tímum sem leikurinn var í gangi. Í lok 

kennslustundarinnar sigraði það lið sem hlotið hafði færri stig en bæði liðin sigruðu ef þau 

fengu fimm eða færri stig.  

Síðan þá hefur Hvatningarleikurinn verið notaður mikið af kennurum sem verkfæri til 

þess að bæta bekkjarstjórnun og er hann leikinn á tvo vegu. Annars vegar líkt og í rannsókn 

Barrish og félaga (1969) þar sem nemendur fá sektarstig fyrir óæskilega hegðun. Samkvæmt 

Embry (2002) felur Hvatningarleikurinn það í sér að kennari og nemendur búi til reglur um 

æskilega hegðun nemenda sem bæta námsumhverfi skólans. Reglurnar geta náð til 

aðstæðna innan og utan kennslustofunnar. Byrjað er á því að fara yfir æskilega hegðun sem 

nemendur og kennari vilja sjá meira af. Næst er farið yfir óæskilega hegðun sem flokkast sem 

brot á reglum. Þegar leikurinn er í gangi fær nemandi sektarstig fyrir brot á reglum en 

kennari ákveður hversu mörg sektarstig liðin geta fengið án þess að tapa leiknum. Hann 

bendir á mikilvægi þess að þessar reglur séu hafðar sýnilegar og settar fram með orðalagi 

nemendanna svo þeir skilji til hvers er ætlast af þeim. Kennari útskýrir svo fyrir nemendum 

að leikurinn sé aðeins leikinn í stuttan fyrirfram ákveðinn tíma, aldrei í heilan skóladag. 

Bekknum er svo skipt í lið og kennari útskýrir að mögulegt sé að fleiri en eitt lið sigri svo lengi 

sem liðin nái að halda sig undir fyrir fram ákveðnum stigafjölda. Þau lið sem sigra í leiknum fá 

umbun til dæmis í formi hreyfileikja (Embry, 2002). Hins vegar er hægt er að hafa leikinn 

með öðru sniði þar sem nemendur safna táknstyrkjum fyrir jákvæða hegðun í stað 

sektarstiga fyrir neikvæða hegðun. Athygli kennarans beinist að jákvæðri hegðun á meðan 

neikvæð hegðun er hunsuð eins og hægt er. Tanol og félagar (2010) rannsökuðu báðar 

útgáfur leiksins og sýndu niðurstöður þeirra að báðar eru áhrifarík leið til þess að draga úr 
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truflandi hegðun nemenda og bæta líðan kennara. Kennarar sem tóku þátt í rannsókninni 

líkaði þó betur að safna stigum fyrir jákvæða hegðun.  

Wahl og félagar (2016) gerðu einnig rannsókn í leikskóla og á yngri deildum 

grunnskóla þar sem notaðar voru báðar útgáfur Hvatningarleiksins á alla nemendur. Þeir 

gátu unnið sér inn umbun sem gat verið efnisleg eins og blýantar og strokleður eða í formi 

afsláttarmiða (e. coupon) til þess að sleppa því að vinna verkefni, fara fyrr í frímínútur og 

þess háttar. Niðurstöður rannsóknar þeirra sýndu að hvorug útgáfan hafði áhrif á jákvæða og  

neikvæða athygli frá kennara til nemenda en báðar útgáfur leiksins höfðu jafn jákvæð áhrif á 

hegðun og námsástundun nemenda. Ein óbirt rannsókn hefur verið gerð um 

Hvatningarleikinn sem inngrip til þess að draga úr óæskilegri hegðun íslenskra nemenda á 

miðstigi í almennum grunnskóla en þar var ekki fylgst með hegðun kennara. Rannsóknin 

byggði á aðferð Hvatningarleiksins, gefin voru sektarstig og athuganir voru gerðar í 

stærðfræðitímum. Niðurstöður sýndu að inngripið dró úr óæskilegri hegðun nemendanna en 

að hegðunin jókst að nýju að inngripi loknu (Heiða Hlín Matthíasdóttir og Zivile Vaisyte, 

2017). Niðurstöður þessarar frumrannsóknar á Hvatningarleiknum voru jákvæðar og benda 

til að hann geti hentað íslenskum grunnskólakennurum til að bæta bekkjarstjórnun.  

 Rubow og félagar (2018) rannsökuðu áhrif Hvatningarleiksins í kennslustofu í sérskóla 

fyrir nemendur með tilfinninga– eða hegðunarröskun og voru nemendum gefin sektarstig 

fyrir óæskilega hegðun. Fylgst var með áhrifum Hvatningarleiksins á jákvæða athygli og 

aðfinnslur kennara til nemenda. Niðurstöður þeirra sýndu að það að innleiðing leiksins jók 

jákvæða athygli kennara gagnvart nemendum úr að meðaltali um 11% í 70% áhorfsbila. Auk 

þess dró úr óæskilegri hegðun nemenda. Niðurstöður þeirra bentu því til þess að 

Hvatningarleikurinn væri jákvæð viðbót við bekkjarstjórnunaraðferðir. Í rannsókn Sy og 

félaga (2013) mátti einnig sjá hvernig innleiðing leiksins dró úr óæskilegri hegðun nemenda 

með hegðunarvanda, einhverfu eða aðrar raskanir þrátt fyrir að kennarar hefðu aðeins farið 

á stuttan fyrirlestur um innleiðingu hans. Áður en kennarar innleiddu leikinn sóttu þeir 45-60 

mínútna langan fyrirlestur hjá rannsakendum þar sem fjallað var um þá þætti sem liggja að 

baki leiknum, fræðilegan bakgrunn hans, þann ávinning sem Hvatningarleikurinn getur haft í 

för með sér og hvernig á að skipuleggja kennslu þar sem hann er leikinn.  
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Árangursrík framkvæmd Hvatningarleiksins 

Mælingar á gæðum framkvæmdar (e. treatment integrity, treatment fidelity; oft einnig þýtt 

sem meðferðartryggð) eru mikilvægar til þess að meta hvort tiltekið inngrip hafi verið 

framkvæmt eins og til var ætlast (Yeaton og Sechrest, 1981). Mælingar á meðferðartryggð 

eða gæðum framkvæmdar eru nauðsynlegur hluti af því að meta sambandið á milli frum- og 

fylgibreytu í rannsóknum á áhrifum íhlutunar og er það sérstaklega mikilvægt í þeim 

rannsóknum sem treysta á mat þriðja aðila. Ef gæði framkvæmdar eru ekki mæld er hætt við 

að rannsakandi áætli (ranglega) að inngrip valdi tilteknum breytingum á hegðun þegar í raun 

geti utan að komandi breytur valdið þeim (Gresham o.fl., 2017). Sömuleiðis er hætta á því að 

rannsakandi dragi ranglega þá ályktun að íhlutun beri ekki árangur ef gæði framkvæmdar eru 

takmörkuð (e. poor treatment fidelity) en ekki metin sérstaklega. (Collier-Meek o.fl., 2018).   

 Samkvæmt Coleman og félögum (2019) er stuðningur við kennara mikilvægur þáttur í 

innleiðingu Hvatningarleiksins og til þess að tryggja jákvæð áhrif hans þurfa kennarar að fá 

handleiðslu, reglulega þjálfun og mat á gæðum framkvæmdar sinnar í innleiðingunni. Þeir 

útbjuggu lista um mat á gæðum framkvæmdar sem inniheldur 14 atriði en skiptist í fjóra 

flokka; 1. hvernig kennarinn undirbjó leikinn (6 atriði), 2. hvernig kennarinn tók á óæskilegri 

hegðun (5 atriði), 3. hvernig kennarinn lauk leiknum (2 atriði) og svo að lokum 4. hvort 

leikurinn hafði skýrt upphaf og endi (eitt atriði). Elswick og Casey (2011) mátu áhrif 

Hvatningarleiksins á hegðun kennara og gæði framkvæmdar hans  með beinu áhorfi og 

studdust við átta atriða gátlista. Matið sneri að hversu vel kennurum gekk að fylgja 

fyrirmælum um notkun leiksins í kennslustund. Atriðin voru; 1. að notuð væri stigatafla, 2. að 

farið væri yfir reglur leiksins, 3. tilkynnt væri um upphaf leiks, 4. kennari svipti nemendur 

stigum fyrir brot á reglum, 5. kennari hrósaði fyrir jákvæða hegðun og gaf stig, 6. leikurinn 

stóð í 30 mínútur, 7. leikslok voru tilkynnt og 8. heildarstig fyrir leikinn voru sýnileg upp á 

töflu. Niðurstöður þeirra sýndu að lýsandi hrós jókst fyrir skilgreinda jákvæða hegðun á sama 

tíma og dró út aðfinnslum. Mikilvægt er þó að rannsaka frekar hvaða leiðir tryggja góða 

framkvæmd leiksins. Rannsakendur hafa farið ólíkar leiðir til þess að þjálfa kennara í 

innleiðingu Hvatningarleiksins. Wahl og félagar (2016) héldu námskeið í aðferðum leiksins 

sem haldið var í tvö skipti í tvær klukkustundir í senn. Sy og félagar (2013) héldu aðeins stutt 

námskeið í aðferðum Hvatningarleiksins sem skilaði góðum árangri. Greinilegt er að gefa þarf 
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skýr og ítarleg fyrirmæli um framkvæmd leiksins svo hann sé rétt leikinn og skili bættri 

hegðun nemenda og jákvæðara viðmóti kennara. 

Hávaði í kennslustundum og líðan kennara 

Hávaða má skilgreina sem óæskilegt hljóð sem veldur óþægindum. Í skólaumhverfinu 

komast upplýsingar sjaldnast til nemenda án þess að einhver hávaði sé í bakgrunni (Fidêncio 

o.fl., 2014). Ýmislegt bendir til þess að hávaði í kennslustofum sé ekki aðeins til óþæginda í 

námsumhverfinu heldur geti einnig dregið úr námsárangri (Fidêncio o.fl., 2014, Kristiansen 

o.fl., 2011). Margar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum hávaða á líðan nemenda en áhrif 

á kennara hafa verið minna rannsökuð (Kristiansen o.fl., 2011). Samkvæmt Grebennikov og 

Wiggins (2006) hefur hávaði ekki aðeins slæm áhrif á nemendur og námsárangur þeirra 

heldur getur hann einnig haft slæm áhrif á starfsánægju og líðan kennara. Mikill hávaði eykur 

streitu, kvíða og depurð ásamt því að fólk fer að finna fyrir meiri pirringi og þreytu. Streita 

hefur slæm áhrif á líðan og ánægju í starfi og má rekja kulnun margra kennara til aðstæðna í 

starfsumhverfi þeirra. 

  Kristiansen og félagar (2001) segja að margt bendi til þess að líðan kennara hafi áhrif 

á áhuga þeirra og hollustu í starfi. Það hvernig kennurum líður í starfi hefur áhrif á hvernig 

þeir taka á streituvöldum sem fylgja starfinu og hafa áhrif á tengsl þeirra við vinnustaðinn. 

Þeir benda á að jákvæð upplifun í starfi skili sér í aukinni starfsánægju sem eykur afköst í 

starfi. Þeir segja einnig að aukin veikindafjarvera vegna skorts á starfsánægju hefur verið 

tengd við andleg veikindi svo sem kulnun í starfi, þunglyndi og kvíða. Niðurstöður úr 

rannsókn þeirra sýndu að fleiri kennarar vildu hætta í starfi vegna aukins hávaða sem leiddi 

til minni starfsánægju og meira orkuleysis. Áhrif Hvatningarleiksins á hávaða í 

kennslustofunni hafa ekki verið mikið rannsökuð en Radley og félagar (2016) rannsökuðu 

áhrif sambærilegs leiks (the Quiet Classroom Game, QCG) á hegðunarvanda og 

námsástundun nemenda ásamt hávaða. Til þess að meta hávaða í kennslustofunni notuðu 

rannsakendur smáforrit í spjaldtölvu sem mældi meðalhljóðstig í dB á tveggja mínútna fresti. 

Kennari skráði endurgjöf (þ.e. „broskall“ eða „fýlukall“) á töfluna eftir því hver hljóðtíðnin 

var. Niðurstöður sýndu að QCG leikurinn lækkaði hávaða í skólastofum allra þátttakenda um 

allt að 9 dB. Bekkjarstjórnunaraðferðir sem svipa til Hvatningarleiksins virðast því hjálplegar 

til að minnka hávaða í kennslustofu en frekari rannsókna á þessu efni er augljóslega þörf. 
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Rannsóknarspurningar – markmið  

Margt bendir til þess að kennarar eigi erfitt með að taka á hegðunarvanda nemenda, finni 

fyrir mikilli streitu í starfi og skorti úrræði til þess að takast á við vandann (Evrópumiðstöð 

um nám án aðgreiningar og sérþarfir, 2017; Sif Einarsdóttir o.fl., 2019; Snæfríður 

Björgvinsdóttir og Anna Lind Pétursdóttir, 2014). Hvatningaleikurinn er tæki kennara til að 

bæta bekkjastjórnun sem stuðlar að minni hávaða og betri hegðun nemenda. Fjölmargar 

erlendar rannsóknir liggja að baki Hvatningarleiknum og styðja niðurstöður þeirra við 

gagnsemi aðferðarinnar fyrir bæði nemendur og kennara (Hopman o.fl., 2018; Hubert o.fl., 

2016; Huber o.fl., 2016; Kellam o.fl., 2011; Rubow o.fl., 2018; Tanol o.fl., 2010). Þessi aðferð 

til bekkjastjórnunar hefur ekki verið innleidd í íslensku skólakerfi og lítið sem ekkert 

rannsökuð á Íslandi þrátt fyrir sterkar vísbendingar erlendis frá um gagnsemi hennar um 

jákvæð samskipti kennara og nemenda, minni hávaða og bætta líðan. Til þessa hafa áhrif 

Hvatningarleiksins á hegðun kennara ekki verið rannsökuð hérlendis og því áríðandi að gera 

fleiri rannsóknir í íslenskum skólum á áhrifum leiksins á samskipti kennara við nemendur 

með áherslu á betri samskipti og minni hávaða með möguleika á bættri líðan. Einnig er 

mikilvægt að meta gæði framkvæmdar leiksins samhliða inngripinu svo hægt sé að fullyrða 

með meiri vissu að leikurinn sé orsök hegðunarbreytinga sem mögulega verða í kjölfar 

innleiðingar. Því er tilgangur þessarar rannsóknar að svara eftirfarandi spurningum: 

- Hver eru áhrif stutts námskeiðs annars vegar og handleiðslu hins vegar á framkvæmd 

Hvatningarleiksins við bekkjarstjórnun? 

- Eykur notkun Hvatningarleiksins í kennslustofunni jákvæða athygli kennara gagnvart 

nemendum sínum? 

- Dregur notkun Hvatningarleiksins í kennslustundum úr aðfinnslum kennara á hegðun 

nemenda? 

- Leiðir notkun Hvatningarleiksins til minni hávaða í kennslustundum?   

 

Aðferð 

Þátttakendur  

Þátttakendur voru þrír umsjónarkennarar nemenda í 2. , 4. og 5. bekk í nýlegum grunnskóla 

á höfuðborgarsvæðinu. Kennararnir voru einn karl og tvær konur á aldrinum 29-32 ára. Tveir 
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kennaranna höfðu kennsluréttindi og fyrri kennslureynslu en einn var enn í námi og á sínu 

fyrsta kennsluári. Í  skólanum voru 100 nemendur á aldrinum sex til tólf ára. Kennari 1 

kenndi 22 nemendum í 2. bekk, kennari 2 kenndi 18 nemendum í 5. bekk og kennari 3 kenndi 

9 nemendum í 4. bekk þegar mælingar fóru fram. 

 Þátttakendur voru valdir af hentugleika þar sem þeir buðu fram þátttöku sína í 

samráði við skólastjórnendur en rannsakandi var starfsmaður við skólann. Þessi rannsókn var 

unnin samhliða meistaraverkefni Jónínu Klöru Pétursdóttur sem beindist að áhrifum 

Hvatningarleiksins á hegðun og námsástundun nemenda. Bæði þátttakendur og 

skólastjórnendur skrifuðu undir upplýst samþykki fyrir þátttöku sinni og jafnframt veittu þeir 

rannsakanda og samstarfsaðila hans leyfi til þess að fylgjast með í kennslustundum, meta 

framkvæmd Hvatningarleiksins með beinu áhorfi og styðja við rétta beitingu hans eftir 

þörfum. 

Aðstæður  

Mælingar voru gerðar á kennurum í hefðbundnum kennslustofum þar sem nemendur sátu í 

sæti sínu og sinntu einstaklingsverkefnum sem kröfðust sjálfstæðra vinnubragða. Kennari 1 

var með stuðningsfulltrúa sér innan handar en kennarar 2 og 3 voru einir með nemendum 

meðan á mælingum stóð.  

Mæliaðferð 

Hver athugun tók 10–20 mínútur en hver kennslustund var 40 mínútur. Í upphafi var 

Hvatningarleikurinn í gangi í 10 mínútur í senn og nemendur unnu saman í liðum að því að 

safna stigum. Leikurinn var síðar lengdur í 15 mínútur í tvær mælingar og í 20 mínútur í tvær 

mælingar hjá kennurum 2 og 3 (Tanol, 2010). 

Í rannsókninni voru notuð skráningarblöð fyrir beinar athuganir sem útbúin voru af 

rannsakanda til þess að skrá hegðun kennaranna, það er hlutfall þess hve oft kennarar veittu 

nemendum jákvæða athygli og hve oft þeir sýndu nemendum aðfinnslur á áhorfsbilinu. Það 

var gert með hlutabilsskráningu (e. partial interval recording) þar sem skráð var hvort 

markhegðun kennarans kom fram á þeim 10 sekúndum sem hvert bil varði (Rubow o.fl., 

2018, Tanol o.fl., 2010). Þátttakendur fengu ekki að vita að fylgst væri með jákvæðri athygli 
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og aðfinnslum þeirra til þess að koma í veg fyrir að þeir gerðu meðvitaða breytingu á hegðun 

sinni meðan á rannsókn stóð.   

Þýddur og aðlagaður gátlisti Becker og félaga (2013) var nýttur til þess að meta gæði 

framkvæmdar Hvatningarleiksins hjá þátttakendum. Hann innihélt 29 atriði sem skipt var í 

sjö undirflokka sem endurspegluðu kjarnaþætti Hvatningarleiksins. Þessir sjö kjarnaþættir 

voru:  

1. Að búa nemendur undir leikinn; (a) kennari nær athygli nemenda sinna áður en hann hefur 

leikinn, (b) kennari gefur skýrar og hnitmiðaðar leiðbeiningar fyrir verkefnið sem nemendur 

eiga að ljúka meðan á leik stendur, (c) kennari tilgreinir eða vísar til viðeigandi hegðunar sem 

gefur nemendum táknstyrkja meðan á leik stendur, (d) kennari staðsetur tímavaka þar sem 

hann er sýnilegur og tilkynnir leiktímann og (e) kennari tilkynnir greinilega þegar leikur hefst.  

2. Val á verkefni; (a) kennari getur fylgst með nemendum, (b) kennari setur upp viðeigandi 

verkefni fyrir nemendur og (c) kennari tengir verkefni við námskrá.  

3. Notkun tímavaka; (a) tímavaki er á sýnilegum stað þar sem sést og heyrist vel í honum og 

kennari lætur vita þegar tímanum lýkur, (b) vísað er í hve mikill tími er eftir að minnsta kosti 

tvisvar sinnum meðan á 10 mínútna leik stendur og (c) kennari reynir að nota tímavaka en 

fylgir því ekki eftir. 

4. Lið; (a) allir nemendur tilheyra liði, (b) feimnum nemendum og nemendum með 

hegðunarvanda er skipt jafnt á milli liða, (c) bekknum er skipt í viðeigandi fjölda liða og (d) 

hvert lið fær nafn og nemendur þekkja nafn liðsins síns. 

5. Viðbrögð við æskilegri hegðun; (a) kennari fylgist með og gefur táknstyrkja fyrir viðeigandi 

hegðun með reglulegu millibili, (b) kennari hunsar óæskilega hegðun eða bregst við með því 

að hrósa öðrum fyrir æskilega hegðun, (c) kennari lætur nemendur vita að fylgst sé með 

hegðun þeirra og hrósar fyrir viðeigandi hegðun og (d) kennari hrósar liðum fyrir tiltekna 

viðeigandi hegðun.  

6. Umbun; (a) verðlaun eru dregin af handahófi úr safni mögulegra verðlauna, (b) umbun er 

af viðeigandi lengd (2 mínútur fyrir 10 mínútna leik), (c) umbun er vel stjórnað og hún er 

viðeigandi inni í kennslustofu, (d) kennari veitir nemendum umbun innan viðeigandi 

tímaramma (innan 5 mínútna eftir að leik líkur), (e) kennari sýnir mikinn áhuga á umbuninni 

eða verðlaununum, byggir upp eftirvæntingu og tekur jafnvel þátt, (f) nemendur þekkja til 
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umbunar í Hvatningarleiknum og eru spenntir fyrir henni og (g) kennari minnir nemendur á 

viðeigandi hegðun meðan á umbun stendur.  

7. Eftir leikinn; (a) farið er yfir fjölda stiga sem hvert lið fékk fyrir jákvæða hegðun, (b) kennari 

lætur vita á skýran hátt hvort lið sigruðu eða ekki, (c) kennari fer yfir þá jákvæðu hegðun sem 

bekkurinn í heild sýndi, (d) kennari fer yfir hvaða hegðun varð til þess að lið missti af stigi, (e) 

liðunum er leiðbeint með hvað þarf að bæta fyrir næsta leik og (f) ef lið tapar hughreystir 

kennari nemendur.  

Framangreindur gátlisti er að fyrirmynd Becker og félaga (2013) sem mátu gæði 

framkvæmdar Hvatningarleiksins með þessum hætti. Listinn var þýddur og staðfærður af 

rannsakanda við gerð þessarar rannsóknar. Hann mat kennara með fimm punkta kvarða fyrir 

hvern af þessum sjö undirflokkum og voru stig gefin frá 0 upp í 4 fyrir hvern undirflokk. 

Þessar sjö stigagjafir voru notaðar til þess að reikna heildarskor fyrir gæði framkvæmdar hjá 

hverjum kennara fyrir sig.  Til þess að kennari fengi 100% á þessum kvarða þurfti hann því að 

fá 4 stig í öllum sjö flokkunum með heildarskorið 28.  

Smáforritið Interval Timer í snjallsíma rannsakanda var notað til þess að halda utan 

um lengd athugunartímabila meðan á hlutabilsskráningu stóð. Forritið gerði rannsakanda 

kleift að mæla nákvæma tímalengd athugunarbila með því að gefa 10 sekúndna 

niðurtalningu í að mælingar hefðust sem sýndi gulan lit á skjánum. Eftir að niðurtalningu lauk 

hófust mælingar og skiptist skjárinn á að sýna rauðan og bláan lit á milli áhorfsbila. Einnig gaf 

síminn frá sér hljóðmerki og titraði til þess að gefa rannsakanda áminningu um að nýtt 

áhorfsbil væri hafið. Fylgst var með hegðun kennara öll áhorfsbilin sem voru 30 fyrir 10 

mínútna mælingu. Fylgst var með hegðun nemenda samhliða hegðun kennara og notað var 

sama skráningarblað sem er fáanlegt hjá rannsakanda.  

Spurningalisti um upplifun kennara af því að nota Hvatningarleikinn í kennslu sem 

svarað var á 7 punkta raðkvarða frá „mjög sammála“ til  „mjög ósammála“; a) ég hafði 

gaman af því að spila leikinn með bekknum mínum, b) leikurinn hjálpaði mér að kenna 

bekknum námsefnið, c) leikurinn truflaði kennsluna hjá mér, d) ég myndi vilja nota leikinn 

áfram með bekknum mínum, e) leikurinn hjálpaði til við að halda bekknum rólegum og 

hljóðlátum og f) það var auðvelt að skilja aðferðina (Rubow o.fl., 2018). 
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Rannsóknarsnið  

Notað var margfalt grunnskeiðssnið til þess að meta áhrif Hvatningarleiksins á jákvæða 

athygli og aðfinnslur kennara gagnvart nemendum (áhrif frumbreytu á fylgibreytur). Einnig 

var hávaði í kennslustofunni mældur á grunn- og inngripsskeiðum rannsóknarinnar. Í lok 

hennar svöruðu þátttakendur stuttum spurningalista um upplifun sína af notkun 

Hvatningarleiksins í kennslu.  

Í margföldu grunnskeiðssniði milli þátttakenda hefst inngripsskeið hjá hverjum á 

mismunandi tíma, þannig að inngripsskeið kennara 1 hefst fyrst, svo inngripsskeið kennara 2 

og að lokum inngripsskeið kennara 3. Því var hægt að bera niðurstöður saman á milli 

kennara. Margfalt grunnskeiðssnið milli kennara var notað til þess að veita rannsakanda 

aukna stjórn á tilraunaaðstæðum og jók þannig innra réttmæti rannsóknarinnar. Það er gert 

til að tryggja að það sé í raun örnámskeiðið í Hvatningarleiknum og handleiðslan, 

frumbreyturnar, sem hafa áhrif á fylgibreyturnar (Carr, 2005) sem eru jákvæð athygli og 

aðfinnslur kennara ásamt hávaða í kennslustofunni.  

Metið var hvort Hvatningarleikurinn yki hlutfall jákvæðrar athygli kennara til 

nemenda og dragi úr aðfinnslum. Einnig var upplifun þátttakenda af notkun leiksins metin. 

Notað var ABAB vendisnið (e. ABAB reversal design) hjá einum þátttakanda. Það fól í sér að 

tekin var grunnskeiðsmæling þar sem fylgst var með hegðun kennarans, inngrip innleitt og 

mælingar gerðar á áhrifum þess. Inngripið var svo fjarlægt og gerð var önnur 

grunnskeiðsmæling. Að því loknu var inngripið sett inn aftur. Þetta var gert til þess að fá betri 

mynd af því hvort Hvatningarleikurinn væri ástæða breytinga á hegðun kennarans (Luthans 

og Bond, 2017). 

Frumbreytur 

Fyrri frumbreyta rannsóknarinnar var stutt námskeið sem kennararnir fóru á um aðferðir 

Hvatningarleiksins eftir að grunnskeiðsmælingum lauk. Námskeiðið tók 45-60 mínútur eftir 

því hversu margar spurningar þeir höfðu um aðferðina að námskeiði loknu (Sy o.fl., 2013). 

Hver kennari fékk einstaklingsnámskeið í aðferðum leiksins hjá rannsakanda en kennararnir 

hófu notkun leiksins á mismunandi tíma þar sem rannsóknin fylgdi margföldu 

grunnsskeiðssniði á milli þeirra. Á námskeiðinu lærðu kennararnir um niðurstöður rannsókna 

á skammtíma- og langtímaárangri Hvatningarleiksins á bæði hegðun og námsástundun 
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nemenda ásamt því að fjallað var um þau jákvæðu áhrif sem leikurinn getur haft á líðan 

kennara og samskipti þeirra við nemendur. Meginmarkmið námskeiðsins var að kenna 

þátttakendum ítarlega framkvæmd og reglur leiksins. Rannsakendur afhentu þátttakendum 

skriflegar upplýsingar um það sem fram kom á námskeiðinu. Einnig deildu þeir dreifildi um 

Hvatningarleikinn sem innihélt ýmsar hagnýtar upplýsingar námskeiðsins, veggspjöldum með 

væntingum Hvatningarleiksins og svokallaðri „stjörnutöflu“ sem sýndi þær stjörnur sem 

nemendur höfðu unnið sér inn upp í efnislegu verðlaunin sem voru veitt í vikulok ef þeir 

fengju tvær eða fleiri stjörnur yfir vikuna. Kennararnir voru beðnir um að hengja veggspjöldin 

upp á áberandi stað í skólastofunni. Rannsakandi svaraði spurningum kennaranna um 

Hvatningarleikinn og aðstoðaði þá við skipulag hans, skiptingu nemenda í hópa og kom með 

hugmyndir að áhrifaríkri umbun.  

Seinni frumbreyta rannsóknarinnar var handleiðslan sem þátttakendur hlutu af hálfu 

rannsakanda. Handleiðslan átti sér stað á seinni inngripsskeiðum rannsóknar (B2, B3 og B4) 

og tók rannsakandi sér tíma í lok hverrar athugunar eftir að hafa farið yfir niðurstöður um 

mat á gæðum framkvæmdar til þess að leiðbeina kennurunum um hvað betur mætti fara við 

innleiðingu leiksins í kennslu. Rannsakandi kom með uppbyggilegar ábendingar og góð ráð til 

þess að auka gæði framkvæmdar og öryggi kennarans við innleiðingu leiksins. Kennurum var 

hrósað fyrir það sem þeir gerðu vel og hvattir til að halda áfram á sömu braut. Rannsakandi 

notaði gátlista að fyrirmynd Becker og félaga (2013) um gæði framkvæmdar (sjá í kaflanum 

mæliaðferð hér að ofan) til þess að skerpa á þeim atriðum sem bæta þurfti við innleiðingu 

leiksins. 

Fylgibreytur 

Fylgibreytur þessarar rannsóknar voru þrjár: Jákvæð athygli, aðfinnslur (e. reprimands) og 

hávaði. Líkt og í rannsókn Rubow og félaga (2018) taldist það til jákvæðrar athygli þegar 

kennari gaf nemanda stig, þegar hann hrósaði nemanda, brosti til hans, sýndi þumalinn upp 

(e. thumbs up) eða annað sem hvatti nemendur. Aðfinnslur voru til dæmis þegar kennari 

sagði nemanda að fá sér sæti, sussaði á hann eða benti á aðra óæskilega hegðun sem gæti 

talist brot á væntingum leiksins (Rubow o.fl., 2018). Til þess að mæla hávaða í 

kennslustofunni var smáforritið Decibel Meter sett upp í síma rannsakanda og notað til þess 

að mæla hljóðstyrk í desíbilum (dB) meðan á mælingum stóð. Forritið er frítt, auðvelt í 
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notkun og vistar hverja mælingu. Einnig lætur það í té lægsta-, hæsta- og meðalhljóðstig fyrir 

hverja athugun fyrir sig.  

Rannsakandi skráði með hlutabilaskráningu hversu oft kennarar veittu nemendum 

jákvæða athygli meðan á mælingum stóð. Einnig skráði hann með hlutabilaskráningu hversu 

oft kennarar veittu nemendum aðfinnslur (e. reprimand) fyrir óæskilega hegðun í 

kennslustund.  

Framkvæmd 
 

Í þessari rannsókn, sem gerð var var vorönn 2021, fylgdist rannsakandi með kennslu 

þátttakenda sem störfuðu í almennum grunnskóla og veitti þeim endurgjöf til þess að styðja 

við framkvæmd Hvatningarleiksins í kennslustundum meðan á rannsókn stóð. Rannsakandi 

mældi hlutfall athugunarbila sem fólu í sér jákvæða athygli og aðfinnslur af hálfu kennara 

bæði fyrir og eftir inngrip. Einnig var gerð mæling á hljóðstyrk í dB í kennslustundum í öllum 

mælingum á grunn- og inngripsskeiðum. Upplifun kennaranna af því að nota aðferðina í 

kennslu var metin með spurningalista í lok rannsóknar. Þegar grunnskeiðsmælingum var 

lokið sátu þátttakendur um klukkutíma langt námskeið hjá rannsakanda um 

Hvatningarleikinn (sjá nánari lýsingu í kaflanum um frumbreytur). Þar kynntust þeir 

framkvæmd leiksins áður en þeir innleiddu hann í eigin kennslu.  

Kennarar kenndu með hefðbundnum hætti í kennslustundum sem lagðar voru upp 

sem sérstakur einbeitingartími þar sem hver nemandi sat við sitt borð og vann sjálfstætt að 

fyrirmynd Rubow og félaga (2018). Það var til þess að tryggja að kennsluaðstæður væru eins 

líkar og mögulegt var meðan á athugun stóð. Hver kennslustund var 40 mínútur en athuganir 

tóku í upphafi 10 mínútur þar sem Hvatningarleikurinn var innleiddur með það í huga að 

hann stæði í 10 mínútur (B1). Ef leikurinn gengi vel og nemendur næðu að fylgja reglum hans 

og vinna leikinn í nokkur skipti yrði hann lengdur í 15 mínútur (B3) og að lokum í 20 mínútur 

(B4). Þar sem rannsakandi gerði mælingar á hegðun kennara og nemenda á sama tíma var 

áhorfstímanum á marknemendur og kennara skipt upp í 10 sekúndna áhorfsbil. Rannsakandi 

fylgdist því með hegðun kennarans öll hlutabilin en samhliða því fylgdist hann með hegðun 

hvers marknemanda í eitt hlutabil eða 10 sekúndur í senn. Á seinna inngripsskeiði (B2, B3, 

B4) rannsóknarinnar var rannsakandi kennurunum innan handar og veitti reglulega og 

markvissa endurgjöf eftir hverja mælingu til þess að auka gæði framkvæmdar 
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Hvatningarleiksins. Í lok hverrar athugunar fyllti rannsakandi út gátlista um gæði 

framkvæmdar til þess að sýna kennurunum hvað þeir þyrftu að bæta við innleiðingu leiksins, 

lagði til leiðir til úrbóta og veitti tækifæri til þess að spyrja spurninga með það að markmiði 

að auka gæði framkvæmdar leiksins. 

 Rannsakandi reiknaði út hlutfall jákvæðrar athygli og aðfinnsla kennara til nemenda 

að athugun lokinni. Ekki voru gerðar skráningar á tíðni hegðunar kennaranna, aðeins skráð 

hvort hegðun ætti sér stað innan hlutabils eða ekki. Einnig mat rannsakandi gæði 

framkvæmdar Hvatningarleiksins hjá kennurunum meðan inngrip átti sér stað með gátlista 

Becker og félaga  (2013). Þegar grunn- og inngripsskeiðum lauk lagði rannsakandi 

spurningalista fyrir kennarana um upplifun þeirra af notkun Hvatningarleiksins í kennslu. 

Fyrra grunnskeið (A1). Í þessum mælingum kenndu kennararnir á hefðbundinn hátt með 

þeim bekkjarstjórnunaraðferðum sem þeir voru vanir að nota. Á meðan mældi rannsakandi 

jákvæða athygli, aðfinnslur og hljóðstig í dB.  

Hvatningarleikurinn í 10 mínútur (B1 og B2). Þegar fyrri grunnskeiðsmælingum lauk sóttu 

kennarar stutt einstaklingsnámskeið í aðferðum Hvatningarleiksins hjá rannsakanda. 

Námskeið var haldið á vinnustað kennaranna og fékk rannsakandi leyfi til þess að halda 

námskeiðið á vinnutíma þeirra. Eftir seinna grunnskeið var Hvatningarleikurinn leikinn aftur 

hjá kennara 3 í 10 mínútur (B2) en nú með handleiðslu. 

Seinna grunnskeið (A2). Á seinna grunnskeiði var inngrip fjarlægt hjá kennara 3. Kennarinn 

hóf kennslu líkt og vanalega án þess að setja Hvatningarleikinn af stað. Ef nemendur spurðu 

hvers vegna leikurinn væri ekki í dag svaraði kennari að mögulega yrði hann aftur á morgun 

og hélt svo áfram með kennslustundina. Gerðar voru tvær mælingar án inngrips á seinna 

grunnskeiði.  

Seinna inngripsskeið (B3, B4). Á seinna inngripsskeiði (B3) var leikurinn lengdur í 15 mínútur 

hjá kennurum 2 og 3. Á seinna inngripsskeiði (B4) var leikurinn lengdur í 20 mínútur hjá 

kennurum 2 og 3. Með lengdum leik þurftu nemendur að vinna sér inn fleiri stig en áður og 

fór stigafjöldi úr þremur í fjögur. Sambærileg umbun var í boði í lok leiksins en hún lengdist í 

samræmi við lengd leiksins. Umbun stóð í 2 mínútur fyrir 10 mínútna leik og því í 4 mínútur 

fyrir 20 mínútna leik.  
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Gæði framkvæmdar Hvatningarleiksins. Í þessari rannsókn voru gæði framkvæmdar 

Hvatningarleiksins metin með 29 atriðum sem skipt var í sjö undirflokka sem endurspegluðu 

kjarnaþætti Hvatningarleiksins (Becker o.fl., 2013).  

Upplifun kennara af aðferðinni. Þýddur spurningalisti var lagður fyrir kennara um upplifun 

þeirra af notkun Hvatningarleiksins í kennslu. Listinn innihélt sex spurningar sem var svarað 

eftir 7 stiga raðkvarða („mjög sammála“ – „sammála“ – „nokkuð sammála“  – „hvorki né“  – 

„nokkuð ósammála“  – „ósammála“  – „mjög ósammála“) (Rubow o.fl., 2018).  

Mat á framkvæmd 

Hvatningarleikurinn í táknstyrkjaútgáfu gengur út það að nemendur safni stigum eða 

stjörnum fyrir að fylgja fyrir fram ákveðnum væntingum um hegðun (Tanol, 2010). Í upphafi 

leiksins skiptu kennarar nemendum í fjögur lið; gult, rautt, grænt og blátt og gættu þess að 

jafnvægi væri í öllum liðum svo þau væru jafn líkleg til þess að ná að safna stigum fyrir 

markhegðun. Kennararnir voru hvattir til þess að endurskoða liðin og breyta þeim í upphafi 

vikunnar til að auka líkurnar á því að öll liðin næðu að vinna leikinn. Ef liðunum gekk vel í 

Hvatningarleiknum voru kennarar hvattir til þess að halda þeim óbreyttum. Nöfn liðanna og 

liðsmenn þeirra voru skráð upp á töflu og höfð sýnileg (Tanol, 2010). 

 Í upphafi kennslustundar fór kennarinn yfir reglur leiksins með nemendum en 

nemendur og kennari ákváðu í sameiningu hvaða reglum væri mikilvægt að fylgja í 

skólastofunni og voru þær sýnilegar á tveimur veggspjöldum. Kennarinn minnti nemendur á 

hversu mörgum stigum liðin þyrftu að safna til þess að vinna leikinn og að öll liðin geti unnið 

ef þau nái tilteknum stigafjölda en í þessari rannsókn þurftu liðin að ná þremur stigum fyrir 

10 mínútna leik. Hægt var að auka eða minnka tilætlaðan stigafjölda eftir því hve vel liðunum 

gekk í leiknum en kennurum var bent á að auka stigafjöldann í samræmi við lengdan 

leiktíma. Á meðan á leiknum stóð kenndi kennarinn eins og hann var vanur en var vakandi 

fyrir jákvæðri hegðun nemenda í samræmi við reglur og gaf þeim stig fyrir jákvæða hegðun. 

Kennarinn tilkynntir jafnóðum fyrir hvaða hegðun hann gaf stig. Í lok hvers leiks tilkynnti 

kennarinn sigurvegara og dró um umbun. Leikurinn stóð í 10-20 mínútur í senn og tímavaki 

var notaður til þess að fylgjast með tímanum. Hann var staðsettur á áberandi stað, sýnilegur 

öllum nemendum.  
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Þegar Hvatningarleiknum lauk gaf kennarinn sér tíma til þess að taka saman 

stigafjölda hvers liðs fyrir sig, hann tilgreindi á skýran hátt hvort liðin sigruðu í leiknum eða 

ekki ásamt því að taka saman hvaða hegðun varð til þess að lið unnu sér inn stig eða varð til 

þess að þau fengu ekki stig. Kennarinn tók sér tíma til þess að hvetja nemendur og minna þá 

á að leikurinn yrði leikinn aftur og að þau lið sem töpuðu hefðu tækifæri til þess að bæta sig. 

Sigurliðin fengu stutta umbun í formi leikja. Sérstaklega var tekið fram að umbunin ætti ekki 

að standa lengur en í tvær mínútur og notuðu kennarar tímavaka til þess að halda utan um 

lengd umbunarinnar. Rannsakandi og kennarar útbjuggu lista með hugmyndum að umbun 

og fyrir fram ákveðinn skemmtistjóri úr nemendahópnum dró umbun í lok leiksins. Kennarar 

voru einnig hvattir til þess að leyfa nemendum að leggja til umbun í formi leikja. Dæmi um 

umbun var hengimann, danspartý, slökun eða Símon segir. Þau lið sem ekki sigruðu héldu 

áfram vinnu sinni í þessar 2 mínútur á meðan vinningsliðin fengu umbun. Nemendur héldu 

áfram  vinnu sinni strax að henni lokinni.  

Liðin unnu sér að auki inn eina stjörnu fyrir hvern sigur í leiknum að fyrirmynd Tanol 

og félaga (2010). Ef þau náðu að vinna sér inn tvær eða fleiri stjörnur fyrir vikulok höfðu þau 

unnið sérstök stjörnuverðlaun. Þau voru ekki í formi leikja heldur efnisleg, til dæmis blýantar, 

strokleður, límmiðar, stimplar, lítil armbönd og fleira. 

Samræmi matsmanna 

Eins og áður hefur komið fram fengu tveir rannsakendur leyfi til að gera rannsóknina í 

skólanum. Til þess að meta áreiðanleika mælinganna (e. inter-observer agreement) gerðu 

tveir rannsakendur mælingar í einni af hverjum þremur mælingum og báru niðurstöður sínar 

saman. Rannsakendur æfðu mælingar fyrir rannsóknina þar til samræmi þeirra náði 90% til 

þess að draga úr líkum á því að samræmi þeirra færi undir 80% í mælingum á vettvangi 

rannsóknarinnar. Samræmi matsmanna var mælt með því að leggja saman tilvik áhorfsbila 

þar sem samræmi kom fram og deila því með heildarfjölda áhorfsbila. Sú útkoma var svo 

margfölduð með 100. Eins og sjá má í töflu 1 var samræmi matsmanna mjög hátt í þessari 

rannsókn sem þýðir að skilgreining rannsakenda á jákvæðri athygli og aðfinnslum var 

nákvæm og skýr.  
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Tafla 1.  

Áreiðanleiki matsmanna 

 

 Jákvæð athygli Aðfinnslur 

A1 95% 95% 

B1 94% 94% 

A2 100% 100% 

B2, B3, B4 99% 99% 

Meðaltal: 97% 97% 

Skýring. Áreiðanleiki matsmanna í mælingum á jákvæðri athygli og aðfinnslum á grunnskeiði 

(A1) og á meðan Hvatningarleiknum var beitt í 10 mínútur (B1), 15 mínútur (B2) og 20 

mínútur (B3) samhliða kennslu. Hjá kennara 2 voru einnig mæld áhrif þess að hætta 

beitingu Hvatningarleiksins (A2) eftir stutta notkun. 

Úrvinnsla gagna 

Öll úrvinnsla gagna fór fram í Excel, þar sem niðurstöður voru settar upp í myndrit ásamt því 

að reiknuð voru hlutföll, meðaltöl og spönn. 

 

Niðurstöður 

Framkvæmd Hvatningarleiksins  

Á mynd 1.1. má sjá gæði framkvæmdar hjá kennara 1 eftir stutt námskeið um notkun 

Hvatningarleiksins í kennslu. Gæði framkvæmdar hækka greinilega á milli mælinga á B1 og B2 

og enginn skörun varð á milli skeiða. Í fyrstu tveimur mælingum eftir stutta námskeiðið 

mældust gæði framkvæmdar 68% en þegar leið frá námskeiðinu fóru þau niður í 57%. Þegar 

handleiðsla bættist við fóru gæði framkvæmdar upp í 82% strax eftir fyrstu handleiðslu. 
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Gerðar voru tvær mælingar í viðbót þar sem kennari 1 fékk handleiðslu eftir hverja athugun 

og jukust gæði framkvæmdar Hvatningarleiksins hjá honum upp í 89% í bæði skiptin.  

Mynd. 1.1.  

Framkvæmd Hvatningarleiksins hjá kennara 1 

 

 

Lýsing. Framkvæmd Hvatningarleiksins eftir stutt námskeið og að viðbættri handleiðslu hjá 

kennara 1.  

 

Á mynd 1.2. má sjá gæði framkvæmdar hjá kennara 2 eftir stutt námskeið um notkun 

Hvatningarleiksins í kennslu. Eftir örnámskeið voru gæði framkvæmdar 82% og héldu áfram 

að hækka þegar kennarinn notaði leikinn oftar og mældust 100% í 3. og 4. mælingum. Eftir 

það fóru gæðin niður í 82% í 6. mælingu. Eftir að handleiðslu var bætt við eftir hverja athugun 

jukust gæði framkvæmdar á nýjan leik, breytileiki minnkaði og mælingar urðu stöðugri eða á 

bilinu 96-100%.  
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Mynd. 1.2.  

Framkvæmd Hvatningarleiksins hjá kennara 2 

 

Lýsing. Framkvæmd Hvatningarleiksins eftir stutt námskeið og að viðbættri handleiðslu hjá 

kennara 2. 

 

Á mynd 1.3. má sjá gæði framkvæmdar hjá kennara 3 eftir stutt námskeið um notkun 

Hvatningarleiksins í kennslu. Eftir örnámskeið voru gæði framkvæmdar 100% en þau 

lækkuðu þegar leið frá námskeiðinu niður í 89% og 93% í 3. og 4. mælingum. Þegar 

handleiðsla bættist við eftir hverja athugun jukust gæði framkvæmdar að nýju og voru þær á 

bilinu 93-100%. Enginn munur mældist á gæðum framkvæmda á milli skeiða.  
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Mynd 1.3 

Framkvæmd hvatningarleiksins hjá kennara 3 

 

Lýsing. Framkvæmd Hvatningarleiksins eftir stutt námskeið og að viðbættri handleiðslu hjá 

kennara 3. 

Áhrif Hvatningarleiksins á jákvæða athygli og aðfinnslur frá kennara til 
nemenda  

Efst á mynd 2.1. má sjá niðurstöður um áhrif Hvatningarleiksins á jákvæða athygli og aðfinnslur 

kennara 1 til nemenda. Á grunnskeiði jókst jákvæð athygli hans gagnvart nemendum og þegar 

Hvatningarleiknum var beitt samhliða kennslu jókst hún enn frekar. Ekki er þó hægt að fullyrða 

að Hvatningarleikurinn hafi orsakað aukningu á jákvæðri athygli vegna þess að jákvæð athygli 

var vaxandi þegar á grunnskeiði. Á grunnskeiði veitti kennari nokkrar aðfinnslur en á  meðan 

hann beitti Hvatningarleiknum samhliða kennslu urðu aðfinnslur engar á báðum 

inngripsskeiðum. Því er ekki hægt að fullyrða að annað inngripsskeiðið hafi haft meiri áhrif en 

hitt á aðfinnslur hjá kennara 1. 

 Á miðri mynd 2.1. má sjá niðurstöður um áhrif Hvatningarleiksins á jákvæða athygli og 

aðfinnslur kennara 2 til nemenda. Á báðum grunnskeiðum má sjá að jákvæð athygli var lítil en 

með Hvatningarleiknum jókst hún verulega á öllum inngripsskeiðum. Enginn munur reyndist 
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vera á jákvæðri athygli á milli íhlutunarskeiða og því ekki hægt að fullyrða að handleiðsla auki 

jákvæða athygli. Hvað aðfinnslur varðar voru þær nokkrar á fyrra grunnskeiði. Með innleiðslu 

Hvatningarleiksins hættu þær svo til alveg. Á seinna grunnskeiði mældust aðfinnslur þó engar 

líkt og á inngripsskeiðum og því ekki hægt að fullyrða að Hvatningarleikurinn hafi orsakað að 

aðfinnslur hættu.   

 Neðst á mynd 2.1. má sjá niðurstöður um áhrif Hvatningarleiksins á jákvæða athygli 

og aðfinnslur kennara 3 til nemenda. Á grunnskeiði reyndist kennari 3 veita nemendum 

sínum verulega jákvæða athygli í upphafi en það dró mikið úr henni  þegar leið á. Með 

innleiðslu Hvatningarleiksins jókst jákvæð athygli og varð meiri en áður. Ekki var sjáanlegur 

munur á jákvæðri athygli á milli íhlutnarskeiða og því ekki hægt að áætla að handleiðsla auki 

hana. Aðfinnslur voru nokkuð margar á grunnskeiði en hættu alveg við íhlutun. Því er ekki 

hægt að fullyrða að annað inngripsskeiðið hafi haft meiri áhrif en hitt á aðfinnslur hjá 

kennara 3.  
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Mynd 2 

Jákvæð athygli og aðfinnslur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lýsing: Þróun jákvæðrar athygli og aðfinnsla hjá kennurum sem innleiddu Hvatningarleikinn á 

grunnskeiði (A1) og á meðan Hvatningarleiknum var beitt í 10 mínútur (B1), 10 mínútur með 

handleiðslu (B2), 15 mínútur (B3) og 20 mínútur (B4). Hjá kennara 2 voru einnig mæld áhrif 

þess að hætta beitingu Hvatningarleiksins (A2) eftir stutta notkun.  
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Áhrif Hvatningarleiksins á hávaða í kennslustundum   
 

Á mynd 3 má sjá áhrif Hvatningarleiksins á meðalhljóðstyrk í kennslustundum hjá 

þátttakendum rannsóknarinnar. Efst á myndinni má sjá niðurstöður mælinga á hljóðstyrk hjá 

kennara 1. Ekki er sjáanlegur munur á grunnskeiði (A1) annars vegar og á inngripsskeiðum (B1 

og B2) hins vegar. Á miðri mynd 3 má sjá áhrif Hvatningarleiksins á meðalhljóðstyrk í 

kennslustundum hjá kennara 2. Þar eru niðurstöður svipaðar og hjá kennara 1 eða ekki 

sjáanlegur munur á inngripsskeiðum. Neðst á mynd 3 má sjá áhrif Hvatningarleiksins á 

meðalhljóðstyrk í kennslustundum hjá kennara 3. Hjá honum veldur íhlutun verulegri lækkun 

á hávaða þegar Hvatningarleikurinn er leikinn. Íhlutun í formi handleiðslu hafði ekki áhrif til 

frekari lækkunar á meðalhljóðstyrk.  
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Mynd 3 

Hávaði í kennslustofum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lýsing. Þróun hávaða í kennslustofu kennara sem innleiddu Hvatningarleikinn á grunnskeiði 

(A1) og á meðan Hvatningarleiknum var beitt í 10 mínútur (B1), 10 mínútur með handleiðslu 

(B2), 15 mínútur (B3) og 20 mínútur (B4). Hjá kennara 2 voru einnig mæld áhrif þess að 

hætta beitingu Hvatningarleiksins (A2) eftir stutta notkun. Strikalínur sýna miðgildi á 

grunnskeiði (A1) mínus 5 dB og Punktalínur = meðaltal á grunnskeiði (A1) mínus 10 dB 

(Athugið að dB kvarði er lógaritmískur sem orsakar að hækkun á dB kvarða er í veldisvexti. 

Dæmi: hækkun frá 10-20 dB er hundraðföld hækkun og 50-60 dB er milljónföld hækkun á 

hljóðstyrk). 



 

90 

Niðurstöður spurningakönnunar 

Niðurstöður spurningakönnunarinnar sem lögð var fyrir kennarana við lok rannsóknarinnar 

var mjög afgerandi. Allir kennararnir voru sammála um að þeir höfðu gaman af því að nota 

Hvatningarleikinn með bekknum sínum, þeim fannst leikurinn hjálpa til við að kenna 

námsefnið, þeim þótti leikurinn ekki trufla kennsluna, þeir vildu halda áfram að nota leikinn, 

þeim þótti leikurinn hjálpa við að halda bekknum rólegum og hljóðlátum og þeir áttu auðvelt 

með að skilja aðferðina.   

Umræða 

Krefjandi hegðun nemenda og hvernig skal taka á agavandamálum í skólastofunni hefur verið 

sá þáttur kennarastarfsins sem reynst hefur kennurum hvað erfiðastur. Margir kennarar glíma 

við langvarandi streitu í starfi og skortir verkfæri til þess að taka á agavanda og bæta 

bekkjarstjórnun (Samband íslenskra sveitarfélaga og Félag grunnskólakennara, 2012). 

Markmið þessarar rannsóknar var að meta áhrif Hvatningarleiksins á jákvæða athygli og 

aðfinnslur kennara gagnvart nemendum ásamt því að meta gæði framkvæmdar samhliða 

mælingum á hávaða (hljóðstyrk í dB) í kennslustofunni. Niðurstöður benda til þess að 

Hvatningarleikurinn hafi jákvæð áhrif á samskipti kennara við nemendur þar sem jákvæð 

athygli jókst samhliða því að neikvæðum aðfinnslum fækkaði. Einnig benda þær til þess að það 

geti dregið úr hávaða í kennslustofunni að innleiða leikinn í kennslu en það dró úr hávaða hjá 

kennara 3. Að lokum bentu niðurstöður rannsóknarinnar til þess að stutt námskeið geti verið 

áhrifarík leið til þess að tryggja góða framkvæmd leiksins en að regluleg handleiðsla kennara 

auki frekar við gæði framkvæmdar og stuðli að meiri stöðugleika. Niðurstöður samræmdust 

fyrri rannsóknum Rubow og félaga (2018) og benda til þess að Hvatningarleikurinn sé góð leið 

til bekkjarstjórnunar og að hann bæti samskipti kennara við nemendur. Í rannsókn Rubow og 

félaga jókst jákvæð athygli kennara gagnvart nemendum úr að meðaltali 10,8% áhorfsbila í 

69,9%. Jákvæð athygli kennara gagnvart nemendum í þessari rannsókn tífaldaðist á milli 

grunnskeiðs og inngripsskeiðs. 

Áhrif örnámskeiðs og handleiðslu á framkvæmd Hvatningarleiksins 

Niðurstöður á áhrifum örnámskeiðs og handleiðslu voru í samræmi við rannsókn Sy og félaga 

(2013) sem bentu til þess að stutt 45–60 mínútna námskeið reyndist mjög gagnlegt í 
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innleiðingu Hvatningarleiksins. Í þessari rannsókn var námskeið í aðferðum leiksins 

sambærilegt námskeiði Sy og félaga að lengd eða 45–60 mínútur. Kennarar 2 og 3 skoruðu 

mjög hátt á matslista um gæði framkvæmdar í kjölfar stutts námskeiðs. Handleiðsla 

rannsakanda jók gæði framkvæmdar hjá kennara 1 og kennara 2. Handleiðslan kom svo á meiri 

stöðugleika í framkvæmd kennara 3 sem skoraði alltaf mjög hátt á matslista um gæði 

framkvæmdar. Þegar leið á tímann frá námskeiði Sy og félaga (2013) mátti sjá hvernig gæði 

framkvæmdar minnkuðu líkt og gerðist með þátttakendur þessarar rannsóknar og því mætti 

áætla að handleiðsla og góð ráð séu gagnleg leið til þess að auka gæði framkvæmdar til lengri 

tíma sem er í samræmi við rannsóknir Coleman og félaga (2019) sem sýndu að stuðningur við 

kennara í formi handleiðslu væri mikilvægur liður í að tryggja rétta framkvæmd 

Hvatningarleiksins.  

Svarið við fyrstu rannsóknarspurningunni er að stutt námskeið er mjög áhrifarík leið til 

þess að kenna Hvatningarleikinn og ná góðri framkvæmd á honum. Handleiðslan virðist skipta 

minna máli en hún eykur þó stöðugleika á gæðum framkvæmdar til lengri tíma.  

 

Áhrif Hvatningarleiksins á samskipti kennara við nemendur 

Niðurstöður þessarar rannsóknar voru í samræmi við niðurstöður Rubow og félaga (2018) þar 

sem jákvæð athygli kennara gagnvart nemendum jókst frá 10,8% áhorfsbila að meðaltali í 

69,9% (2018). Einnig voru þær í samræmi við niðurstöður Elswick og Casey (2011) þar sem 

jákvæð athygli jókst á meðan dró úr aðfinnslum. Jákvæð athygli kennara gagnvart nemendum 

í þessari rannsókn tífaldaðist á milli grunnskeiðs og inngripsskeiðs. Aðfinnslur hættu alveg við 

inngrip. Niðurstöður kennara 2 vöktu athygli en þær sýndu að þrátt fyrir að inngrip væri 

fjarlægt og það drægi úr jákvæðri athygli kennara gagnvart nemendum  þá héldust aðfinnslur 

enn mjög fáar. Því er ekki hægt að segja með vissu að Hvatningarleikurinn hafi valdið þessari 

fækkun á aðfinnslum, kennarar gætu verið að tileinka sér aðrar leiðir í kennslu. Ef til vill er það 

efni í frekari rannsóknir. Einnig er athyglisvert að niðurstöður hjá kennara 1 sýndu að 

aðfinnslur hættu um leið og leikurinn hófst og því mætti draga þá ályktun að 

Hvatningarleikurinn einn og sér hafi valdið því. Handleiðslan virtist ekki hafa áhrif þar sem 

aðfinnslurnar hættu án aðkomu hennar.  
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 Handleiðsla er góður stuðningur við kennara, sérstaklega til lengri tíma litið en krefst 

meiri undirbúnings og mannskaps. Þessar niðurstöður benda til þess að Hvatningarleikurinn 

einn og sér sé áhrifarík leið til þess að bæta jákvæð samskipti kennara við nemendur jafnvel 

án handleiðslu.  

 Svar við rannsóknarspurningum tvö og þrjú er að Hvatningarleikurinn eykur jákvæða 

athygli kennara gagnvart nemendum mikið og aðfinnslum fækkar að sama skapi mikið og 

jafnvel hverfa alveg.  

Áhrif Hvatningarleiksins á hljóðstyrk í kennslustundum 

Engar birtar rannsóknir fundust á áhrifum Hvatningarleiksins á hljóðstyrk í kennslustundum og 

getur þessi rannsókn mætt þörfum um það rannsóknarefni. Radley og félagar (2016) gerðu þó 

sambærilega rannsókn þar sem könnuð voru áhrif the quiet classroom game (QCG) á hávaða í 

kennslustundum. Niðurstöður þeirra sýndu að leikurinn minnkaði hljóðstyrk í kennslustundum 

allra þátttakenda um allt að 9 dB.  Niðurstöður þessarar rannsóknar eru ekki jafn afgerandi og 

hjá Radley og félögum (2016) en lækkun á hávaða í kennslustundum varð aðeins hjá kennara 

3 þar sem meðalhljóðstyrkur í dB var allt að því tífalt hærri á grunnskeiði en á inngripsskeiðum, 

en meðalhljóðstyrkur lækkaði úr 50 dB niður í 43 dB við 10 mínútna leik. Þarna gæti spilað inn 

í að þátttakendur voru valdir af hentugleika. Kennarar 1 og 2 voru almennt með gott næði í 

kennslustundum hjá sér. Ef til vill hefðu fengist meira afgerandi niðurstöður ef þátttakendur 

hefðu verið valdir  úr hópi þar sem hávaði í kennslustundum var vandamál. Áhugavert væri að 

sjá niðurstöður rannsóknar með slíku úrtaki. 

 Svarið við fjórðu rannsóknarspurningunni er að Hvatningarleikurinn getur minnkað 

hávaða í kennslustundum þar sem það er vandamál.   

Takmarkanir og næstu skref 

Þrátt fyrir að þessi rannsókn hafi sýnt jákvæð áhrif Hvatningarleiksins á samskipti íslenskra 

kennara við nemendur var rannsóknin ekki án takmarkana. Þátttakendur voru fáir og mælingar 

áttu sér stað yfir aðeins tveggja mánaða tímabil í einhæfu námsumhverfi og voru eingöngu 

gerðar í 10–20 mínútur af 40 mínútna löngum stærðfræðitímum.  

Líkt og með aðrar rannsóknir með einliðasniði vegur fjöldi mælinga upp á móti fáum 

þátttakendum en mikilvægur liður í þekkingarsöfnun er að endurtaka slíkar rannsóknir bæði 
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beint og með kerfisbundnum breytingum svo sem nýjum hópum þátttakenda og nýjum 

aðstæðum. Ef þessi rannsókn yrði endurtekin væri vænlegra að hefja mælingar fyrr á 

skólaárinu og fylgja kennurum eftir yfir lengra tímabil og meta áhrif Hvatningarleiksins í 

fjölbreyttari aðstæðum í skólanum.  

Samantekt 

Þessi rannsókn var gerð í íslenskum skóla sem byggist á stefnu um skóla án aðgreiningar og er 

því fjölbreyttur nemendahópur sem stundar nám við skólann. Jákvæðar niðurstöður þessarar 

rannsóknar benda til þess að leikurinn sé góð viðbót við aðrar bekkjarstjórnunaraðferðir 

íslenskra kennara og geti hjálpað þeim að sýna nemendum jákvæðara viðhorf. Þátttakendur 

voru jákvæðir í garð Hvatningarleiksins og sýndu allir áhuga á að nýta leikinn í framtíðinni til 

þess að bæta bekkjarstjórnun. Það gæti því verið ávinningur fólginn í því að innleiða aðferðina 

í íslenska grunnskóla til þess að styðja betur við kennara, stuðla að jákvæðari samskiptum 

þeirra við nemendur og mögulega draga úr streitu vegna jákvæðara starfsumhverfis. 
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