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Útdráttur 

Lokaverkefni þetta fjallar um hvernig hægt er að takast á við erfiða hegðun á jákvæðan 

og uppbyggilegan hátt. Verkefnið er í tveimur hlutum, annars vegar handbók og hins 

vegar greinagerð sem byggir á faglegum rökstuðningi. Markmið verkefnisins er að 

útbúa aðgengilegt efni fyrir alla sem vinna með börnum. Það er byggt á  

hugmyndafræði mannúðarstefnunnar, atferlisstefnunnar og PBS-heildstæður 

stuðningur við jákvæða hegðun. Einnig er lítillega skyggnst í þann lagaramma sem 

okkur ber að vinna eftir. Almennt er farið yfir hegðun og hvernig erfið hegðun getur 

birst s.s. félagsleg-, sjálfskaðandi-, ofbeldis- eða árásagjörn. Hegðunin getur tengst 

kröfum eða væntingum til barns og hvernig hugsanir og umhverfið getur valdið því að 

hegðun þess birtist sem erfið. Með rannsóknarspurningu verkefnisins Hvernig tekst ég 

á við erfiða hegðun? er verið að beina sjónum að hvernig við getum litið í eigin barm 

með því að nýta aðferðir eins og jákvæð styrking, hunsa og styrkja hegðun. Eins hvernig 

svörun og látbragð hefur áhrif á hvernig barn sér sjálft sig. Að lokum er farið í hvaða 

áhrif refsingar hafa á börn. 
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Formáli 

Greinagerð þessi, Hvernig tekst ég á við erfiða hegðun? Hvernig takast á við erfiða 

hegðun á jákvæðan og uppbyggilegan hátt, ásamt handbókinni, Allir eru í eðli sínu 

góðir, svarar til 10 eininga lokaverkefnis til BA-prófs í þroskaþjálfafræðum við 

Menntvísindasvið Háskóla Íslands vorið 2011. 

Ástæða efnisvals BA-verkefnis stafar af brennandi áhuga höfundar að vinna 

með börnum og tel ég að efnisval mitt geti bætt hag þeirra. Mér finnst áhugavert að 

skoða  viðhorf fullorðinna til hegðunar barna og mér finnst að við ættum að vera 

óhrædd við að gagnrýna eigin störf. Með þessu verkefni vil ég beina sjónum að okkur 

fullorðna fólkinu frekar en að beina því að barninu. Það sem getur hamlað því að barn 

hættir að sýna erfiða hegðun getur verið við sjálf. 

Markmiðið með greinagerðinni er að gera fræðilegum undirdrögum 

handbókarinnar góð skil. Ég tel að efni handbókarinnar getir verið mjög gagnlegt fyrir 

þá sem vilja endurskoða viðhorf sín til hegðunar barna, alla þá sem hafa valið sér að 

starfa með börnum. Handbókin er 30 blaðsíður og er því auðvelt að rýna í á 

annasömum vinnustöðum. 

Ég vil þakka Huldísi Franksdóttir Daly þroskaþjálfa fyrir góða leiðsögn og 

hvatningu við gerð þessa verkefnis. Verkefnið stóð yfir frá janúar til maí 2011 og tók 

allan minn tíma. Ég þakka fjölskyldu minni fyrir óendanlegan stuðning og skilning í 

minn garð. Mamma, pabbi, Hildur, Ármann og Heiða, takk fyrir. Ragnhildur frænka fær 

bestu þakkir fyrir góð ráð. Elísabetu Þ. Albertsdóttur og Heiðu systur þakka ég fyrir 

yfirlestur. Hönnun handbókarinnar vil ég þakka Ármanni bróðir og Arnari frænda fyrir 

teikningar bókarinnar. 
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Inngangur 

Markmið verkefnisins er að útbúa aðgengilegt efni fyrir alla sem vinna með börnum. 

Því varð fyrir valinu að gera handbók sem var skrifuð með það í huga að hún geti nýst 

okkur sem starfa með börnum. Verkefnið skiptist í tvo meginþætti, annars vegar 

handbók um hvernig takast á við erfiða hegðun á jákvæðan og uppbyggilegan hátt og 

hins vegar greinagerð sem byggir á faglegum rökstuðningi. 

Ég tel að ef við tileinkum okkur að koma fram og eiga samskipti við börn sem 

jafningja verða þau með ríka sjálfsvirðingu og læra að bera virðingu fyrir sjálfum sér og  

öðrum. Flest okkar finnst skipta máli hvernig samfélagi við búum í og viljum ala af 

okkur börn sem taka virkan þátt í að móta samfélagið.  

Ósk mín er sú að með lesningu handbókarinnar vakni spurningar hjá lesanda um 

hvernig hann geti tekist á við erfiða hegðun á jákvæðan hátt. Að lesandinn tileinki sér 

þær hugmyndir eða aðferðir sem settar eru fram í handbókinni með það í huga að 

bæta samskipti og viðhorf sitt til hegðunar barna. Með handbókinni vil ég stuðla að því 

að við sem störfum með börnum séum að vinna með börnum vegna þess að okkur 

finnst börn vera skemmtilegt fólk að vinna með en ekki til að ráðskast með. 

Orðið erfið hegðun varð fyrir valinu frekar en óæskileg hegðun vegna þess að 

flestir nota og þekkja orðið. En misjafnt er þó hvaða skilning eða merkingu við setjum í 

orðið erfið hegðun. Það fer eftir upplifun hvers og eins. 

Í verkefni þessu er meðvitað erfiða hegðun ekki tengd við fötlun, þroskahömlun 

eða greiningu. Með því er reynt að beina sjónum lesandans á hegðunina sjálfa en ekki á 

að hvaða greining stendur að baki barninu. Það er þó ekki alfarið hægt að líta framhjá 

fötlun eða þroskahömlun barnsins því að það getur skýrt að einhverju leyti hvers vegna 

barnið sýnir vissa hegðun. 

Uppbygging greinagerðarinnar er skipt í þrjá kafla. Í fyrsta kafla er gert grein 

fyrir þeim fræðilega bakgrunni og hugmyndafræði sem efni handbókarinnar er byggt á. 

Hugmyndafræði mannúðarstefnunnar, atferlisstefnunnar og PBS-heildstæður 

stuðningur við jákvæða hegðun. Einnig er lítillega skyggnst í þann lagaramma sem 

okkur ber að vinna eftir.  
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Í öðrum kafla er almennt farið yfir hegðun og hvernig erfið hegðun getur birst 

okkur s.s. félagsleg-, sjálfskaðandi-, ofbeldis- eða árásagjörn. Hegðun getur tengst 

kröfum eða væntingum til barns og hvernig hugsanir og umhverfið getur valdið því að 

hegðun þess birtist okkur sem erfið.  

Þriðji kafli fjallar um hvernig við getum litið í eigin barm með því að nýta 

aðferðir eins og jákvæð styrking, hunsa og styrkja hegðun. Eins hvernig svörun og 

látbragð okkar hefur áhrif á hvernig barn sér sjálft sig. Að lokum er farið í hvaða áhrif 

refsingar hafa á börn. 
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1. Hugmyndafræðin 

Mikið af efni er til um uppeldisaðferðir og samskipti sem og gagnleg rit um 

uppbyggilegar og jákvæðar nálganir. Efni verkefnisins er unnið upp úr aðferðum og 

hugmyndafræði sem ég aðhyllist, sem birtist í því að koma fram við börn af virðingu og 

líta á þau sem jafningja.  

Mér finnst ég ekki geta skilgreint mig sem atferlissinna eða skilgreint mig sem 

þroskaþjálfa sem aðhyllist einhverja eina stefnu eða hugmyndafræði. Mín nálgun er að 

taka á móti nýrri hugmyndafræði með opnum huga án þess að henda þeirri gömlu.  

Skoða hana út frá því hvað tengi ég við mig  sem manneskju og hvernig manneskja vil 

ég vera. Því markmiðið er jú alltaf það hvernig get ég bætt mig sem manneskju. 

Mitt leiðarljós í samskiptum við börn er að ég trúi því að allir eru í eðli sínu góðir 

og allir eru jafnir. Ég hef ekki rétt á að taka ákvarðanir sem eru ekki bestar fyrir 

hagsmuni barnsins. Fagmaðurinn sem ég stefni að því að vera setur hagsmuni barnsins 

í fyrsta sæti og mína hagsmuni í annað sæti. Ég sé, að þótt ég setji hagsmuni mína í 

annað sæti þá muni ég ekki setja mig í stöðu sem mér þykir óþægileg heldur leita leiða 

svo að umhverfið okkar lætur mér og barni/börnum líða vel. 

 

Mannúðarstefnan 

Maðurinn er í eðli sínu góður og leggur áherslu á upplifun hér og nú og frjálsan vilja 

(Tyson, 2000). Hver einstaklingur hefur þörf fyrir sjálfsbirtingu, þ.e. þörfin til að vaxa og 

nýta hæfileika sýna til fullnustu (Aldís U. Guðmundsdóttir, 2007). Barnið á að fá hlýju 

og að því sé sýndur áhuga á hvað það er að gera og hvert það er. Ef barnið sýnir erfiða 

hegðun þá á að varast að dæma og vera með hleypidóma eða persónulega gagnrýni. 

Sambandið á milli barns og fullorðins á að vera án þrýstings eða valdbeitingar (Tyson, 

2000). 

Barn þróar með sér bæði sjálfstæði og val til að geta tekið uppbyggilega 

ákvörðun á þeim valkostum sem það stendur fyrir. Ef komið er fram við barn 

vinsamlega, styrkir það innri hvöt og áhuga barnsins og það telur sig vera verðugt og að 
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komið sé betur fram við sig. Markmiðið er að hjálpa barninu að öðlast sjálfstraust til að  

læra að stjórna eigin hegðun í ýmsum aðstæðum (Tyson, 2000).  

Jákvæð samskipti stuðla að því að barnið upplifir að ekki sé tekin af því sín eigin 

gildi og sjálfsvirðing. Til að styrkja sjálfsmynd barnsins er mjög öflug leið að vera góð 

fyrirmynd fyrir barnið með því lærir það jákvæð samskipti við aðra. Þegar barninu 

verður það ljóst að það geti treyst því að þú sért til staðar til að aðstoða það, slakar það 

á og þ.a.l. dregur úr truflandi eða erfiðri hegðun þess (Tyson, 2000). 

Ef hegðun barnsins er hættuleg öðrum þá þarf að taka barnið úr aðstæðum en 

það gerir gæfumuninn ef útskýrt er fyrir barninu að það geti aftur farið inn í hópinn 

þegar hegðun þess hefur lagast og þegar það nær aftur stjórn á sjálfum sér. Ef barnið 

finnur að þú hafir trú á að það nái að róa sig og það veit að það verður aftur samþykkt í 

hóp annarra barna, þá mun barnið sjá tilgang á að hafa stjórn á hegðun sinni (Tyson, 

2000). 

 

Atferlisstefnan 

Umhverfið mótar hegðunina fyrst og fremst (Aldís U. Guðmundsdóttir, 2007). Það sem 

gerist í huga og umhverfi fólks hefur áhrif á hegðun þess. Hegðun er háð ytra áreiti, 

mikilvægir þættir í umhverfinu eru styrking og refsing (Berger, 2005). Við verðum fyrir 

áreiti og við bregðumst við. Að styrkja jákvæða hegðun og koma í veg fyrir neikvæða 

hegðun (Baker, Brightman, Heifetz og Murphy, 1976).  

Herminám/Félagslegt nám. Maðurinn er vitsmunavera og hugsar um afleiðingar 

gerða sinna. Hann lærir með því að taka eftir hegðun annarra og líkja eftir henni - 

herminám það er að segja einstaklingur mótast af því að fylgjast með öðrum, lærir af 

hegðun annarra. Þeir taka sér fyrirmyndir sem þeir miða sig við. Þessar fyrirmyndir eru 

mjög mikilvægar (Berger, 2005). 

Öll börn sækjast eftir athygli. Þau vinna vel í skólanum, hjálpa til heima við, 

deila leikföngum sínum með öðrum, allavega að vissu leyti, af því að þau fá jákvæða 

athygli fyrir þessar jákvæðu hegðanir frá öðrum. Ef við ætlum að skoða hegðunina 

verðum við að skoða hvar hún átti sér stað; hvar, hvenær og síðan spyrja hvað gerðist. 

Aðdragandi – hvað gerðist áður en hegðunin kom fram, hvar og afleiðing – hvað gerðist 
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í kjölfar hegðunarinnar. Með því að skoða út fyrir hegðunina sjálfa og skoða hvað 

gerðist áður og hvað gerðist síðan þá er hægt að leita orsaka hvernig við getum breytt 

hegðuninni sjálfri (Baker og fl., 1976). 

Ef barnið fær athygli út á erfiða hegðun þá hefur það lært að þetta er góð 

aðferð til að fá athygli. Erfiða hegðunin fyrir barnið er í raun og veru ekki erfið hegðun 

fyrir það. Barnið lítur á að hegðun þess sé lausn til að fá athygli. Þó að við lítum á 

hegðunina sem erfiða getur barnið upplifað það sem jákvætt og er því líklegra til að 

sýna hegðunina aftur af því að í kjölfar hegðunarinnar fylgdi vellíðan fyrir barnið (Baker 

og fl., 1976). 

Hvatning á hegðun hjá barni er á sama hátt og hjá okkar. Það hefur lært að 

hegða sér eftir væntingum okkar eða samfélagsins. Að gera það sem er líklegt til að 

leiði til atviks sem gefur því vellíðan eða gleði. Á sama hátt er barnið búið að læra að 

forðast að hegða sér á þann hátt að því fylgi vanlíðan eða atvik sem það vill forðast 

(Baker og fl., 1976). 

 

Heildstæður stuðningur við jákvæða hegðun 

PBS (Positive Behavior Support) eða heildstæður stuðningur við jákvæða hegðun er 

árangursprófað og viðurkennt vinnulag. PBS hvetur með kerfisbundnum hætti til 

jákvæðrar hegðunar, eykur félagsfærni, bætir samskipti og dregur jafnframt úr 

hegðunarvanda barna og unglinga (Þjónustumiðstöð Breiðholts, e.d.). PBS aðferðin 

byggir á sterkum grunni rannsókna sem sýna að aðferðin dregur verulega úr hegðunar-

erfiðleikum barna og unglinga og skilar mestum árangri ef unnt er að grípa snemma inn 

í og vinna með vandann á fyrsta stigi. Áhersla er lögð á að gefa jákvæðri hegðun gaum 

og almennt nálgast nemendur með jákvæðum hætti (Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar, 

e.d.). 

Til að ná árangri í aga þarf að hafa skýr fyrirmæli um hvaða hegðunar er ætlast 

til af barninu. Reglum framfylgt og jákvæð styrking á hegðun sem við viljum sjá meira 

af, styðja og hvetja fyrir viðeigandi hegðun. Hegðunin verður verri ef aðeins er brugðist 

við vandræðum, þá er athyglinni fyrst og fremst beint að erfiðri hegðun. Sérhæfð og 

einstaklingsbundnari kennsla í félagsfærni verður meiri eftir því sem hegðunin er 
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erfiðari eða vandinn er alvarlegri. Eftir því sem hegðun er veitt meiri athygli, slæm eða 

góð hegðun, má búast við að hún aukist. Ef barn er sífellt skammað vegna þess að það 

hagar sér illa þá fer það jafnvel að haga sér verr. Hegðunin sem þú styrkir ætti að vera 

kennd á sama hátt og væntingar til hegðunar (Golly og Sprague, 2008). 

Ef erfið hegðun fer stigversnandi er vert að skoða hvaða tilgangi hegðunin 

þjónar og gera áætlun um jákvæða styrkingu. Til að koma í veg fyrir stigversnandi 

hegðun er mikilvægt að koma auga á kveikju hegðunarinnar. Ef engin augljós ástæða er 

fyrir kveikju hegðunarinnar þá þarf að fylgjast með óróleika og reyna að koma í veg 

fyrir að hegðunin magnist með því að stýra barninu á aðra braut (Golly og Sprague, 

2008).  

 

Lagaleg skylda 

Mannréttindi snúast um þær siðferðisskyldur sem einstaklingum ber að viðhafa hver 

við annan og lúta að mannlegu samfélagi. Til að hægt sé að tryggja fullan og frjálsan 

persónuþroska einstaklingsins verða allir menn að hafa skyldur við þjóðfélagið 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.).  

Í 2. mgr. 1. gr. Barnaverndarlaganna nr. 80/2002 orðast svo; 

Allir sem hafa uppeldi og umönnun barna með höndum 

skulu sýna þeim virðingu og umhyggju og óheimilt er með 

öllu að beita börn ofbeldi eða annarri vanvirðandi 

háttsemi [...]. 

Lög og reglugerðir eru settar til að hægt sé að framfylgja þeim réttindum sem 

einstaklingar eiga til gæða lífsins. Lög og reglugerðir eru í sífelldri endurskoðun, þeim 

breytt, þau endurskoðuð, nýjum lögum eða reglugerðum bætt við og aðrar felldar úr 

gildi. Þannig er engum endapunkti náð enda langt í land með að fullgera lög og 

reglugerðir er lúta að jafnrétti og aðgengi þegnanna að því sem samfélagið hefur upp á 

að bjóða (Brynhildur G. Flóvenz, 2004). 
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2. Hegðun 

Í flokkunarkerfum um viðmið erfiðrar hegðunar er lögð áhersla á að tíðni erfiðrar 

hegðunar sé hærri en almennt er hjá börnum á sama þroskastigi og að erfið hegðun 

raski lífi barnsins (Anna Björnsdóttir og Margrét Sigmarsdóttir, 2009).  

Stundum er erfið hegðun augljós eins og t.d. að lemja, öskra eða hlaupast á 

brott. Jafnvel gæti það verið sjálfsmeiðandi hegðun eins og að bíta í eigin hönd eða 

klóra sjálfan sig. Slík hegðun  er augljóslega skilgreind sem erfið hegðun. Erfið hegðun 

getur verið skilgreind á þrjá vegu; hegðun sem truflar nám, hegðun sem truflar áður 

lærða hegðun og hegðun sem hefur áhrif á heimilislíf eða er sjálfsskaðandi (Baker o.fl., 

1976). Mörg börn eiga í erfiðleikum með einbeitningu, að ljúka verkefnum á tilsettum 

tíma, eiga erfitt með lestur, að muna eftir fyrirmælum og eiga erfitt með félagslegt 

samspil við önnur börn (Dixon og Nadeau, 2008). Einkenni endurtekinnar erfiðrar 

hegðunar kemur meðal annars fram í mótþróa eða árásargirni (Margrét 

Valdimarsdóttir, 2008). 

 

Félagsleg hegðun 

Félagsfærni er viðurkennd félagslega lærð hegðun sem gerir okkur fær í að eiga 

samskipti á viðurkenndan hátt við aðra. Félagsleg færni barna er hæfni þess til að 

forðast félagsleg óásættanleg viðbrögð (Reykjavíkurborg, e.d.). Barn sem sýnir erfiða 

hegðun getur lent í aðstæðum sem það ræður ekki við vegna þess að það er ekki 

nægilega fært í félagslegum samskiptum. Barnið sýnir þá hegðun á borð við árásargirni 

eða fálæti og hegðunin leiðir ekki af sér árangur og aðrir bregðast illa við  (Dornbush og 

Pruitt, 2002). Hæfni barns til að skilja félagslega aðstæður betur getur farið fram með 

þjálfun á raunaðstæðum svo að það geti æft viðbrögð sín í réttum aðstæðum 

(Attwood, Callesen og Nielsen, 2005). 

Barn sem hefur góða félagsfærni sýnir síður erfiða hegðun. Það á auðvelt með 

að eignast vini og getur leyst á farsælan hátt úr vandamálum eða ágreiningi. Barn með 

góða félagsfærni kann að deila með öðrum, hjálpa og hrós (Reykjavíkurborg, e.d.). 
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Sjálfskaðandi hegðun 

Hegðun sem er sjálfskaðandi getur tekið á sig ýmsar myndir, svo sem að bíta sig eða að 

slá höfði í vegg. Oft er ekki vitað um orsakir sjálfskaðandi hegðunar (Margrét 

Valdimarsdóttir, 2008). Að sjá barn skaða sjálft sig getur verið verulega sárt og erfitt er 

að átta sig á hvers vegna það hegðar sér svona. Skaðinn getur verið varanlegur fyrir 

barnið ef ekki er gripið inn í. Að breyta sjálfskaðandi hegðun barns er erfitt en 

mikilvægast af öllu er að vera í samráði við foreldra og fagmenn um hvernig á að 

bregðast við (Baker o.fl., 1976). 

 

Ofbeldis- eða árásagjörn hegðun 

Það er mannlegt og eðlilegt að reiðast. Allir hafa fundið fyrir reiði. Reiði getur verið frá 

því að vera pirringur til óstjórnlegrar heiftar. Að ákveðnu marki er reiði nauðsynleg til 

að lifa af. Reiði er öflug tilfinning sem gerir okkur kleift að verjast þegar á okkur er 

ráðist (Christophersen og Mortweet, 2004). Fyrir mörg börn er pirringur og reiði 

vandamál (Dixon og Nadeau, 2008). Barn sem ógnar eða meiðir aðra með hegðun sinni 

hefur ekki lært að hafa stjórn á reiði sinni. Ef að barn meiðir aðra með hegðun sinni er 

lykilatriði að fjarlægja eða vinna með þá þætti sem ýta undir hegðunina  

(Christophersen og Mortweet, 2004). Ef hegðunin er orðin það alvarleg að hún ógnar 

öryggi annarra eða barnsins sjálfs þá verður að miða að því að tryggja öryggi annarra 

eða barnsins. Þegar erfið hegðun er að byrja þá þarf að grípa inn í og rjúfa ferlið svo að 

hegðunin versni ekki (Golly og Sprague, 2008). Í inngripi er ráðlagt að vera afslappaður 

í framkomu og hafa yfirvegun í röddu. Forðast ber að sýna vald eins og að standa yfir 

barni, benda og setja hendur á mjaðmir (Gossen, 2006). 

 

Kröfur og væntingar 

Erfið hegðun getur átt rætur sínar að rekja til þess að barnið getur ekki mætt þeim 

kröfum sem gerðar eru til þess. Því er mikilvægt að meta hæfni hvers barns og setja 

kröfur eftir því (Tryggvi Sigurðsson, 2008). Ef kröfurnar eru ekki við hæfi barnsins þá 

getur það upplifað sig pirrað eða það upplifir að því mistakist allt sem það er beðið um 
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að gera. Kannski skilur barnið aðeins brot af því sem þú ert að segja. Kröfurnar á barnið 

eru jafnvel þannig að það ræður ekki við þær eða hefur ekki færni til að gera. Það getur 

verið ruglingslegt fyrir barnið þó að það sé ekki þannig fyrir þig (Baker o.fl., 1976). Með 

því að koma kröfunum vel til skila þá veit barnið til hvers við ætlumst af því (Golly og 

Sprague, 2008). 

 

Tenging hugsana við hegðun 

Yfirleitt er það eitthvað sem kallar fram ákveðna tilfinningu, tilfinning verður ekki bara 

til allt í einu. Tilfinning og hegðun eru afleiðing hugsana. Tilfinning er hvernig okkur 

líður, hegðun er það sem við gerum og hugrænn þáttur er það sem við hugsum. 

Hugurinn getur haft áhrif á hegðun. Breyting á hugsun getur leitt til breytinga í hegðun. 

Hegðun og líðan stýrist að mestu af hugsunum og hugmyndum.  

Neikvæðar og órökréttar hugmyndir tengjast neikvæðum tilfinningum (Stallard, 

2006). Barn getur fest í neikvæðri hugsun ef því hefur einu sinni verið hafnað þátttöku í 

leik með öðrum börnum. Hugsun þess festist í að „enginn vill vera með mér“ eða „hin 

börnin nenna ekki að leika við mig“. Barnið sér ekki raunverulegar aðstæður eða 

ástæður og hefur líkleg sést yfir mörg tilboð um að leika með örðum börnum (Attwood, 

Callesen og Nielsen, 2005). 

 

Er eitthvað í umhverfinu sem veldur hegðuninni? 

Flest okkar hugleiða afleiðingar af því hvað við gerum og hvernig við hegðum okkur. 

Okkur er eðlislægt að gera það sem veldur okkur vellíðan eða því sem kemur sér vel 

fyrir okkur. Við öðlumst samþykki annarra með því að fá bros eða hrós frá öðrum með 

hegðun okkar eða á því sem við höfum gert. Á hinn bóginn þá reynum við eftir bestu 

getu að komast hjá því sem veldur okkur vanlíðan eða því sem meiðir eða særir. Við 

viljum ekki setja hendur okkur á brennandi heita helluna. Við fyllumst ekki 

eftirvæntingar þegar við þurfum að fara með bílinn okkar á verkstæði vitandi það að 

við eigum eftir að þurfa greiða háa upphæð fyrir þjónustuna (Baker o.fl., 1976). 
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Erfið hegðun getur stafað af því að umhverfið gerir of miklar kröfur, jafnvel 

óraunhæfar kröfur eða það er of flókið fyrir barnið að mæta þeim. Þegar barn er í 

aðstæðum sem það ræður ekki við gerir barnið það sem það kann eða það sem er 

áhrifaríkast til að losna undan aðstæðum. Barnið er með „frekju“, fleygir hlutum frá 

sér, kvartar, grætur eða hleypur á brott. Kannski er það eitthvað í umhverfinu sem 

hægt er að fjarlægja eða breyta svo barninu líði betur og það hættir að sýna erfiða 

hegðun. Hægt er að breyta hlutum í umhverfi barnsins til að auðvelda því að vera 

sjálfstætt og forða því frá vonbrigðum eða mistökum (Gordon, 1999). 
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3. Leiðir að lausnum 

Líttu í eigin barm 

Kannski einblínum við einungis á það sem tókst ekki nógu vel. Eða við virðumst taka 

eftir því sem gengur ekki alveg upp en tökum minna eftir því jákvæða eða því góða sem 

gerist (Stallard, 2006). Lítum á verkefnið út frá nýju sjónarhorni í stað þess að líta á það 

sem leiðinlegt skylduverk (Gossen, 2006). 

Það getur verið auðvelt að vera partur að því að stuðla að erfiðri hegðun með 

því að lenda í togstreitu við barnið, láta barnið heyra það og skamma barnið fyrir 

framan aðra (Golly og Sprague, 2008). Þegar við lítum í eigin barm áttum við okkur 

gjarnan á því að við höfum aðeins skoðað hluta af heildarmyndinni og þá yfirleitt 

neikvæða hluta þess sem gengur síður vel (Stallard, 2006). Ef við viljum breyta hegðun 

barnsins þá verðum við að byrja á að breyta okkar eigin hegðun og hugsun. Tileinkum 

okkur að  vera óhlutdræg þegar við metum hvaða ástæður liggja að baki hegðun 

barnsins. Spyrjum okkur hvaða tilgangur var með hegðuninni, hvað var barnið að reyna 

að fá framgengt með henni (Golly og Sprague, 2008). 

 

Yrt og óyrt viðbrögð 

Hvernig við svörum barni getur haft áhrif á hvernig það lítur á sig. Ef við svörum með 

því að segja hvernig okkur líður þá erum við að gera barninu grein fyrir hvaða tilfinning 

vaknar hjá okkur á atferli barnsins. Boð sem eru niðurlægjandi geta haft áhrif á 

sjálfsmynd barnsins, sjálfsmynd sem getur fylgt barninu til fullorðinsára. Það fer að líta 

á sig sem ómögulegt, slæmt, latt, kærulaust  o.fl. (Gordon, 1999). 

Orð sem senda niðurlægjandi boð eru t.d. „þú ættir að vita betur“, „þú átt eftir 

að ganga af mér dauðum“, „skammastu þín“, „góð börn gera ekki svona lagað“. Slíkar 

setningar senda frá sér boð um ásökun, dóm, gagnrýni eða smán til barnsins (Gordon, 

1999). Ef við notum setningar eins og „ég er vonsvikin yfir frammistöðu þinni“, „hvað 

heldur þú að mamma þín sagði ef hún sæi til þín“ þá erum við að vekja sektarkennd hjá 

barninu. Oft á tíðum er þetta sagt í vingjarnlegum tóni og við lítum ekki á okkur sem 

slæm en þetta veldur því að barnið upplifir sig sem slæma aðilann. Ef barnið finnur fyrir 
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sífelldri sektarkennd verður afleiðing þess að það hefur lágt sjálfsmat og eða reynir að 

afneita eða fela mistök sín (Gossen, 2006). 

Jákvætt orðalag á rétta hegðun hjálpar til við að hrósa þegar við sjáum 

hegðunina sem við viljum sjá. Þegar brugðist er við hegðun með réttu orðalagi getum 

við einnig leiðrétt erfiða hegðun eða hegðun sem við viljum draga úr. Líklegra er að 

barn fari eftir ábendingum fyrirmæla ef því er sagt hvað því ber að gera heldur en ef 

því er sagt hvað það á ekki að gera (Golly og Sprague, 2008). Eyðið fremur tímanum til 

að hvetja til viðeigandi hegðunar en dvelja við afleiðingar erfiðrar hegðunar. Styrking  

fyrir góða hegðun styrkir sjálfsmatið (Dornburst og Pruitt, 1995). 

 

Jákvæð styrking 

Samskipti við barnið ættu að einkennast af trausti og jákvæðni. Ef við erum vingjarnleg, 

hjálpsöm og opin gagnvart barninu þá byggist sambandið á trausti og virðingu. Ef 

samskiptin eru á jákvæðum toga þá eru meiri líkur á því að við getum leitt barnið á 

rétta leið áður en því gefst færi á að tileinka sér erfiða hegðun. Til að breyta hegðun er 

mjög öflugt að beita jákvæðum styrkingum. Styrking getur verið yrt eða óyrt. Óyrt 

styrking er t.d. bros, kinka kolli eða þumall upp. Auknar líkur eru á að barn tileinki sér 

æskilegar jákvæða hegðun ef það fær tíðar jákvæðar styrkingar. Hól, yrt eða óyrt 

endurgjöf, viðurkenning og hvatning er auðveldasta og eðlilegasta gerð jákvæðrar 

styrkingar (Golly og Sprague, 2008). 

Taka verður mið af þroska og líðan barnsins þegar hegðun er styrkt. Lof sem 

allir heyra getur aukið jákvæða hegðun hjá barni en aukið erfiða hegðun hjá unglingi. 

Unglingurinn gæti farið hjá sér. Því er mikilvægt að gera sér grein fyrir þroska hvers 

barns þegar veitt er jákvæð styrking (Golly og Sprague, 2008). 

 

Hunsa hegðun 

Líklegra er að hegðun sem hlýtur viðurkenningu verði endurtekin og hunsuð hegðun er 

ólíklegri til að vera endurtekin. Til að erfið hegðun verði tilgangslaus eða óhagkvæm 

fyrir barnið er árangursríkast að styrkja ekki hegðunina eða hunsa hana. Hunsun á 
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hegðun er skilaboð til barns að hegðun þess er ekki verðug þess að vera tekið eftir. Það 

kennir barninu að fá/ná athygli á þroskaðri og ábyrgari hátt (Golly og Sprague, 2008). 

Með því að hunsa erfiða hegðun sér barnið að það fær enga athygli út á hana og 

á sama tíma og þú hunsar eða sýnir erfiðri hegðun enga athygli þá verður að sýna 

jákvæðri hegðun athygli í ríkari mæli á móti. Með því fær barnið athygli út á jákvæða 

hegðun en ekki erfiða hegðun. Og líkur eru á að jákvæð hegðun endurtaki sig eða 

aukist (Baker o.fl., 1976). 

 

Styrkja hegðun 

Til að byggja upp nýjar venjur þarf barnið hvatningu. Hvatning getur verið styrking sem 

barnið er sátt við og þarf ekki að kosta neitt. Styrkingin getur verið einhver sérstök 

athöfn sem barninu finnst skemmtileg, t.d. spil eða fara í leik úti í frímínútum. Ef barnið 

á að fá styrkingu þarf að vera mjög skýrt til hvers er ætlast af því og fyrirfram ákveðið 

hvaða reglur gilda. Ef barnið er ekki með sömu væntingar og þú, þá er hætta á að það 

gefist upp (Dixon og Nadeau, 2008). Styrking getur verið að fá frjálsan tíma eða eyða 

tíma í eitthvað sem barninu finnst áhugavert (Golly og Sprague, 2008). 

 

Refsingar vegna hegðunar 

Það er algengt að trúa því að skammir, refsingar og annars konar neikvæðar aðferðir 

muni hindra barnið í að sýna erfiða hegðun (Tyson, 2000). Þegar við notum refsingar 

erum við að setja mótaðilann eða barnið í veikari stöðu. Við refsingar er notuð reiði, 

niðurlæging, gagnrýni og kaldhæðni, auk þess að benda og æpa. Þegar við erum að 

refsa notum við setningar eins og „þú gerir aldrei neitt rétt“, „farðu í sætið þitt annars 

...“, „þú ert alltaf síðastur að koma inn“ (Gossen, 2006). 

Hins vegar er vandamálið það að ef þessum neikvæðum aðferðum er beitt á 

barn þá erum við að setja því fordæmi sem það hermir síðan eftir (Tyson, 2000). Ef 

einblínt er á að refsa fyrir erfiða hegðun þá fær barnið aldrei tækifæri á að leiðrétta 

hegðunina og því er ekki kennt færni til að auka getu sína til að hegða sér eins og til er 

ætlast. Barn sem sýnir erfiða hegðun þarf að fá tækifæri til að æfa og auka færni sína á 
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hegðun sem er viðeigandi (Golly og Sprague, 2008). En ef barni er sýndur skilningur og 

samkennd á uppbyggilegan hátt vegna hegðunar sinnar þá er það að fá jákvæða 

fyrirmynd til að herma eftir (Tyson, 2000). 
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Hugleiðingar 

Undanfarin níu ár hef ég starfað með börnum í leikskóla, grunnskóla og í frítímastarfi. Í 

náminu í þroskaþjálfafræði við Háskóla íslands hef ég tekið mín eigin viðhorf og gildi til 

endurskoðunar. Það hefur bæði verið lærdómsríkt og gefandi. Ég tel mig hafa fengið 

góða innsýn í hvernig börn bregðast við jákvæðri athygli og séð áhrifin sem af því leiðir. 

Með því að leggja áherslu á jákvæða styrkingu er verið að styrkja barnið í að vita hvar 

hæfileiki þess liggur sem leiðir af sér öruggari og sjálfstæðari einstakling með sterka 

sjálfsmynd. 

 Þegar rætt er um hegðun virðumst við iðulega taka eftir því sem gengur ekki 

alveg upp en tökum minna eftir því jákvæða eða því góða sem gerist. Þegar barn hefur 

ítrekað sýnt erfiða hegðun þá höfum við tilhneigingu til að tala um að það sé erfitt, að 

eitthvað sé að því eða við segjum að barnið sé „þungt“. Ekkert barn ætlar sér að vera 

okkur erfitt. Þegar við erum búin að flokka barnið á þann stað sem hegðun þess er farin 

að tilgreina hvernig það er, þá sjáum við bara hegðunina sem er okkur erfið. Þá 

hættum við að beina sjónum okkar að hvaða góðu eiginleikum barnið býr yfir og 

hvenær það sýnir æskilega hegðun. Tölum frekar um hegðun út frá því hvað það var við 

hegðunina sem orsakaði pirring okkar á barninu eða í kjölfar hegðunarinnar þá gerðist 

eitthvað erfitt sem hafði afleiðingar fyrir okkur.  

 Okkur ber að sýna öllum virðingu og það er ekki síður mikilvægt að hlusta á 

raddir barna og bera virðingu fyrir skoðunum þeirra. Það getur skipt sköpum fyrir barn 

að það fái aðstoð til að takast á við umhverfi eða áreiti sem því finnst erfitt. Ég tel það 

vera mikilvægt fyrir velferð barna að finna jákvæðar leiðir til samskipta og hafa 

viðfangsefni við hæfi hvers barns svo að verðleikar þess fái að njóta sín. 

Að lokum vil ég ljúka þessu verkefni með ljóði sem P. Benoist-Hanapier orti; 

„Mundu, að þú hefur ómeðvitað og óviljandi áhrif á alla þá sem þú kemst í snertingu 

við í gegnum orð þín og gerðir; með brosi þínu – já meira segja með þögninni – með 

allri persónu þinni“. 
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