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Dag- og 
tímasetning_________________________  Aðstæður__________________   

  
Tíðni mæling Tíma mæling 

    

       

Tímabil Verkefni/aðstæður 
Hegðun Viðbrögð 

kennara 
Viðbrögð 

samnemanda/enda 

Athugasemdir 

Truflandi hegðun Vinnusemi 

00:00-00:15             

00:20-35:00             

00:40-00:55             

1:00-1:15             

1:20-1:35             

1:40-1:55             

2:00-2:15             

2:20-2:35             

2:40-2:55             

3:00-3:15             

3:20-3:35             

3:40-3:55             

4:00-4:15             

4:20-4:35             

4:40-4:55             

5:00-5:15             

5:20-5:35             

5:40-5:55             

6:00-6:15             

6:20-6:35             

Viðbrögð kennara    Viðbrögð samnemenda 

A: Hrós, athygli, hlátur, bros og/eða klappar honum á bakið.   A: Hrós, athygli, hlátur og/eða bros. 

B: Minntur á mögulegan styrkir   B: Hunsa hann. 

C: Horfir á hann eða gefur bendingu um að hann eigi að hætta   C: Sagt að hætta. 
D: Hunsun, t.d. þegar kennari þykist ekki heyra í nemenda og talar um eitthvað 
annað.  D: Ýta við honum. 

E: Áminning um viðeigandi hegðun, t.d. að sussa í honum.   E: Tala við hann á fyrra bragði. 

F: Leiðréttir röng svör.   F: Annað.   

G: Útskýra fyrir honum eða hjálpa honum með námsefnið.      

H: Óviðeigandi hegðun rædd.      

I: Leyfir honum að gera eitthvað sem hann vill gera, t.d. fær að fara í spil.    

J: Neikvæð refsing, t.d. fær ekki að fara í spil í lok tímans.      

K: Jákvæð refsing, t.d. skammir.      

L: Annað        
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Tíðni mæling Tíma mæling 

    

       

Tímabil Verkefni/aðstæður 
Hegðun Viðbrögð 

kennara 
Viðbrögð 

samnemanda/enda 
Athugasemdir Truflandi 

hegðun 
Vinnusemi 

6:40-6:55             

7:00-7:15             

7:20-7:35             

7:40-7:55             

8:00-8:15             

8:20-8:35             

8:40-8:55             

9:00-9:15             

9:20-9:35             

9:40-9:55             

10:00-10:15             

10:20-10:35             

10:40-10:55             

11:00-11:15             

11:20-11:35             

11:40-11:55             

12:00-12:15             

12:20-12:35             

12:40-12:55             

13:00-13:15             

13:20-13:35             

Viðbrögð kennara    Viðbrögð samnemenda 

A: Hrós, athygli, hlátur, bros og/eða klappar honum á bakið.   A: Hrós, athygli, hlátur og/eða bros. 

B: Minntur á mögulegan styrkir.   B: Hunsa hann. 

C: Horfir á hann eða gefur bendingu um að hann eigi að hætta.   C: Sagt að hætta. 

D: Hunsun, t.d. þegar kennari þykist ekki heyra í nemenda og talar um eitthvað annað.  D: Ýta við honum. 

E: Áminning um viðeigandi hegðun, t.d. að sussa í honum.   E: Tala við hann á fyrra bragði. 

F: Leiðréttir röng svör.   F: Annað.   

G: Útskýra fyrir honum eða hjálpa honum með námsefnið.      

H: Óviðeigandi hegðun rædd.      

I: Leyfir honum að gera eitthvað sem hann vill gera, t.d. fær að fara í spil.    

J: Neikvæð refsing, t.d. fær ekki að fara í spil í lok tímans.      

K: Jákvæð refsing, t.d. skammir.      

L: Annað        
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  Tíðni mæling Tíma mæling     

       

Tímabil Verkefni/aðstæður 
Hegðun Viðbrögð 

kennara 
Viðbrögð 

samnemanda/enda 
Athugasemdir Truflandi 

hegðun 
Vinnusemi 

13:40-13:55             

14:00-14:15             

14:20-14:35             

14:40-14:55                 

15:00-15:15                 

15:20-15:35                 

15:40-15:55                 

16:00-16:15                 

16:20-16:35                 

16:40-16:55                 

17:00-17:15                 

17:20-17:35                 

17:40-17:55                 

18:00-18:15                 

18:20-18:35                 

18:40-18:55                 

19:00-19:15                 

19:20-19:35                 

19:40-19:55                 

Viðbrögð kennara    Viðbrögð samnemenda 

A: Hrós, athygli, hlátur, bros og/eða klappar honum á bakið.   A: Hrós, athygli, hlátur og/eða bros. 

B: Minntur á mögulegan styrkir.   B: Hunsa hann. 

C: Horfir á hann eða gefur bendingu um að hann eigi að hætta.   C: Sagt að hætta. 

D: Hunsun, t.d. þegar kennari þykist ekki heyra í nemenda og talar um eitthvað annað.  D: Ýta við honum. 

E: Áminning um viðeigandi hegðun, t.d. að sussa í honum.   E: Tala við hann á fyrra bragði. 

F: Leiðréttir röng svör.   F: Annað.   

G: Útskýra fyrir honum eða hjálpa honum með námsefnið.      

H: Óviðeigandi hegðun rædd.      

I: Leyfir honum að gera eitthvað sem hann vill gera, t.d. fær að fara í spil.    

J: Neikvæð refsing, t.d. fær ekki að fara í spil í lok tímans.      

K: Jákvæð refsing, t.d. skammir.      

L: Annað        
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Viðauki B 

 

Fyrirbyggjandi aðgerðir 

Fyrirbyggjandi aðgerðum var beitt til að koma í veg fyrir truflandi hegðun og 

stuðla að vinnusemi í skólanum. Þessar aðgerðir fólust í því að drengurinn fékk ekki 

að sitja hjá ákveðnum nemanda í bekknum sínum og hann var látinn sitja fremst við 

kennaraborðið í kennslustundum. Það auðveldaði kennaranum að fylgjast með 

honum í kennslustundum og bregðast réttilega við viðeigandi og óviðeigandi 

hegðun. Einnig var komið í veg fyrir að hann væri með tréliti á borðinu sínu nema 

þegar það átti við til að hindra að hann færi að lita í stað þess að fara eftir 

fyrirmælum kennara. Kennarinn var látinn gefa skýr fyrirmæli um hvað nemendur 

ættu að gera í byrjun kennslustundar eða þegar nemendur byrjuðu á nýjum 

verkefnum. Hann var einnig látinn fylgjast með því hvort nemandinn færi ekki 

örugglega eftir fyrirmælunum. Oft kom það fyrir að nemandinn færi að teikna eða 

lita þegar hann átti að einbeita sér að öðru, til dæmis að lesa eða reikna, eða þá að 

hann kíkti á svör bekkjarsystkina sinna. Færi nemandinn ekki eftir fyrirmælum var 

kennarinn látinn: 

1. Gefa honum áminningu um viðeigandi hegðun. 

2. Hlýddi nemandinn ekki þrátt fyrir áminningu var kennarinn látinn minna 

hann á stigagjöfina sem hann fengi í lok tímans og möguleg verðlaun í lok 

skóladags. 

3. Héldi nemandinn áfram að hegða sér illa, þrátt fyrir að hafa fengið 

áminningu og hafa verið minntur á stigagjöfina og möguleg verðlaun, átti 

kennarinn að útskýra fyrir honum í lok kennslustundarinnar að hann hafi 

ekki fengið nein eða fá stig fyrir frammistöðu sína í tímanum. Kennarinn var 

einnig látinn minna hann á að hann gæti mögulega bætt það upp í næstu 

kennslustund með góðri hegðun ef umræddur tími var ekki í sá síðasti í 

skóladeginum. 
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Viðauki C 

 

Viðeigandi leiðir til að ná athygli 

Nemandanum voru kenndar viðeigandi leiðir til að ná athygli jafnaldra sinna 

og kennara. Í því fólst að honum var kennt að tala á jákvæðan hátt við jafnaldra sína 

í stað þess að stríða þeim og að rétta upp hönd til að ná athygli kennara í stað þess 

að kalla yfir bekkinn. 
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Viðauki D 

 

Hegðunarsamningur 

 

Ég, Einar Sveinn, samþykki að: 

 Læra í kennslustundum og vinna það sem kennarinn minn segir. 

 Haga mér vel í kennslustundum, trufla ekki félaga mína í tímum og trufla 

ekki kennslu. 

 Að gefa sjálfum mér einkunn fyrir hegðun mína eftir hverja kennslustund 

og bera saman við einkunn kennara án þess að mótmæla mati hans. 

 Sætta mig við mat kennara um stigagjöf og ákvörðun hans um það hvort ég 

fái íshokkíleikmann í lok skóladags. 

 

Ef mér tekst að safna _________ af mögulegum stigum yfir skóladaginn fæ ég 

íshokkíleikmann til að setja á íshokkíleikvöllinn. Ef mér tókst að fá leikmann fyrir 

að vera duglegur í skólanum þá fæ ég að velja úr einu af eftirfarandi: 

 Spila með mömmu/pabba í 30 mínútur. 

 Tefla með mömmu/pabba í 30 mínútur. 

 Púsla með mömmu/pabba í 30 mínútur. 

 Fá uppáhaldskexið mitt, toffíkex. 

 Fá mjólkurhristing. 

 Mamma eða pabbi lesa fyrir mig um kvöldið áður en ég fer að sofa. 

 Fá nudd í 20 mínútur áður en ég fer að sofa. 

þegar ég kem heim úr skólanum. 

 

Ef ég hef safnað _________ íshokkíleikmönnum í skólavikunni sem var að líða fæ 

ég að velja eitt af þessu fyrir helgina: 

 Að velja spólu til að leigja. 

 Fara í sund mömmu, pabba og/eða Halldóri bróður mínum. 

 Fara á skauta mömmu, pabba og/eða Halldóri bróður mínum. 

 Fara í bíó með mömmu, pabba og/eða Halldóri bróður mínum. 

 Fara í keilu mömmu, pabba og/eða Halldóri bróður mínum. 

 Velja hvað er í matinn á laugardeginum eða sunnudeginum. 

 Fara í breiðholtsbrekku á sleða ef það er snjór úti. 
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Ef ég hef náð að safna __________ íshokkíleikmönnum á einni viku og 

__________ í vikunni þar á eftir fæ ég aukaverðlaun um helgina en þau eru eitt af 

eftirfarandi: 

 Ég fæ ís, nammi eða popp á meðan ég horfi á spólu. 

 Ég fæ að bjóða vini mínum í mat. 

 Ég fæ að baka. 

 Fæ íshokkílímband. 

 

 

 

____________________________ 

Undirskrift nemanda og dagsetning 
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Hegðunarsamningur 

Við, foreldrar Einars Sveins, samþykkjum að: 

 Verðlauna Einari eftir hvern skóladag sem hann stenst þær kröfur sem eru 

gerðar til hans í skólanum og nær því þeim fjölda stiga sem hann þarf til að 

fá íshokkíleikmann í lok skóladags. Við ætlum að verðlauna honum með: 

o Spila með mömmu/pabba í 30 mínútur. 

o Tefla með mömmu/pabba í 30 mínútur. 

o Púsla með mömmu/pabba í 30 mínútur. 

o Fá uppáhaldskexið mitt, toffíkex. 

o Fá mjólkurhristing. 

o Mamma eða pabbi lesa fyrir mig um kvöldið áður en ég fer að sofa. 

o Fá nudd í 20 mínútur áður en ég fer að sofa. 

 Verðlauna Einari Sveini um helgar þegar hann hefur náð þeim fjölda 

íshokkíleikmanna yfir skólavikuna sem er krafist af honum. Við ætlum að 

verðlauna Einari með einhverju af eftirfarandi: 

o Að velja spólu til að leigja. 

o Fara í sund mömmu, pabba og/eða bróður mínum. 

o Fara á skauta mömmu, pabba og/eða bróður mínum. 

o Fara í bíó með mömmu, pabba og/eða bróður mínum. 

o Fara í keilu mömmu, pabba og/eða bróður mínum. 

o Velja hvað er í matinn á laugardeginum eða sunnudeginum. 

o Fara í breiðholtsbrekku á sleða ef það er snjór úti. 

 Veita Einari aukaverðalaun ef hann hefur náð þeim fjölda 

íshokkíleikmanna sem er krafist af honum tvær vikur í röð. Þessi 

aukaverðlaun eru: 

o Hann fær ís, nammi eða popp. 

o Hann fær að bjóða vini sínum í mat. 

o Hann fær að baka. 

o Fær íshokkílímband. 

 Veita ekki verðlaun þegar Einar Sveinn hefur ekki staðist þær kröfur sem 

honum voru settar. MJÖG MIKILVÆGT að gefa aldrei eftir. 

 

___________________________  __________________________ 

Undirskrift móður og dagsetning  Undirskrift föður og dagsetning 
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Hegðunarsamningur 

 

Kennarar samþykkja að gera eftirfarandi þegar nemandinn sýnir viðeigandi hegðun: 

 Hrósa honum fyrir góða frammistöðu og fyrir allar framfarir og allt sem 

hann gerir í átt að réttri frammistöðu, veita honum vinalegt og elskulegt 

viðmót og brosa til hans. 

 Gefa honum jákvæða viðgjöf í lok kennslustundar, það er láta hann vita 

hversu mörg stig hann hafi fengið fyrir tímann eftir að hann hefur sjálfur 

metið frammistöðu sína. 

 Skrifa í bókina hans hversu mörg stig hann fékk fyrir kennslustundina. 

 Vera sanngjarnir í stigagjöf en halda sig við mörkin 

 Nota alltaf sömu viðmiðin um stigagjöf. 

 Reikna heildarfjölda stiga sem hann hefur fengið fyrir hvern skóladag og 

láta hann fá íshokkíleikmann ef hann hefur náð tilgreindum stigafjölda. 

 Skrá á hverjum föstudegi hvort hann hafi náð tilgreindum fjölda 

íshokkíleikmanna til að fá verðlaun yfir helgina. 

 

Kennarar samþykkja að gera eftirfarandi þegar hegðun nemanda er ekki í samræmi 

við markmið: 

 Gefa honum áminningu um viðeigandi hegðun. 

 Hrósa nemanda ef hann sýnir viðeigandi hegðun eftir áminningu. 

 Minna hann á möguleg verðlaun í lok skóladags, þ.e. að ef hann hagar sér 

vel fær hann íshokkíleikamann í lok skóladags og þar afleiðandi verðlaun 

þegar kemur heim. 

 Ef nemandi heldur áfram að haga sér illa þrátt fyrir að hafa fengið 

áminningu þarf að láta hann vita að hann hafi ekki fengið nein stig eða að 

hann hafi fengið fá stig fyrir kennslustundina. Einnig þarf að minna hann á 

að hann geti mögulega bætt það upp í næstu kennslustund. Hvetja hann til 

dáða 

 

________________________ 

Undirskrift umsjónakennara 

og dagsetning 
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Viðauki E 

 

Sjálfsmat, önnur leið til að vinna sér inn stig 

Þegar kennarinn hafði metið frammistöðu nemandans í lok kennslustundar 

var nemandinn sjálfur beðinn um að meta frammistöðuna sína í tímanum. Hann 

skráði mat sitt í ákveðna bók en bókin kallaðist Sjálfsmatsbók; Mat á eigin 

frammistöðu. Ef mat nemandans var ekki meira en einu stigi frá mati kennarans 

fékk hann aukastig fyrir tímann. Hér fyrir neðan má sjá skráningarblað fyrir 

sjálfsmatið. 

 

Daglegt mat Einars Sveins á eigin frammistöðu 

Dagsetning: 

Kennslustund

/aðsæður: 

Stig fyrir 

vinnusemi og 

truflandi hegðun 

Mat Einars var 

jafnt og eða einu 

stigi frá mati 

kennara 

Kvittun 

kennara 

 0   1   2   3   4   5 Já          Nei  

 0   1   2   3   4   5 Já          Nei  

 0   1   2   3   4   5 Já          Nei  

 0   1   2   3   4   5 Já          Nei  

 0   1   2   3   4   5 Já          Nei  

 0   1   2   3   4   5 Já          Nei  

 0   1   2   3   4   5 Já          Nei  

Athugasemdir:
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Viðauki F 

 

Stigagjöf og myndræn framsetning á kerfinu 

Í rannsókninni var notast við táknbundið styrkingarkerfi (token economy). 

Fyrir hverja kennslustund gat drengurinn mest fengið fimm stig fyrir góða 

frammistöðu í tímanum, það er fyrir vinnusemi og að truflandi hegðun átti sér 

sjaldan eða ekki stað. Í töflu 1 hér að neðan má sjá kröfurnar sem voru gerðar til að 

fá tiltekin stigafjölda. 

 

Tafla 1. Stigatafla, stig háð frammistöðu í kennslustundum. 

Stig Frammistaða 

0 

Vinnusemi: Hann vinnur næstum ekkert í tímanum, það er vinnusemi varir í minna en 10 mínútur 

og/eða 

Truflandi hegðun: Hann eyðir um 30 mínútum eða meira af kennslustundinni í truflandi hegðun 

1 

Vinnusemi: Innan við helmingi kennslustundarinnar er varið í vinnusemi, það er um 15 mínútur 

og/eða 

Truflandi hegðun: Mjög miklum tíma er eytt í truflandi hegðun, það er um 25 mínútum. 

2 

Vinnusemi: Rúmlega helmingi kennslustundarinnar er varið í vinnusemi, það er a.m.k. 20 mínútur 

og/eða 

Truflandi hegðun: Miklum tíma er eytt í truflandi hegðun, það er 20 mínútum. 

3 

Vinnusemi: Meira en helmingi af kennslustundinni er varið í vinnusemi, það er 25 mínútur 

og/eða 

Truflandi hegðun: Hvorki miklum né litlum tíma er eytt í truflandi hegðun eða um 15 mínútur. 

4 

Vinnusemi: Vinnusemi varir í meirihluta kennslustundarinnar, það er í 30 mínútur 

og 

Truflandi hegðun: Lítið af kennslustundinni fer í truflandi hegðun, það er innan við 10 mínútur. 

5 

Vinnusemi: Vinnusemi varir næstum alla kennslustundina, það er 35 mínútur eða meira 

og 

Truflandi hegðun: Mjög lítið af kennslustundinni fer í truflandi hegðun, það er innan við 5 

mínútur. 

 

Inngripin byrjuðu fyrst í almennri kennslu og því gat drengurinn aðeins fengið stig 

fyrir góða frammistöðu í þeim kennslustundum en ekki í sérkennslunni. 
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Það voru sjö kennslustundir á dag en hann gat unnið sér inn allt að sex 

stigum ef hann stóð sig fullkomlega í hverjum tíma. Þar sem drengurinn var í 

sérkennslu í einn tíma á mánudögum, þriðjudögum, miðvikudögum og 

fimmtudögum gat hann ekki fengið sama stigafjölda á þeim dögum og á 

föstudögum fyrr en eftir að inngripið byrjað í sérkennslunni. Þegar inngripið byrjaði 

í almennri kennslu gat hann alls fengið 36 stig (30 stig fyrir góða frammistöðu og 6 

aukastig) á mánudögum, þriðjudögum, miðvikudögum og fimmtudögum en á 

föstudögum gat hann fengið alls 42 stig (35 stig fyrir góða frammistöðu og 7 

aukastig). Eftir að inngripið byrjaði einnig í sérkennslunni gat hann fengið 35 stig 

og sjö aukastig fyrir hvern skóladag. 

Fyrstu vikuna eftir að inngrip hófst þurfti drengurinn að ná 60% af þeim 

stigum sem hann gat fengið yfir skóladaginn ef hann var með fullkomna 

frammistöðu. Þannig að fyrstu vikuna eftir að inngrip hófst þurfti hann að ná 22 

stigum yfir daginn til að fá íshokkíleikmann í lok skóladags nema á föstudögum, þá 

þurfti hann að fá 25 stig (það er 60% af fullkominni frammistöðu). Ef hann náði að 

minnsta kosti þeim stigafjölda sem var krafist af honum fékk hann verðlaun þegar 

hann kom heim úr skólanum. Hann fékk að velja ein verðlaun af lista sem hafði 

verið útbúinn í samráði við foreldra hans og hann sjálfan. Möguleg verðlaun voru 

að spila, tefla eða púsla með foreldrum sínum í 30 mínútur, 20 mínútna nudd áður 

en hann færi að sofa, foreldrar hans myndu lesa fyrir hann um kvöldið áður en hann 

færi að sofa eða að fá uppáhaldskexið sitt eða mjólkurhristing. 

Næði drengurinn að safna þremur íshokkíleikmönnum fyrstu vikuna eftir að 

inngrip hófst, en það eru 60% af mögulegum leikmönnum sem hann gat fengið í 

hverri viku (alls 5, einn fyrir hvern dag), verðlaunuðu foreldrarnir hann fyrir góða 

hegðun helgina eftir að þeirri kennsluviku lauk. Drengurinn gat einnig valið sér 

verðlaun út frá lista sem hafði verið útbúinn í samráði við foreldrana og hann 

sjálfan. Möguleg verðlaun voru að velja myndbandsspólu til að leigja, fara í sund 

með foreldrum sínum eða bróður, fara á skauta með foreldrum sínum eða bróður, 

fara í bíó með foreldrum sínum eða bróður, fara í keilu með foreldrum sínum eða 

bróður, velja hvað yrði í matinn á laugardeginum eða sunnudeginum eða fara í 

Breiðholtsbrekku á sleða ef væri snjór úti (síðustu verðlaunin voru tekin af listanum 

þegar snjórinn var farinn). 

Næði hann ekki að safna þremur leikmönnum í fyrstu vikunni eftir að 

inngripið hófst fékk hann engin helgarverðlaun og kröfurnar í vikunni sem á eftir 

kom voru áfram þær sömu. Stæðist hann hins vegar kröfurnar voru þær auknar í 

vikunni sem á eftir kom. Þá þurfti hann að ná 70% af þeim stigum sem hann gat 
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unnið sér inn ef hann væri með fullkomna frammistöðu. Það voru 25 stig á 

mánudögum, þriðjudögum, miðvikudögum og fimmtudögum en 29 stig á 

föstudögum (ef inngripið var byrjað í sérkennslunni þurfti hann að ná 29 stigum alla 

daga vikunnar). Hann þurfti hins vegar ennþá að ná aðeins þremur leikmönnum til 

að fá helgarverðlaun, það er kröfur vikunnar í heild voru óbreyttar. 

Næði hann þremur leikmönnum (70% kröfur) í þeirri kennsluviku sem leið 

voru kröfurnar auknar enn þá meira í vikunni þar á eftir en þá þurfti hann að ná 80% 

af þeim stigum sem hann gat fengið ef hann væri með fullkomna frammistöðu til að 

fá leikmann. Það voru 29 stig á mánudögum, þriðjudögum, miðvikudögum og 

fimmtudögum en 34 stig á föstudögum (ef inngrip var byrjað í sérkennslunni þurfti 

hann að ná 34 stigum alla daga vikunnar). Einnig voru kröfur vikunnar í heild 

auknar, það er hann þurfti að fá fjóra leikmenn (80% af þeim leikmönnum sem hann 

gat fengið, það er fjóra af fimm mögulegum) yfir vikuna til að fá helgarverðlaun. 

Stæðist hann þær kröfur voru þær auknar upp í 85% í vikunni þar á eftir, það 

er hann þurfti að ná 31 stigi á mánudögum, þriðjudögum, miðvikudögum og 

fimmtudögum en 36 stigum á föstudögum (ef inngrip var byrjað í sérkennslunni 

þurfti hann að ná 36 stigum alla daga vikunnar) til að fá leikmann í lok skóladags. 

Kröfurnar yfir fjölda íshokkíleikmanna sem hann þurfti að fá fyrir kennsluvikuna 

breyttust ekki þá vikuna, það er að segja hann þurfti aðeins að ná fjórum 

leikmönnum til að fá helgarverðlaun. Eins og sjá má voru aðeins gerðar auknar 

kröfur til drengsins í næstkomandi kennsluviku ef hann náði að standast þær kröfur 

sem voru gerðar til hans í yfirstandandi viku. 

Í töflu 2 hér að neðan má sjá þann stigafjölda sem hann þurfti að ná til að fá 

íshokkíleikmann eftir dögum og mismunandi kröfum (í sviga eru þau stig sem hann 

þurfti að ná til að fá leikmann ef inngrip var einnig byrjað í sérkennslunni). 

 

Tafla 2. Lágmarks stigafjöldi sem þarf til að fá íshokkíleikmann eftir vikudögum og kröfum 

Kennsludagur 
Stigmagnandi kröfur 

60% kröfur 70% kröfur 80% kröfur 85% kröfur 

Mánudagur 22 (25)* 25 (29)* 29 (34)* 31 (36)* 

Þriðjudagur 22 (25)* 25 (29)* 29 (34)* 31 (36)* 

Miðvikudagur 22 (25)* 25 (29)* 29 (34)* 31 (36)* 

Fimmtudagur 22 (25)* 25 (29)* 29 (34)* 31 (36)* 

Föstudagur 25 (25)* 29 (29)* 34 (34)* 36 (36)* 

*(Stig sem hann þurfti að ná til að fá leikmann eftir að inngrip byrjaði í sérkennslunni) 
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Næði drengurinn ekki að standast kröfur vikunnar í tvær vikur í röð voru kröfurnar 

lækkaðar. Næði hann til að mynda ekki að standast 80% af kröfunum, það er að 

safna fjórum leikmönnum, í tvær vikur í röð voru kröfurnar lækkaðar aftur niður í 

70%. 

 

Aðgerðir til að koma í veg fyrir ,,heimsenda”-áhrif 

Væri drengurinn búinn að ná þeim fjölda stiga sem hann þurfti til að fá 

verðlaun áður en skóladeginum lauk gat hann fengið aukastig sem söfnuðust saman 

og voru afgangs þann dag. Í lok vikunnar voru aukastigin talin og hefði hann náð 

tilteknum fjölda aukastiga fékk hann auka íshokkíleikmann. Í töflu 3 hér að neðan 

má sjá hversu mörg aukastig hann þurfti til að fá þessi aukaverðlaun miðað við 

tilteknar kröfur og eftir því hvort inngrip var aðeins í almennri kennslu eða einnig í 

sérkennslunni. Til að fá auka íshokkíleikmann þurfti hann að fá 60% af mögulegum 

aukastigum skólavikunnar. Kröfurnar um hversu mörg aukastig hann þurfti að fá til 

að fá aukaverðlaun voru ekki auknar eftir því sem leið á inngripið, það er þær voru 

alltaf 60%. Ástæðan er sú að eftir því sem almennu kröfurnar jukust voru færri 

möguleg aukastig. Ef kröfurnar fyrir aukastigin hefðu einnig verið auknar hefði 

hann næstum þurft að fá sex stig í öllum kennslustundum vikunnar til að fá 

aukaverðlaunin. 

 

Tafla 3. Aukastig sem þurfti til að fá auka íshokkíleikmann í lok kennsluvikunnar eftir 

kröfum og hvort inngrip var aðeins í almennri kennslu eða einnig í sérkennslunni 

Kröfur 
Inngrip er aðeins í almennri 

kennslu 

Inngrip er bæði í almennri 

kennslu og sérkennslu 

60% 186–113=73; 44 210–125=85; 51 

70% 186–129=57; 34 210–145=65; 39 

80% 186–150=36; 22 210–170=40; 24 

85% 186–160=26; 16 210–180=30; 18 

 

Tilgangur aukaverðlaunanna var að koma í veg fyrir að hann gæti sleppt að læra og 

truflað samnemendur og kennslu eftir að hafa safnað sér þeim stigum sem hann 

þurfti til að fá verðlaun fyrir góða frammistöðu í skólanum þann dag. Það væri eftir 

meiru að slægjast. 
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Bónusar – aukin hvatning, undirbúningur viðhaldsáhrifa 

Næði drengurinn markmiðum vikunnar tvær vikur í röð fékk hann 

aukaverðlaun helgina eftir að seinni skólavikunni lauk. Útbúinn var listi yfir 

möguleg bónusverðlaun út frá viðtölum við foreldra og drenginn sjálfan. Hann mátti 

sjálfur velja sér þau verðlaun sem hann vildi fá í hvert sinn. Verðlaunin voru ís eða 

íshokkílímband, nammi eða popp á meðan hann horfði á spólu eða fór í bíó, leyfi til 

að bjóða vini sínum í mat eða að baka. 

 

Afmáun 

Eins og nefnt var í inngangi er nauðsynlegt að afmá styrkingarkerfi en það 

felst í því að verðlaunin fyrir viðeigandi hegðun, í þessu tilfelli vinnusemi og að 

trufla ekki kennslu eða samnemanda/endur þegar þeir eru að læra, eru smám saman 

fjarlægð. Náttúrulegir styrkingarskilmálar eiga að taka við og viðhalda tíðni 

viðeigandi hegðunar og því á hegðun drengsins ekki að falla í sama farið á ný. 

Þegar drengurinn hafði náð að standast 85% kröfur, það er að ná fjórum 

leikmönnum á einni skólaviku, tvær vikur í röð var hætt að verðlauna fyrir góða 

frammistöðu á hverjum skóladegi. Þar eftir var hætt að veita helgarverðlaun, það er 

hann þurfti að sýna 85% frammistöðu tvær vikur í röð til að fá verðlaun eða 

svokölluð bónusverðlaun. 
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Viðauki G 

 

Hrós, athygli, hlátur, bros og/eða klapp á bakið 

Kennarinn var látinn hrósa fyrir vinnusemi og því að truflandi hegðun átti 

sér sjaldan eða ekki stað. Einnig veitti kennarinn drengnum aukna athygli, brosti til 

hans og/eða klappaði á bakið á honum þegar hann var að læra og ekki að trufla aðra. 

Kennarinn sýndi honum elskulegt og vinalegt viðmót þegar hann stóð sig vel en 

ekki þegar hann hafði hegðað sér illa. Ekki mátti gera neinar undantekningar á því. 

 

Áminningar og hunsun 

Kennarinn var látinn hunsa truflandi hegðun nema hún kæmi í veg fyrir að 

bekkjarsystkini hans gætu lært og/eða ef kennarinn ætti í erfiðleikum með að kenna 

út af hegðun hans. Í slíkum tilfellum átti kennarinn að gefa honum áminningu um 

viðeigandi hegðun. Hefði áminningin engin áhrif var kennarinn látinn minna 

drenginn á stigagjöf í lok tímans og þau verðlaun sem hann gæti fengið stæði hann 

sig vel. Hegðaði drengurinn sér illa alla kennslustundina var kennarinn látinn 

útskýra fyrir honum hvers vegna hann hefði fá eða engin stig fengið fyrir tímann. Ef 

drengurinn fékk fá eða engin stig fyrir tiltekna kennslustund sagði kennarinn honum 

að hann gæti mögulega bætt það upp í næstu kennslustund eða næsta dag væri 

umræddur tími sá síðasti í skóladeginum. 
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Viðauki H 

 

Vinnusemi 

Vinnusemi var skilgreind sem sá tími sem var varið í að fara eftir 

fyrirmælum kennara, það er að vera staðsettur á því svæði í kennlustofunni sem 

kennarinn ætlaðist til og að beina augum að námsefni, námsgögnum eða kennara og 

samnemendum þegar svo átti við. Námsgögn voru kennslubækur, blöð, kennaratafla 

og vasareiknir. Gert var ráð fyrir að drengurinn sæti í stólnum sínum nema ef hann 

var að sækja hluti sem þurfti til að leysa verkefnið sem hann var að vinna. Ef 

kennarinn var að tala yfir bekkinn var æltast til að nemandinn beindi augum að 

kennaranum. Hann átti að skrifa á viðeigandi stað í kennslubók eða á blað, hann 

mátti til dæmis ekki vera að teikna í reiknisbókina eða skriftarbókina sína þegar 

kennarinn ætlaðist til að hann væri að reikna eða æfa skrift. Ef kennarinn spurði 

nemandan spurningu var ætlast til að hann myndi svara honum eða í það minnsta 

gera tilraun til þess. Nemandinn átti einnig að rétta upp hönd til að ná athygli 

kennara ef hann þurfti á henni að halda, það er hann mátti ekki tala án leyfi kennara. 

Ef nemandinn sýndi samvinnu við aðra nemendur í verkefnavinnu, til dæmis 

aðstoðaði, talaði við, spurði eða svaraði spurningum þeirra, var það skráð sem 

vinnusemi. 

 

Truflandi hegðun 

Truflandi hegðun var skilgreind sem hreyfingar, hljóðmyndun eða önnur 

áreiti frá nemandanum sem virtist hafa þann tilgang að trufla eða laða fram 

neikvæða athygli bæði frá kennara og/eða samnemendum. Ef nemandinn stóð upp 

án leyfis eða ráfaði um stofuna án tilgangs var það skráð sem truflandi hegðun. 

Drengurinn mátti ekki fikta í eða taka dót úr hillum eða af borði kennara án leyfis. 

Hann mátti heldur ekki kasta dóti í kennslustofunni. Ef hann talaði án leyfis um 

eitthvað ótengt verkefninu sem hann var að leysa, ýmist við sessunauta, kennara eða 

hátt yfir allan bekkinn var það skráð sem truflandi hegðun. Ef nemandinn bjó til 

hávaða, til dæmis með því að slá blýanti sínum, fingrum, höndum eða öðru í borðið 

sitt, blístraði, sönglaði, gólaði eða stappaði fótum í gólfið var það skráð sem 

truflandi hegðun. Hann mátti ekki pota í eða stríða nemendum á annan hátt, ef svo 

gerðist var það skráð sem truflandi hegðun. Ef nemandinn mótmælti fyrirmælum 

kennara var það skráð sem truflandi hegðun. 
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Viðauki I 

 

Viðbrögð kennara og samnemanda/enda við hegðun nemandans 

Viðbrögð kennara og samnemenda við vinnusemi og truflandi hegðun 

nemandans og viðbrögð nemandans við hegðun þeirra var einnig skráð. Viðbrögð 

kennara voru hrós, athygli, hlátur, bros og/eða klappar honum á bakið, útskýrir eða 

aðstoðar hann með námsefnið, leiðréttir röng svör, minnir hann á möguleg verðlaun, 

minnir hann á viðeigandi hegðun, ræðir óviðeigandi hegðun við hann, leyfir honum 

að gera eitthvað sem hann vill (til dæmis ef hann fær að spil í lok tímans), hann fær 

ekki að gera eitthvað sem hann vill því hann hafði staðið stig illa (til dæmis ef hann 

fékk ekki að spila lok tímans því hann hafði ekki staðið sig vel í kennslustundinni), 

skammar hann fyrir óviðeigandi hegðun eða hunsar hann (til dæmis ef kennarinn 

svarar ekki spurningu nemandans eða minnir hann ekki á viðeigandi hegðun þegar 

hann hagar sér illa) og horfir á hann eða gefur honum bendingu um að hann eigi að 

hætta að gera það sem hann er að gera. Einnig var hægt að skrá ef einhver önnur 

viðbrögð kennara áttu sér stað. 

Viðbrögð samnemanda/enda voru hrós, athygli, hlátur og/eða bros, hunsun, 

honum sagt að hætta, ýtt við honum eða talað við hann á fyrra bragði. Einnig var 

hægt að skrá önnur viðbrögð sem annað. 


