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Atferlisíhlutun (behavioural intervention) 

Atferlisíhlutun er markviss, árangursrík og viðurkennd leið sem hefur verið þróuð 

til þess að hafa áhrif á hegðun og byggja upp ýmsa færni hjá m.a. börnum á 

einhverfurófi. Atferlisþjálfun byggir á aðferðum hagnýtrar atferlisgreiningar 

(ABA- Applied behaviour analysis). Hagnýt atferlisgreining leggur áherslu á að 

skilja hegðun einstaklingsins og hvaða áhrif umhverfið hefur á hegðunina 

(Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, 2020). 

„Í heildstæðri atferlisíhlutun er annars vegar unnið að því að kenna hvernig megi 

ýta undir viðeigandi þætti eins og athygli, hreyfiþroska, málþroska, leik, 

samskipti, sjálfshjálp og félagsfærni. Hins vegar er leitað leiða til að draga úr 

óviðeigandi hegðun svo sem sjálfsmeiðandi hegðun, árásarhegðun og ofsa (Sigrún 

Hjartardóttir og María Sigurjónsdóttir, 2014:255). 

Þegar atferlisþjálfun er notuð til að kenna nýja færni er oftast stuðst við beina 

kennslu en það getur stundum krafist mikillar athygli frá nemanda. Ný færni er 

þá brotin niður í lítil skref og þau kennd á kerfisbundinn hátt og síðan tengd 

saman þangað til nemandi hefur náð tökum að fullu á tiltekinni færni. Í allri 

þjálfun er nauðsynlegt að styðjast við styrkja (reinforcers).  

Í kennslu og þjálfun nemenda í Vogasetri er einnig stuðst við aðferðir 

atferlisíhlutunar þegar kenna á nýja færni og þá höfum við lagt áherslu á að 

brjóta færni niður og síðan er hvert skref tekið fyrir og unnið með. Slík þjálfun 

hefur gefið góða raun við t.d. sjálfshjálp og í leikþjálfun. Í Vogasetri nýtum við 

einnig þjálfunarleiðir atferlisþjálfunar með suma nemendur í málörvun. En þá er 

unnið markvisst með ákveðinn orðaforða og þá styðst kennari við beina eða stýrða 
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kennslu (direct instruction). Kennari er þá búinn að ákveða hvaða færni skal 

kenna og fer markvisst með nemanda í gegnum þá þjálfun. Sbr. að kenna orð yfir 

matartegundir eða fatnað. Unnið er annað hvort með yrtan orðaforða, „hvað er 

þetta?“ eða óyrtan orðaforða en þá er nemandi beðinn um að benda á tiltekið orð. 

Slík þjálfun hefur gefið góða raun með þá nemendur Vogaseturs sem þurfa á 

slíkri málörvun. Lögð er áhersla á að veita styrki þegar nemandi svarar rétt og 

eins að styrkja alla viðleitni nemandans til að gera það sem er ætlast af honum. Í 

Vogasetri er lögð áhersla á að styðjast við félagslega styrkingu eins og 

mismunandi hrós og „high five“, klapp á öxl. Ef nemandi á í erfiðleikum með 

tiltekið verkefni er honum gefinn vísbending eða honum veitt aðstoð. Markmið 

stýringa er síðan að reyna að draga úr röngum svörum hjá nemandanum.  

Í Vogasetri er einnig stuðst við tilfallandi kennslu (incidental teaching) til að 

hvetja til frumkvæðis hjá nemendum sem t.d. eiga erfitt með að gefa til kynna 

óskir sínar. En þá leggjum við áherslu á að styrkja nemandann um leið og hann 

sýnir einhverja tilburði eða frumkvæði í að láta vita hvað hann vill. Sbr. þegar 

nemandi dregur starfsmann að vaski er hann spurður hvort hann vilji drekka. 

Kennari bíður eftir að nemandi segir „drekka“ eða notar tákn sem gefur til kynna 

hvað hann vill, en þá fær hann það sem hann óskar eftir. Oft er búið að setja í 

einstaklingsnámskrá nemandans hvaða hegðun eða færni ber að styrkja um leið og 

hann sýnir frumkvæði. Þannig verða allir starfsmenn Vogaseturs meðvitaðir um öll 

þau skref sem nemandinn tekur í átt að tiltekinni færni og styrkja um leið.  

Ef nemendur Vogaseturs sýna óæskilega hegðun þá höfum við m.a. stuðst við 

aðferðir atferlismótunar til að draga úr slíkri hegðun og þá lögð áhersla á að 

kenna nemandanum jákvæðari leiðir til að tjá líðan sína og óskir. Þegar nemandi 

gerir það þá fær hann hrós og/eða hann vinnur sér inn ákveðna punkta upp í 

umbun. Að vinna með atferlismótandi aðferðir er ávallt einstaklingsmiðuð og fer 

algjörlega eftir þörfum hvers nemanda og hvað virkar best.  
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Við reynum eftir fremsta megni að vinna með nemandanum og gefa honum færi á 

að hafa áhrif á þá vinnu sem þarf að fara í gang til þess að hjálpa honum að finna 

betri leiðir til þess að tjá líðan sína eða óskir. Í sameiningu er fundin áhugaverð 

umbun sem hvetur nemandann áfram að settu marki. 
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