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Hegðun barns 
Tilfinning 
fullorðins 

Röng viðbrögð 
fullorðins 

Svörun barns Trú/tilfinning barns 
Lausnir 

 
Enn frekari 

lausnir 

 
Ómeðvituð 
markmið 
hegðunar 

 

-Truflandi 
-Stælar 
-Trúðslæti 
-Suðar 

•Kvíðinn 
•Pirraður 

Síendurtaka sig 
(tuða) 
Tala einhvern til 

Hættir um stund 
en…endurtekur hegðun fljótt 
aftur eða sýnir aðra truflandi 
hegðun. 

Ég er bara mikilvægur 
þegar ég fæ athygli. 

Gæðatími 
Efldu 
samskiptafærni 
Búðu til venjur 
 

Mér þykir vænt 
um þig 
Snerting 
Merki án orða 

Að fá athygli 

-Sjálfsvorkunn 
-Hjálparleysi 
-Hræðsla 
-Vælir 
-Krefjandi 

•Áhyggjufullur 
•Sektarkennd 
•Vorkunnsemi 
•Meðvirkur 

Síendurtaka sig 
(tuða) 
Taka ábyrgðina 
Afsaka hegðun 
nemandans 
Gera hluti fyrir 
nem. sem hann 
getur gert sjálfur 

Lætur sem hann geti ekki gert 
hlutinn, verður meira krefjandi 
oft á dramatískan hátt. 

Ég er bara mikilvægur ef 
mér tekst að láta stjana 
við mig. Ég er alveg 
sérstakur og þarf sérstaka 
þjónustu.  

Læra af 
mistökum  
Forðastu 
þjónustu 
Útdeildu 
hlutverkum. 
 

Þjálfun 
Venjur 
Sjálfsstyrking 

Að fá sérstaka 
þjónustu 

-Neitar 
-Rífst 
-Aðgerðarlaus-
árásargjarn 
-Stjórnar öllum 
-Áhugalaus 

•Ögrað 
•Sigraður 
•Ógnað 
•Reiður 

Þræta 
Þvinga 
Uppgjöf 
Þú kemst ekki upp 
með þetta 
Hafa rétt fyrir sér 
Refsa 
Vilja stjórna 

Óæskileg hegðun styrkist. Sýnir 
aukna andstöðu, ögrun eða 
mótþróa. Finnst hann hafa 
sigrað eftir því sem sá fullorðni 
verður reiðari. 
 

Ég er bara mikilvægur 
þegar mér tekst að 
stjórna og get sannað að 
enginn ræður yfir mér.  

Gefðu 
valmöguleika 
Settu mörk 
Gagnkvæm 
virðing 
Eftirfylgd 
 

Auktu ábyrgð 
Venjur 
Forðastu árekstra 
Ákveðni og hlýja 
Án orða 
Hvað vilt þú gera 
vs. hvað vill nem. 
gera 

Að stjórna 

-Meiðir 
-Dónalegur 
-Sjálfseyðingarhvöt 
-Misnotar 
-Vondur 

•Særður 
•Vantrúaður 
•Misboðið 
•Reiður 

Svara fyrir sig 
Jafna um við 
nemandann 
Refsa 
Hvernig getur þú 
gert mér þetta? 

Svarar fyrir sig, verður æstari og 
hegðunin stigmagnast. Oft er 
gripið til nýrra vopna í 
baráttunni. 

Engum þykir vænt um mig 
svo ég særi aðra eins og 
ég hef verið særður. 

Sjálfsstyrking  
Hvatning 
Forðastu 
ásakanir 
Viðurkenndu 
tilfinningar 

Hreinskilni  
Þú skilur 
Byggðu traust 
Forðastu 
refsingar 

Að hefna sín 

-Vonleysi 
-Dregur sig í hlé 
-Óviljugur 
-Bölsýni 

•Örvæntingarfullur 
•Vonlaus 
•Uppgjöf 

Samanburður við 
aðra nemendur 
Gagnrýna 
Vinna verkefnið 
fyrir nemandann 
Uppgjöf 

Dregst enn frekar inn í skelina, 
verður algjörlega hlutlaus, 
svarar ekki og tekur engum 
framförum. 

Ég er ekkert í augum 
annarra og enginn býst 
við neinu af mér. 

Auktu ábyrgð 
Treystu og trúðu 
Búðu til venjur 
Smá skref í einu 
Það er í lagi að 
gera mistök 

Þú hefur trú 
Hrósaðu 
Fáðu stuðning  
Sýndu styrk 

Að gefast upp 
– fá að vera í 

friði 

 


