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Upphafið

Cat-kassanum kynntist ég á ráðstefnu í Danmörku og heillaðist strax af aðferðinni. Því fór ég á 
námskeið síðar í notkun hans hjá Ásgerði Ólafsdóttur og Sigrúnu Hjartardóttur. Haustið 2011 
rættist svo draumur minn að geta hafið vinnu mína með Cat-kassann frá grunni þegar ég tók við 
1.bekk Klettaskóla. Síðan þá hef ég og samstarfsfólk mitt verið að þróa sem og aðlaga hann að 
nemendum bekkjarins. Því hefur fylgt kynningar fyrir starfsfólk skólans sem og ráðgjöf.

Haustið 2016 var stofnaður vinnuhópur samanstandandi af 9 kennurum skólans.
Markmið hópsins er að þróa kennslu í félagsfærni við Klettaskóla með notkun Cat-kassans.
Til að byrja með styðst það starf við þróunarvinnu mína síðustu 6 árin.
Afrekstur vinnuhópsins hefur verið safnað saman í gagnagrunn sem er aðgengilegur öllum 
starfsmönnum skólans.
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Hvað er CAT-kassinn?

• Þróaður sem samtalsaðferð til þess að auðvelda barninu að verða meðvitað um eigið hugsanir, 
tilfinningar og athafnir

• Byggir á hugmyndafræði hugrænnar atferlismeðferðar
• Sjónrænt verkfæri til að efla félagslegan og tilfinningalegan skilning 
• Getur hjálpað einstaklingnum að skilja röð atburða
• Hjálpar við að tengja saman orð og tilfinningalegar upplifanir

Aðra kennsluaðferðir og verkfæri sem við notum samhliða Cat-kassanum eru til dæmis:

• atferlisþjálfun
• TEACCH
• félagsfærnisögur
• teiknimyndasögur
• umbunarkerfi
• tímavaki
• Ipad/tölva
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Hegðunarspjöldin eru eitt mikilvægasta verkfæri Cat-kassans

• Rauð hegðun: Árásargjarn 
• Gul hegðun: Sjálfhverfur (stríðni)
• Grá hegðun: Hlutlaus
• Græn hegðun: Til fyrirmyndar

Skilgreining hegðunar í fjóra liti veitir sjónrænan stuðning
Eykur félagslegan skilning á hegðun
Litir aðlagaðir að sem flestum aðstæðum og kennslugögnum

Hegðunarspjöld
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Græn og rauð hegðun grundvöllur hegðunar, 
æskilegt/óæskilegt, já/nei
Aðrir litir bætast við eftir þroska hvers og eins.

Innlögn hegðunarlita
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Ýmis hegðun æfð með leikrænni 
tjáningu og hlutverkaleikjum

Ég er rosalega reið!

Ég er glöð!

Ég er að stríða þér!

Ég er að sparka og slá! 

Ég má bara, ekki þú!

Ég er mjög leið!

Ég er ánægð og 
líður mjög vel!
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Mynd

Nafn

Frímínútur

Matur

Frímínútur

Vinnustund

Umbunarkerfi: Nemendur okkar ráða best við umbunarkerfi sem er einfalt í útfærslu og sem stendur yfir 

stuttan tíma. Hér er græni og rauði liturinn notaður til þess að skilgreina æskilega og óæskilega hegðun 
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Skólareglur

Samverustund

• Mikil áhersla á skólareglur frá fyrsta bekk
• Hluti af samverustund yngstu bekkja daglega
• Vikulega hjá eldri bekkjum, nema þegar atburðir 

kalla á nýjar reglur
• Nýjar reglur skapaðar í samvinnu með nemendur

Muna reglurnar

rétta upp hönd

vera stilltur
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Gefðu mér fimmu!

Græna höndin og munnlegu fyrirmælin „gefðu 
mér fimmu“ eru notuð þegar mikill órói er í 
skólastofunni. 

Fimman þýðir:
• sitja
• vera stilltur
• hlusta
• horfa
• rétta upp hönd ef þú vil tala 

Helga G. Magnússon                                                                                                           Maí 2017                       



Andlit og tilfinningaorð

• 9 ólíkar grunntilfinningar tjáðar með 
andlitum og tilfinningaorðum

• Ýmis svipbrigði bæta orðaforða um 
tilfinningar
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Dæmi: Óli var að sparka í Pétur úti í frímínútunum og rætt er 
þá um hvaða líkamshlut hann var að nota til að sparka og 
hvernig fóturinn var þá á litinn.
Síðan er rætt um hvort það er í lagi að sparka ?  og hvernig 
við eigum að nota fæturna til þess að þeir eru með græna 
hegðun.

Líkaminn
• Líkamsmyndin styður samtöl um hugsanir, tilfinningar, líkama og 

hegðun
• Myndin sjóngerir líkamleg viðbrögð
• Má  nýta önnur gögn Cat-kassans samhliða, teikningar, skrif 

o.s.frv.
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Grænn Líkami

Næring (fjölbreytt og hollt fæði)

Hreyfing (leikfimi, göngutúrar og 
hreyfistundir með appinu „Living 
Buddy“

Hvíld (svefn, slökun og nudd) 

Slökun með óskasteinum sem 
nemendur sjálfir hafa fundið og 
skreytt.
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Hreyfi-appið LIVING BUDDY
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• Hitamælir í kvarðanum frá 0-10

• Skapar grundvöll til samræðna um 

tilfinningar

• Fyrsta skref til tilfinninga stjórnunar

Mælirinn

Þessi bekkur sýnir á hverjum morgni á mælinum 
hvernig þeim líður. Yfir daginn hafa þau svo tækifæri til 
þess að breyta líðan sinni ef þörf er á því
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Tímatöflur: Sólarhringurinn, vikan og árið

Hvenær fer ég í Öskju?

Er það alveg rétt að ég fer heim 
til mömma og pabba í dag? 

Tímatöflurnar eru notaðar til þess að auka tímaskyn barnsins, veita yfirsýn og öryggi. 

Hvenær koma jólin?
(Nemandi sem hefur verið viku í 
skammtímavistuna) 
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Nemendur fengu það verkefni að setja knúsmiða á 
viðeigandi staði á stundartöflunni

Hvenær má ég knúsa í skólanum?

• Yfirgengilegir knúsar og kossar 
kölluðu á reglu í samvinnu við 
krakkanna

• Niðurstaða: Í lagi að knúsa í 
byrjun og lok skóladagsins 
(heilsa/kveðja)
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Mamma 
og pabbi

Fjölskyldan 
mín

Ókunnugt fólk

Fólk sem ég sé 
sjaldan.

Fólk sem ég sé oft.

Ég

Hvern má ég knúsa?

i

2. Knúsa oft

3. Knúsa stundum

4. Heilsa með tali eða hendi

5. Heilsa með tali

1.
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Að vinna með orsök og afleiðingu
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Frímínútur6

50

Dæmi: Í skólanum eru 6 rólur en oftast 50 nemendum úti. Þegar einn nemandi er með gula hegðun og vill ekki 
skiptast á verða hinir krakkarnir leiðir. 

Ég vil ekki skiptast á!
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Frímínútur6

50

Ég ætlar að skiptast á!

Helga G. Magnússon                                                                                                           Maí 2017                       



• 6. bekkjar nemendur hafa unnið með hugmyndafræði Cat-kassans 
frá 1.bekk

• Hugsaður sem samtalsaðferð, vinna með reiðistjórnum, 
samskiptareglum o.s.frv.

• Útgönguleiðir eru mikilvægar fyrir nemendur.
• T.d. Hvað get ég gert ef ég er reiður, kvíðin eða leiður.
• Bakdyr úr reiðinni mikilvægur lærdómur
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reiði

reiði

Að lokum

Mikilvægt að við kennarar séum leitandi sem og rannsakandi gagnvart hegðun nemenda. Hjálpa nemendum m.a. að 
fyrirbyggja endurtekin reiðiköst. Með Cat-kassanum sem samtalsaðferð og verkfæri í félagsfærniþjálfun aukum við 
meðvitund nemenda um eigin hugsanir, tilfinningar og athafnir. Það er mikilvægt að nemendur upplifi að þeir séu í 
sama liði og kennaranum í að vinna gegn neikvæðum tilfinningum.
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Þegar unnið er með félagsfærni barna má aldrei hætta að vera forvitinn, 
rannsakandi og leitandi eftir þeim orsökum sem valda vanlíðan nemenda. 
Án þess erum við einungis stöðugt að slökkva elda.

Takk fyrir
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