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Útdráttur  
Ritgerð þessi er unnin sem lokaverkefni til B.Ed.- prófs við kennaradeild í Háskólanum á 
Akureyri vorið 2008. Ritgerðin er heimildaritgerð og fjallar um hvernig PMT og SMT 
taka á hegðunarvanda barna. Ritgerðin skiptist upp í sex kafla. Fyrsti kaflinn fjallar um 
aga almennt, aga í skólum og hegðunarvanda barna. Í öðrum kaflanum er fjallað um 
umbun og refsingu og notkun umbunarkerfa. Þegar komið er að þriðja  kafla fjöllum við 
ítarlega um PMT – foreldrafærni og enn ítarlegar í fjórða kafla þar sem tekin eru fyrir öll 
þau verkfæri sem PMT – foreldrafærni notast við. Í fimmta kaflanum segjum við frá 
SMT – skólafærni og hvernig innleiðing hennar í skóla fer fram. Sjötti kaflinn er svo 
umræðukafli þar sem við komum okkar skoðunum á framfæri og gagnrýnum aðferðirnar 
eftir bestu getu. PMT- foreldrafærni og SMT- skólafærni eru fremur nýjar aðferðir sem 
hafa verið innleiddar í Hafnarfirði frá því árið 2000 og hófst innleiðing á Akureyri árið 
2006. Þar sem innleiðing þessara aðferða er hafin í meirihluta leik- og grunnskólum 
Akureyrar fannst okkur áhugavert að kynna okkur þessi agastjórnunarkerfi til hins ítrasta. 
 
 

Abstract 
This thesis is a final project towards B.Ed. exam at the faculty of education at the 
Akureyri University in the spring of 2008. This thesis is a sourceessay and is about how 
PMT and SMT address children’s behavioral problems. The thesis is divided into six 
chapters. The first chapter describes discipline in general, discipline in schools and 
children’s behavioral problems. The second chapter describes reward and punishment 
and using reward-system. When it comes on third chapter we discuss minutely about 
PMT (Parents management training) and more minutely in fourth chapter where we tell 
about all PMT tools and how PMT use them. In the fifth chapter we talk about SMT and 
how institution advance in school. The sixth chapter is discussion chapter where we 
further talk about our opinion and criticize this process as best we can. PMT and SMT 
are rather new process in Iceland and have been institute in Hafnarfjörður since 2000 and 
institution started in Akureyri 2006. We thought it was interested to study about this 
institution because this program have been institute in most of schools and kindergarten 
in Akureyri.     
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Þakkarorð 
 
Við viljum þakka Þuríði Sigurðardóttir verkefnastjóra PMT á Akureyri fyrir gagnlegar 

upplýsingar og að hafa alltaf tekið á móti okkur þegar við þurftum á að halda. Einnig 

viljum við þakka henni fyrir lán á bókum og ýmsu öðru ítarefni sem nýttist okkur við 

gerð þessarar heimildaritgerðar. Að lokum viljum við þakka leiðsagnarkennaranum okkar 

Guðmundi Heiðari Frímannssyni fyrir góða leiðsögn. 


