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Inngangur 
 
Hver man ekki eftir óþekka krakkanum í bekknum sem var sístríðandi, truflandi 

kennslustundir og var alltaf hjá skólastjóranum. Hefði þessi krakki hegðað sér betur ef 

markvissu agakerfi hefði verið beitt á hann? Hegðunarvandamál hafa verið til staðar í 

skólum frá örófi alda. Síðastliðin ár hafa margir skólar landsins tekið upp markviss 

agakerfi til að bæta andrúmsloftið og vinnufriðinn innan kennslustofunnar fyrir bæði 

nemendur og kennara. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla almennum hluta segir:  

Í grunnskólanum skal unnið að því í samvinnu við heimilin að búa 
nemendur undir líf og starf í lýðræðissamfélagi. Frumábyrgð á 
uppeldi og menntun hvílir á foreldrum og forráðamönnum. Hlutur 
grunnskólans felst einkum í því að sjá nemendum fyrir formlegri 
fræðslu og taka þátt í félagslegri mótun þeirra. Þetta sameiginlega 
verkefni heimila og skóla kallar á náin tengsl, gagnkvæmt traust, 
gagnkvæma upplýsingamiðlun, samábyrgð og samvinnu.1 

 

Skólinn og foreldrar eiga því að vinna í sameiningu að aga og hegðun barnanna 

og skiptir því miklu máli að sömu uppeldisaðferðir séu notaðar innan veggja skólans og 

inni á heimilinu.  

Einnig segir í Aðalnámskrá grunnskóla almennum hluta:  

Í samvinnu við heimilin ber að leggja áherslu á það í grunnskólum 
að efla siðferðisvitund og ábyrga hegðun nemenda. 
Með því er átt við hvers kyns framkomu, verknað og orðræðu 
sem snertir samskipti við aðra nemendur, kennara, 
annað starfsfólk skóla og aðra sem nemendur umgangast. 
Á sama hátt ber kennurum og öðrum starfsmönnum skóla 
að vera nemendum fyrirmynd um þessi atriði.2 

 

Í kennaranámi okkar höfum við lært og lesið okkur mikið til um mikilvægi þess 

að heimili og skóli vinni saman. Að því er við best vitum er SMT og PMT eina markvissa 

agakerfið sem tekur mið bæði af heimilinu og skólanum PMT – foreldrafærni inni á 

heimilinu og SMT – skólafærni í skólastofunni.  Þar af leiðandi þótti okkur tilvalið að 

kynna okkur þessar tvær leiðir í agamálum milli heimila og skóla. 

                                                 
1 Menntamálaráðuneytið 2006:8   
2 Menntamálaráðuneytið 2006:10 
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Við lögðum af stað í vinnu þessarar ritgerðar með þessa spurningu í huga: Hvað 

er SMT og hvað er PMT og hvernig tekur það á agavandamálum grunnskólabarna? 

Vinnan og upplýsingaöflunin var í alla staði krefjandi og gaf hún okkur innsýn inn í 

agamál í grunnskólum.  

Ritgerðin er heimildaritgerð og tókum við eitt viðtal til að fræðast betur um efnið. 

Ákvörðun okkar við uppbyggingu ritgerðarinnar varð sú að byrja á fræðilegri umfjöllun 

um aga og hegðunarvandamál. Þar sem PMT og SMT byggist að einhverju leyti á 

umbunarkerfi, ákváðum við því að taka fyrir kafla sem fjallar almennt um umbun.  

Þar sem PMT og SMT er tiltölulega nýtt á Íslandi var mjög fróðlegt og 

skemmtilegt að skoða og kynna sér hvernig þessi kerfi virka.  
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1 kafli: Agi  
 

Agi, hæfilegur agi, er nauðsynlegur, agi sem kennir án þess að kúga, sem beinir orkunni 
braut án þess að stöðva hana. Kraftarnir þurfa viðnáms til þess að breytast í frjóa orku líkt 
og beisla verði villiorku vatnsins til þess að hún verð að vermandi ljósi. Frelsi og agi 
verða að haldast í hendur, frelsið til að veita möguleikana, aginn til að gera eitthvað úr 
þeim. Frelsið eitt veldur formleysi, þ.e. menningarleysi og aginn einn lamar og deyðir. 
Sameinað skapar það lifandi menningu.3 
 

Þessi orð um aga og frelsi sagði Þórarin Björnsson skólameistari í Menntaskólanum á 

Akureyri árið 1954 í ræðu sinni við skólasetningu. Þessi orð hans fannst okkur lýsandi og 

skemmtileg og tilvalið að hefja kaflan okkar um aga með þeim.  

Hvað er agi? Þetta er spurning sem eflaust margir velta fyrir sér. Í Íslenskri 

orðabók handa skólum sem var gefin út af Bókaútgáfu menningarsjóðs árið 1980 er agi 

skilgreindur sem ótti, lotning eða tamning við reglusemi. Orðið agi getur bæði haft 

jákvæða og neikvæða merkingu. Í byrjun síðustu aldar töldu menn mikinn og strangan 

aga góða uppeldisaðferð og þóttu börn vel upp alin ef þau bjuggu við mikinn aga og 

festu. Um miðja síðustu öld fóru svo hugmyndir af stað um að agi væri af hinu slæma, 

hann væri jafnvel heftandi og bælandi fyrir viðkvæma einstaklinga í mótun. Í lok síðustu 

aldar var svo uppi umræðan um mikilvægi aga í uppeldi barna. Sá agi sem foreldrar eru 

nú hvattir til að beita er svokallaður jákvæður agi og felur hann í sér að byggja 

einstakling upp með uppörvun og hrósi, hjálpa þeim að öðlast sjálfstraust og tileinka sér 

sjálfsaga.4 

Kenningar manna á Íslandi á nítjándu öldinni og í byrjun þeirrar tuttugustu á 

hegðunarvanda og uppeldi barna voru að mestu byggðar upp á tveim meginþáttum, 

kristinni siðfræði annars vegar og siðfræði Íslendingasagna og norrænum og íslenskum 

menningarhefðum hins vegar. Á árum áður notuðu foreldrar oft óraunhæfar og 

ósanngjarnar leiðir við uppeldi barna sinna. Reglur voru oft ósveigjanlegar og 

samhengislausar og einnig ósamkvæmar og jafnvel særandi. Agatilraunirnar tókust því 

oft ekki eins og til stóð heldur æstust börnin upp til mótþróa. Sjaldnast var tekið tillit til 

þess hvernig börnunum leið og upplifðu þau því ósjaldan agatilraunir foreldranna sem 

gagnrýni og lítillækkun.5 

                                                 
3 Saga Menntaskólans á Akureyri  1981:79 
4 Helga Hannesdóttir 1996:3 
5 Helga Hannesdóttir 1996:11-12 
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 Margar rannsóknir á uppeldi og agavandamálum barna og unglinga hafa gert það 

að verkum að nýjar aðferðir til að aga börn hafa litið dagsins ljós. Nú er talið æskilegt að 

foreldrar aðstoði börnin sín, leyfi þeim að tjá tilfinningar sínar og væntingar. Lögð er 

áhersla á að foreldrar hafi stjórn á óæskilegri hegðun í samskiptum við börnin sín til að 

bæði foreldrarnir og börnin varðveiti sjálfsvirðingu sína.6 

Hvaða aðferðir duga best við uppeldi barna er spurning sem lengi hefur brunnið á 

vörum manna. Málefnið uppeldi barna er stöðugt til umræðu meðal kennara, foreldra og 

fræðimanna. Það vefst fyrir sumum foreldrum hvernig á að ala upp barn og  þeir verða 

jafnvel óöruggir þegar barn vex úr grasi. Það vefst fyrir þeim hvað eigi að gera þegar 

börn taka reiðiköst í búðinni, hvernig eigi að fá þau til að deila með öðrum og hvernig 

eigi að kenna þeim kurteisi svo fátt eitt sé nefnt. Einnig finnst foreldrum erfitt að vita 

hvenær sé í raun hægt að byrja að ala barnið upp.7  

 Engin ein regla er til um það hvernig uppeldi barna á að fara fram. Foreldrar beita 

mismunandi aðferðum við uppeldi barna sinna og fer það oft eftir þroska og persónuleika 

foreldranna hvaða aðferðir eru notaðar. Einnig eru mismunandi aðferðir til uppeldis 

notaðar eftir því á hvaða aldri barnið er. Strangur og mikill agi er jafn varhugaverður og 

agaleysi og hinn gullni meðalvegur er yfirleitt það sem reynist best. Gott uppeldi felst í 

jákvæðri fyrirmynd foreldranna, en ekki einungis í boðum og bönnum. Það að láta 

börnum sínum líða vel og hegða sér vel er merki um gott uppeldi. Þegar börnum er sýnd 

velþóknun og þeim veitt viðurkenningu fyrir góða hegðun er líklegra að þau haldi áfram á 

þeirri braut, sýni jákvæða hegðun og hlýðni. Því fyrr sem byrjað er á að sýna barni aga og 

aðhald þeim mun betri árangur næst þegar barnið er orðið eldra.8  

 Þegar verið er að aga börn er mikilvægt að foreldrarnir séu sjálfum sér 

samkvæmir, setji sanngjörn mörk og fari eftir þeim. Það þýðir ekki að leyfa barni eitthvað 

einn daginn og skamma það fyrir sömu hegðun næsta dag. Einnig er mikilvægt að 

foreldrar séu sammála um agann og passa að barnið fái ekki færi á að snú þeim gegn 

hvort öðru. Reglur sem eru settar þarf að útskýra vel fyrir börnunum svo þau skilji þær. 

                                                 
6 Helga Hannesdóttir 1996:12-13 
7 Gyða Haraldsdóttir 2005   
8 Helga Hannesdóttir 1996:7-8 
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Þær þurfa að vera skýrar og sýna þarf ákveðni þegar barninu er ætlað að gera eitthvað. 

Passa verður að senda ekki óljós skilaboð til barnsins.9  

 Á síðustu áratugum hafa vísindalegar rannsóknir fært okkur aukna þekkingu á 

þroska barna og hvaða áhrif uppeldisaðferðir og aðrir umhverfisþættir hafa á þau. Hvaða 

aðferðir teljast vænlegastar til árangurs liggur nú augljóst fyrir. Hér er að finna aðferðir 

sem geta nýst foreldrum vel við uppeldi barna sinna.10  

• Í uppeldi felst allt - umhyggja, aðbúnaður og fordæmi - sem foreldrar búa 
börnum sínum frá fyrsta degi.  

• Uppeldi er samstarfsverkefni beggja foreldra, þar sem skipulag, 
sameiginlegar ákvarðanir, skýr markmið og góð samvinna er mikilvæg. 

•  Foreldrar eru mikilvægar fyrirmyndir barna sinna, ekki síst um 
félagshegðun og samskipti. Börn læra það sem fyrir þeim er haft hvort sem 
til þess er ætlast eða ekki.  

• Agi er ekki bara til að taka á erfiðri hegðun, heldur það að veita börnum 
leiðsögn um hvað er rétt og hvað er rangt í hegðun og samskiptum. Góður 
agi veitir öryggi og hjálpar börnum að læra sjálfsstjórn.  

• Reglur eru nauðsynlegar í uppeldi. Þær þurfa að vera sanngjarnar, 
sýnilegar, ekki of margar og þannig að hægt sé að fylgja þeim.  

• Tími til samvista við börn er mikilvægur og þá án þess að stöðugt sé verið 
að gera eitthvað annað í leiðinni. Það þarf að hlusta á börn, ekki bara tala til 
þeirra.  

• Það þarf að taka eftir æskilegri hegðun hjá börnum og veita þeim athygli 
þegar þau eru prúð. Of algengt er að börn fái helst athygli þegar þau gera 
eitthvað af sér.  

• Langar setur við sjónvarp eða tölvu eru ekki hollar fyrir börn, hvorki 
andlega né líkamlega. Það er á ábyrgð foreldra að ákveða hve mikið börn 
horfa sjónvarpi og á hvað.  

• Skammir og tuð eru leiðinleg uppeldisaðferð og skila auk þess mjög litlum 
árangri.11 

 
 

1.1 Agi í skólum 
Diane Gossen talar um í bók sinni Uppeldi til ábyrgðar um hvað það sé sem ráði mestu 

um gæði skóla og hversu árangursríkir þeir séu sé hvers konar agi ríki þar. Hún telur 

agastjórnun hafa mest áhrif þegar nemendur telja hana sanngjarna fremur en hún komi að 

ofan.12 

                                                 
9  Thompson, June 1997:94 
10 Gyða Haraldsdóttir 2005   
11 Gyða Haraldsdóttir  2005  
12 Gossen, Diane 2002:18    
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Víða um heim hefur áhersla í skólamálum breyst. Áður fyrr var fyrst og fremst 

lögð áhersla á miðlun þekkingar en nú skiptir einnig máli að þroska nemendur sem 

persónur og sníða skólastarfið að þörfum þeirra, áhugasviði og getu. Nemendur fá 

kennslu í sjálfstæðum vinnubrögðum og öðlast þannig lykil að eigin þekkingaöflun. Í 

skólum er þörf fyrir breytta starfshætti og nýjar aðferðir þar sem skólarnir hafa í síauknu 

mæli orðið að taka að sér almennt uppeldishlutverk heimilanna.13 

 Orðið agi er oft nefnt í tengslum við agaleysi í skólum landsins. Þegar nemendur 

brjóta af sér í skólanum er oftar en ekki talað um agaleysi eða úrræðaleysi en umræðan 

um aga er annars ekki mikið áberandi í þjóðfélaginu. Agaleysi barna hefur að öllum 

líkindum verið til staðar í margar aldir og eru dæmi um gamlar bækur þar sem fjallað 

hefur verið um það. Þegar talað er um aga eru viðhorfin oft margvísleg og ekki alltaf 

neikvæð. Sjálfsagi er til að mynda oftast talinn góður kostur á meðan annars konar agi er 

talinn slæmur kostur.14 

 Nauðsynlegt er innan veggja skólans að agi ríki svo gerlegt sé að starfa þar. Það er 

skylda skólanna að bregðast við og taka á agavandamálum á viðeigandi hátt og tryggja 

vinnufrið nemenda og kennara. Til þess að öðlast vinnufrið fyrir sjálfa sig og nemendur 

sína þurfa kennarar að hafa getu til að halda uppi aga og nota til þess mismunandi 

aðferðir. Hlutverk skólanna er jú að vera uppbyggjandi stofnun sem á að stuðla að 

vellíðan og aukinni færni nemenda.15  

 Margskonar hegðun og ýmsar orsakir geta valdið agavandamálum í skólum. 

Hugmyndirnar um það hvernig best sé að taka á hinum ýmsu agavandamálum hafa tekið 

miklum breytingum til hins betra. Á árum áður var aga oft haldið uppi með harðri hendi 

eða valdboði, vald kennara og skólastjórnenda um það hvernig halda ætti aga var 

óumdeilt. Yfirvald setti allar reglur um aga og agabrot og viðurlög voru ákveðin án þess 

að nemendur hefðu eitthvað um það að segja. Í dag tíðkast á mörgum stöðum önnur 

vinnubrögð og sumir skólar setja reglur og viðurlög í samráði við nemendur. Valdboðið 

er að mestu úr sögunni og umræður og sjálfsagi nemenda hafa tekið við.16 

                                                 
13 Guðrún Friðgeirsdóttir 1995:14 
14 Anna Lilja Þórisdóttir 2003:34 
15 Anna Lílja Þórisdóttir 2003:34 
16 Anna Lílja Þórisdóttir 2003:34 
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 Mikilvægt er að börn hlýði skipunum og taki við leiðbeiningum frá fullorðnum. 

Ytri agi og reglufesta í lífinu er mikilvægur þáttur í að þroska innri aga barnsins sem er 

því lífsnauðsynlegur og skilyrði fyrir velgengni í öllu því sem barnið tekur sér fyrir 

hendur í námi og starfi framtíðarinnar. Agi er börnum ekki skaðlegur ef hann er ekki 

ýktur og of strangur en óheft frelsi barna og agaleysi geta skaðað barnið fyrir lífstíð. 

Árangursríkt nám byggir að miklu leyti á ytri aga og reglufesti barna og oftar en ekki 

mun meira en meðfædd greind og gáfur. Agaleysi getur aftur á móti haft slæm áhrif á 

meðfædda greind og gáfur barna. Agaleysi getur stafað af þeim misskilningi foreldra að 

agi skaði barnið.17 

 Markmiðið með uppeldi, kennslu og handleiðslu foreldra og kennara er að gera 

barnið eða nemandann að sjálfstæðum einstakling. Þegar þessu markmiði hefur verið náð 

er uppeldinu lokið og kennslan hefur borið tilætlaðan árangur.18 

1.2 Hegðunarerfiðleikar  
Þegar talað er um hegðun eða atferli er átt við allt sem einstaklingur gerir og aðrir sjá. 

Hegðun er lærð en ekki meðfædd, hvort heldur um ræðir rétta eða ranga hegðun, þar af 

leiðandi er hægt að móta hana og breyta með viðeigandi kennslu og uppeldi. Aftur á móti 

fæðast börn með mismunandi skapgerð og aðra eiginleika sem skipta máli fyrir þroska 

þeirra. Hugtakið hegðunarerfileikar er almennt notað um hegðun sem víkur frá 

viðurkenndum, aldurstengdum viðmiðum og hindrar að einstaklingur þroskist í námi eða 

leik. Óæskileg hegðun birtist oftast í skapofsaköstum, öskrum, hótunum, ljótu orðbragði, 

óhlýðni, mótþróa, hvatvísi og fleiru hjá börnum. Ekki er alltaf um hegðunarerfiðleika að 

ræða þegar börn sýna erfiða og leiðinlega hegðun. Hegðunin getur tengst þroskaskeiði 

barnsins eða öðru tilfallandi. Þó skiptir miklu máli að taka strax á málunum og nota 

árangursríkar uppeldisaðferðir.19  

Þær uppeldisaðferðir sem auka líkur á hegðunarerfiðleikum hjá börnum 

einkennast af auknum samskiptaerfiðleikum, valdbeitingu og neikvæðri styrkingu Auk 

þess myndast vítahringur í samskiptum foreldra og barna sem nauðsynlegt er að rjúfa. 

Þvingandi samskipta- og uppeldisaðferðum má lýsa þannig að einstaklingurinn nær fram 

                                                 
17 Helga Sigurjónsdóttir 1990:78 
18 Helga Sigurjónsdóttir 1990:78 
19 Gyða Haraldsdóttir 2004:1 
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sínum vilja gagnvart öðrum fjölskyldumeðlimum með því sýna óskilega hegðun eða 

hegðun sem veldur óþægindum.20 

 Í alþjóðlegum greiningarkerfum geðlæknisfræðinnar er greint á milli mildrar 

hegðunarröskunar og alvarlegrar hegðunarröskunar. Skapofsaköst, þrætur við fullorðna 

og óhlýðni og þrætur í garð annarra vegna eigin mistaka eru einkenni mildrar 

hegðunarröskunnar. Árásagirni, ill meðferð á dýrum eða jafnvel á mönnum, 

eyðileggingarhvöt, flækingur, lygar og lögbrot eru einkenni alvarlegrar 

hegðunarröskunnar. Mild hegðunarröskun sést oft hjá yngri börnum og ef ekkert er gert 

við því geta hún þróast út í alvarlega hegðunarröskun.21  

 Samkvæmt Patterson og samstarfsfélögum hans á Oregon Social Learning Center 

þróast hegðunarerfiðleikar í fjórum þrepum. Á leikskólaaldri kemur fyrsta þrepið í ljós. 

Talað er um það sem grunnæfingu barnsins í andfélagslegri hegðun. Á skólaaldri kemur 

annað þrepið fram. Á þessu þrepi aukast hegðunarerfiðleikarnir, þannig að kennarar og 

skólafélagar og aðrir úr nánasta umhverfi bregðast við. Á unglingsaldrinum kemur þriðja 

þrepið fram. Þá eiga unglingar það til að leita í félagsskap annarra unglinga með svipuð 

vandamál. Þegar andfélagslega hegðunin hefur afgerandi áhrif á lífshlaup einstaklingins 

hefur lokaþrepinu verið náð.22  

 Nauðsynlegt er að bregðast við hegðunarerfiðleikum strax á fyrstu stigunum til að 

koma í veg fyrir alvarleg hegðunarvandamál á seinni stigunum. Sterk tengsl eru á milli 

hegðunarerfiðleika barna á leik- og grunnskólaaldri og andfélagslegrar hegðunar síðar á 

ævinni. Fræðimenn hafa skoðað áhrif mismunandi meðferðarforma og komist að því að 

bestur árangur næst ef foreldrafærni með áherslu á hegðunarmótun og jákvæða nálgun er 

notuð.23 

Þegar talað er um hegðun eða atferli er átt við allt sem einstaklingur gerir og aðrir 

sjá. Hegðun er lærð en ekki meðfædd, hvort heldur sem um ræðir rétta eða ranga hegðun, 

þar af leiðandi er hægt að móta hana og breyta með viðeigandi kennslu og uppeldi. Aftur 

á móti fæðast börn með mismunandi skapgerð og ýmsa aðra eiginleika sem skipta máli 

fyrir þroska þeirra sem erfitt er að breyta. Ekki er alltaf um hegðunarerfiðleika að ræða 

                                                 
20 Margrét Sigmarsdóttir 2005:9 
21 Margrét Sigmarsdóttir 2002:19 
22 Ogden, T. 1999 
23 Margrét Sigmarsdóttir 2002:19-20 
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þegar börn sýna erfiða og leiðinlega hegðun. Hegðunin getur tengst þroskaskeiði barnsins 

eða öðru tilfallandi. Þó skiptir miklu máli að taka strax á málunum og nota árangursríkar 

uppeldisaðferðir.24   

 

                                                 
24 Gyða Haraldsdóttir 2004:1 
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2 kafli: Umbun og refsing 
Það sem skiptir máli í stjórnun á atferli er afleiðing hegðunar í umhverfi barns og 

hvort hún verður endurtekin. Það atferli sem sýnir árangur hjá barni styrkist en atferlið 

sem ber lítinn eða engan árangur festist ekki í sessi hjá barninu. Barn sem hegðar sér vel 

en nýtur þess í engu er líklegt til að taka upp nýja siði. Barn sem tekst að víkjast undan 

verki með einhverjum hætti reynir einnig næst að víkjast undan verki. Til að draga úr 

tíðni óæskilegrar hegðunar mæta foreldrar oftast hegðuninni með sérstökum viðbrögðum 

eða viðurlögum. Ef foreldrar vilja stuðla að góðri hegðun barna sinni þá verða þeir að 

tryggja það að barnið njóti þess þegar það sýnir góða hegðun.25  

Atferlismótun er byggð upp á kenningum námssálfræðinnar um virka og klassíska 

skilyrðingu. Virk skilyrðing er til dæmis þegar barn hegðar sér á ákveðinn hátt og er 

umbunað fyrir hegðunina og þá aukast líkurnar á því að barnið hegði sér þannig aftur. 

Klassísk skilyrðing er áreiti sem veldur td. líkamlegri svörun, svörunin færist síðan yfir á 

annað áreiti, en oft eru um að ræða ósjálfráð viðbrögð. Umbunarkerfi er ein af þeim 

aðferðum sem notuð er við atferlismótun sem meðferðarúrræði.26 „Umbunarkerfi er 

kerfisbundin stýring á afleiðingum hegðunar.“27 

Á undanförnum árum hefur notkun umbunarkerfa orðið algeng aðferð til að 

sigrast á hegðunarerfiðleikum barna. Foreldrar hafa nýtt sér umbunarkerfin með góðum 

árangri og einnig hafa skólar tekið þau upp. Umbunarkerfi getur virkað vel ef því er beitt 

rétt. Þegar umbunarkerfinu er beitt verður það að vera á hreinu hvaða hegðun á að 

styrkja. Því betri vitneskja sem foreldri eða kennari hefur um þá þætti í hegðun sem þarf 

að styrkja, því meiri líkur eru á því að kerfið skili árangri. Það skiptir miklu máli að það 

séu sterk og jákvæð tengsl á milli barnsins og þess sem beitir umbunarkerfinu og ef það 

er ekki til staðar er best að byrja á því að byggja það upp. Mjög gott er ef barnið getur 

viðurkennt vanda sinn og verið með í því að setja á fót umbunarkerfi sem leið til að 

sporna við vandanum. Fyrirmæli sem barni eru gefin skipta miklu máli þegar notast á við 

umbunarkerfi, þau eiga að vera skýr, það þarf að vera á hreinu að barnið sé að hlusta og 

                                                 
25 Sigurður Grétarsson og Sigrún Aðalbjarnardóttir 1993:96 
26  Sólveig Ásgrímsdóttir 2003:39 
27  Sólveig Ásgrímsdóttir 2003:39 
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einnig skiptir máli að barnið skilji fyrirmælin sem því eru gefin. Miklu máli skiptir að 

fyrirmælunum sé fylgt eftir og einnig þurfa foreldrarnir að vera sammála og samtaka.28 

Einn hluti af aðstæðustjórn er að huga að hegðun barns án þess að það sé að gera 

nokkuð af sér. Foreldrum finnst oft að barnið þeirra láti öllum illum látum allan daginn 

og það sé alltaf að gera eitthvað af sér og því elta foreldrarnir barnið með skömmum. 

Svona ástand getur þróast vegna þess að barnið fær ekki athygli foreldranna öðruvísi en 

að valda skemmdum eða stofna sjálfu sér eða öðrum í hættu. Þá getur komið upp sú staða 

að skammir foreldranna sem eiga að minnka óþekkt barnsins, eru kannski það sem 

viðheldur óþekktinni. Barnið hegðar sér illa til þess að fá einhver viðbrögð frá foreldrum 

sínum eða umhverfinu. Þetta má meðal annars forðast með því að láta barnið njóta þess á 

einhvern hátt þegar það hegðar sér vel. Til dæmis með klappi á kollinn, hrósi eða dálítilli 

umbun. Hægt er að beita þessari aðferð með formlegum hætti til að auka tíðni góðrar 

hegðunar. Börnin vinna sér þá inn prik, stjörnur eða punkta með góðri hegðun og þegar 

ákveðnum fjölda er náð er gefin umbun. Þessari aðferð á ekki að beita nema hennar sé 

þörf. Það er að segja, það þarf ekki að setja upp umbunarkerfi yfir hegðun barns sem er 

þegar til staðar, td. barn sem gengur alltaf frá í herberginu sínu eftir að það hefur leikið 

sér er óþarfi að verðlauna barnið fyrir það en að sjálfsögðu má hrósa barninu fyrir 

tiltektina en sérstakt umbunarkerfi er óþarfi. Aftur á móti barn sem lagar aldrei til í 

herberginu sínu en talar sífellt um það að eignast eitthvert leikfang þá er hægt að setja 

upp umbunarkerfi og barnið fær til dæmis eina stjörnu fyrir hvert skipti sem það gengur 

frá eftir sig og eftir fyrirfram ákveðinn fjölda stjarna fær barnið leikfangið sem það 

langaði í. Hugsunin sem er að baki umbunarkerfum er að gera sambandið á milli 

hegðunar og afleiðingar skýrt og greinilegt. Þegar umbunarkerfi er notað skiptir miklu 

máli að meta getu barnsins. Ekki er hægt að miða kröfurnar sem til þess eru gerðar út frá 

aldri, þar sem geta barna er mismunandi og einnig á það við þegar um hegðun og 

framkomu er að ræða. Þarf því að meta hegðun og framkomu eftir einstaklingi. 29 

Ein aðferðin við umbunarkerfi er að þrepaskipta kerfinu ef um erfið verkefni er 

um að ræða eins og tiltekt í herbergi. Við flókna og endurtekna hegðun má brjóta atferlið 

upp í lítil þrep, með þrepaskiptingunni er gott að koma á reglu og góðum samstarfsvilja 

                                                 
28 Sólveig Ásgrímsdóttir 1993:39-40 
29 Sigurður Grétarsson og Sigrún Aðalbjarnardóttir 1993:101 
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við barnið. Við gerð þrepaskipts umbunarkerfis þarf að huga vel að því að velja hegðun 

sem vert er að breyta og barnið getur mögulega ráðið við. Því næst þarf að móta hæfilega 

stór skref og fyrir hvert þeirra er gefið stig, barninu eru síðan kennd skrefin og þau síðan 

æfð. Gott er að veita eftirtektarverða umbun ef vel gengur og dagleg umbun er heppileg 

og þá sérstaklega þegar verið er að kenna flókna hegðun. Hafa þarf í huga að ekki er gott 

að umbuna fyrirfram, þá er í raun verið að múta barninu.30 

Öll hegðun verður út af einhverju sem á undan hefur gengið og hefur í för með sér 

ákveðnar afleiðingar, hvort sem þær eru góðar eða slæmar. Það sem viðheldur hegðuninni 

eru einmitt þessar afleiðingar. Ef góð hegðun hefur slæmar afleiðingar eru líkurnar litlar á 

því að hún haldist eða styrkist og ef góð hegðun hefur neikvæðar afleiðingar í för með sér 

eru miklar líkur á því að hún hverfi.31 

Alfie Kohn hefur sett upp fimm ástæður gegn því að nota umbun. Í fyrsta lagi 

hindra þær góða frammistöðu og draga úr sjálfstausti nemandans það er að segja 

nemandinn fer að leita eftir viðurkenningu út á við. Í öðru lagi felur umbun í sér refsingu 

en með því er átt að ef barnið gerið það sem því er sagt að gera þá fær það umbun en ef 

ekki er því refsað án umbunar. Í þriðja lagi hefur umbun neikvæð áhrif á samskipti, það 

er að segja að nemandinn skynjar aðra sem hindrun fyrir eigin velgengni. Í fjórða lagi þá 

mistekst að draga fram ástæður vandans og í fimmta lagi eyðir hún innri áhuga til 

langframa.32  Að okkar mati getur umbun orðið vítahringur, þar sem börnin neita að gera 

það sem þau eru beðin um án þess að þau fái umbun fyrir.  

Refsingar eru ekki góð leið til að byggja upp jákvæða hegðun. Þær geta aftur á 

móti átt við í þeim tilvikum þegar um alvarleg ítrekuð brot er að ræða en þá bara 

eingöngu ef þær eru tengdar við aðrar aðgerðir. Sé refsingu beitt verður hún að fylgja 

strax í kjölfar þess sem verið er að refsa fyrir, þannig að einstaklingurinn sem hlýtur 

refsinguna sé aldrei í vafa um það hvaða hegðun leiddi til refsingarinnar. Með refsingum 

er ekki hægt að kenna æskilega hegðun og refsing dregur ekki úr því sem viðheldur 

óæskilegri hegðun. Refsing kallar einnig á andsvar hjá þeim sem hana hlýtur og 

andsvarið beinist að þeim sem refsar. Refsingar skapa því mikla spennu og þvingað 

andrúmsloft á milli þess sem refsar og þess sem refsinguna hlýtur. Í stað þess að beita 

                                                 
30 Margrét Sigmarsdóttir 2005:16-18 
31 Rúnar Sigþórsson og fl. 2005:153 
32 Kohn, Alfie 1993 
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refsingum er betra að ræða einslega við einstaklinginn sem á í hlut og reyna að gera 

honum grein fyrir orsökunum sem óæskilega hegðunin getur haft í för með sér.33 

Rökhyggjumenn telja að í stað þess að vera sífellt að umbuna nemendum fyrir 

góða hegðun eða það sem þeir gera rétt og refsa þeim fyrir slæma hegðun eða það sem 

mætti betur fara eigi frekar að leiða nemendur áfram með hvatningu. Þeir telja að það eigi 

að ræða við nemendur um þau sem vandamál sem upp koma með því að leiða þá í rétta 

átt. Þeir vilja meina að best sé að svara ekki röngum spurningum nemenda heldur fá þá til 

að spyrja þeirra spurninga sem þeir vilja fá að heyra. Kennarar geta ekki hvatt þig áfram 

með því að svara þér bara með þekkingu heldur verða þeir einnig að sýna þér 

væntumþykju.34  

 

                                                 
33 Rúnar Sigþórsson og fl. 2005:153-15 
34 Noddings, Nell 2007:57 
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3 kafli: PMT – foreldrafærni 
PMT er aðferð fyrir foreldra og aðra uppalendur og stendur fyrir „Parent Management 

Training.“ Aðferðin er þróuð af Dr. Gerald Patterson, Dr. Marion Forgatch og 

samstarfsfólki þeirra á rannsóknarstofnuninni Oregon Social Learning Center (OSLC) í 

Eugene í Oregon í Bandaríkjunum.35 Það var árið 1960 sem fyrstu niðurstöður Dr. 

Patterson voru birtar og frá þeim tíma hefur OSLC staðið að meðferðarúrræði 

aðferðarinnar.36 Aðferðin byggir á grunni fjölda rannsókna þeirra félaga og er oftast 

kölluð PMT Oregon aðferðin, þar sem hún er kennd við Oregon-fylki í Bandaríkjunum.37 

„Aðferðin byggir á vel rannsakaðri kenningu Gerald Pattersons Social Interaction 

Theory um þróun andfélagslegrar hegðunar.“38 Kenningarfræðilegan bakgrunn PMT 

meðferðar er að finna í atferlisfræði og þá sérstaklega úr félagsnámskenningum.39 

Barninu er ætlað að læra góða hegðun í gegnum tengsl sín við aðra. Sum börn eru 

líffræðilega meira krefjandi en önnur og þar af leiðandi eru þau börn líklegri til að mæta 

neikvæðum viðbrögðum frá foreldrum sínum eða öðrum uppalendum. Af þessum 

ástæðum getur myndast erfiður vítahringur milli barna og foreldra eða uppalenda og getur 

þetta haft erfiða hegðunarerfiðleika hjá börnunum í för með sér. Samkvæmt PMT Oregon 

aðferðinni er hægt að rjúfa þennan vítahring með því að vinna með ákveðna grunnþætti 

sem draga úr hegðunarvanda og stuðla að jákvæðri hegðun barnsins.40 Til þess að þetta sé 

gerlegt er notast við svokölluð verkfæri sem hjálpa foreldrum eða öðrum uppalendum að 

gera þetta á sem bestan máta. Þessi verkfæri eru skýr fyrirmæli og jákvæð samskipti við 

barnið, hvatning til barnanna við kennslu nýrrar hegðunar, að setja mörk til að draga úr 

ósæskilegri hegðun, lausn vanda ef ágreiningur kemur upp innan fjölskyldunnar eða 

annars staðar, eftirlit með börnum bæði heima og í skólanum, tengsl við skólakerfið og að 

lokum stjórn neikvæðra tilfinninga. 

PMT-foreldrafærni er þjónustueining á fræðslusviði Hafnarfjarðar og starfar með 

félagsþjónustunni og heilsugæslunni þar í bæ. Meginmarkmiðið með þjónustueiningunni 

er að fyrirbyggja alvarlega hegðunarerfiðleika og taka markvisst á hegðun barna með 
                                                 
35 Margrét Sigmarsdóttir 2007:3 
36 Forgatch, M. og Knutson, N. 2001 
37 Margrét Sigmarsdóttir 2007:3 
38 Margrét Sigmarsdóttir 2007:3 
39 Margrét Sigmarsdóttir (b) 2002:16     
40 Margrét Sigmarsdóttir 2007:3 
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PMT aðferðum. Öðrum sveitafélögum heldur en Hafnarfirði hefur verið veitt handleiðsla 

við innleiðslu aðferðarinnar og gefinn kostur á þátttöku í ákveðnum þáttum þjónustunnar. 

Þessi sveitafélög eru Akureyri, Reykjavík og Húsavík. Aðferðin er unnin í beinum 

tengslum við PMT sérfræðinga í Oregon í Bandaríkjunum.41 

PMT-foreldrafærni er skipt upp í sjö verkefni. Þessi verkefni eru PMT meðferð, 

PMT foreldranámskeið og ráðgjöf, PMT fyrir alla uppalendur, PMT fagmenntun, SMT 

skólafærni, fræðsluefni og loks árangur.42  

 

3.1 PMT – meðferð 
PMT meðferp er ætluð fyrir foreldra barna með hegðunarfrávik. Talað er um 

foreldra sem mikilvægustu kennara barna sinna og því er áhersla lögð á ítarlega vinnu 

með þeim. Einnig er gert ráð fyrir sveigjanleika svo mögulegt sé að mæta þörfum hverrar 

og einnar fjölskyldu.43 Þegar barn á við hegðunarfrávik að stríða myndast oft vítahringur 

sem erfitt getur reynst að rjúfa og fá foreldrar aðstoð við að rjúfa hann með því að 

tileinka sér nýjar uppeldisleiðir. Um er að ræða einstaklingsþjónustu sem meðal annars 

felst í um 20 viðtölum hjá PMT meðferðaraðila, þessi meðferð er mjög ítarleg en einnig 

mjög tímafrek. Það er mjög mikilvægt að þjónusta vel þá foreldra sem eiga börn sem 

þegar hafa þróað með sér hegðunarerfiðleika (þriðja stigs forvörn).44  

 
Hlutverk einingarinnar eru eftirfarandi: 

1. Að stunda PMT meðferð 
2. Að stuðla að samræmingu á störfum þeirra sem sinna PMT 

meðferð og auðvelda meðferðaraðilum að stunda meðferð með 
gerð námsefnis sem stofnanir eða einstaklingar geta keypt.  

3. Að tryggja að gæði meðferðar séu samkvæmt viðmiðum PMT 
sérfræðinga í Oregon með reglulegri skoðun mynddiska (DVD) af 
meðferðartímum PMT meðferðaraðila (metið með mjög sérhæfðu 
gæða- og matskerfi, FIMP, sem byggir á áhorfi og skorun á færni 
meðferðaraðila). Til að gæðin haldist (fylgni við meðferð) er hvatt 
til gagnkvæmrar hóphandleiðslu meðferðaraðila þar sem upptökur 
meðferðartíma eru skoðaðar. Einnig er meðferðaraðilum boðið að 
sækja handleiðslu til einingarinnar og þeir hvattir til að leita sem 
flestra leiða til að efla sig og styrkja sig í aðferðinni.45 

                                                 
41 Margrét Sigmarsdóttir 2008:4-5 
42 Margrét Sigmarsdóttir 2008:4-11 
43 Margrét Sigmarsdóttir 2008:4 
44 Margrét Sigmarsdóttir 2008:4 
45 Margrét Sigmarsdóttir 2008:4  
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Mikilvægasta verkefni þessarar einingar sem er lýst hér að ofan má segja að sé 

markvisst hald utan um PMT meðferð og faglegt eftirlit með færni meðferðaraðila, en 

önnur verkefni eru þróuð útfrá þeim grundvelli. 

 

3.2 PMT -  foreldranámskeið 
 PMT foreldranámskeið og ráðgjöf er önnur leið sem hefur verið þróuð á 

grundvelli PMT meðferðar. Þessi leið hentar vel þeim foreldrum sem eiga börn með væga 

hegðunarvanda eða eru í áhættuhópi vegna hegðunarerfiðleika. Þessi leið er frábrugðin 

PMT meðferðinni að því leytinu til að foreldrar fá hópfræðslu um meginþætti PMT 

aðferða. Hópurinn hittist í einu sinni í viku í 7 vikur í tvær og hálfa klukkustund í senn 

með PMT fagaðila. Áttunda skiptið sem hópurinn hittist er svo mánuði síðar. Í heildina 

tekur þetta námskeið 20 klukkustundir. Þessi þjónusta er mun minni en þegar um PMT 

meðferð er að ræða og því talsvert ódýrari (annars stigs forvörn).46 

 
Hlutverk einingarinnar er eftirfarandi: 

1. Að halda PMT foreldranámskeið fyrir foreldra barna í Hafnarfirði 
og stuðla að því að sem flest fagfólk með PMT menntun geti boðið 
þessa þjónustu. 

2. Að stuðla að samræmingu á störfum þeirra sem sinna PMT fræðslu 
og ráðgjöf og auðvelda því fagfólki, sem þessu sinnir, starfið með 
gerð námsefnis sem stofnanir eða einstaklingar geta keypt. 

3. Að veita þeim, sem sinna PMT ráðgjöf og fræðslu, handleiðslu. 
Einnig að hvetja til gagnkvæmrar hóphandleiðslu.  

 
 

3.3 PMT – fyrir alla uppalendur 
PMT fyrir alla uppalendur er það þegar fræðslufundir og fræðsluefni er í boði 

fyrir alla foreldra grunnskóla og leikskólabarna í Hafnarfirði. Markmiðið með þessu er að 

efla uppeldisfærni allra foreldra (fyrsta stigs forvörn).47  

 

                                                 
46 Margrét Sigmarsdóttir 2008:5 
47 Margrét Sigmarsdóttir 2008:5 
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3.4 PMT – fagmenntun 
 PMT fagmenntun er það þegar fagfólki er boðið upp á að sækja fagmenntun hjá 

PMT foreldrafærni. Mismunandi leiðir eru í boði fyrir fagfólk til að öðlast PMT 

fagmenntun. Í fyrsta lagi er fræðsla í grunnþekkingu á hugmyndafræði, næst er 

framkvæmd PMT meðferðar og einnig er í boði að öðlast PMT meðferðarréttindi. Í 

framhaldinu er svo hugsanlega hægt að öðlast réttindi til að þjálfa aðra meðferðaraðila.48  

 

Hlutverk einingarinnar er eftirfarandi: 
 Að hafa umsjón með og sjá um framkvæmd PMT fagmenntunar.  

Fagmenntun (grunn- og meðferðarmenntun) er fyrir fagfólk sem 
sinnir ráðgjöf og/eða meðferð vegna hegðunar. Einingin stuðlar að 
því að sem mest þekking verði til staðar innan Hafnarfjarðar en 
selur einnig þekkingu til annarra utan Hafnarfjarðar. 
Þjónustueiningin veitir ákveðnum aðilum sem lokið hafa PMT 
meðferðarmenntun heimild til að sinna fagmenntun og veitir þeim 
viðeigandi stuðning hverju sinni.49  
 
 

PMT fagmenntuninni er skipt upp í grunnmenntun og meðferðarmenntun. 

Grunnmenntunin í PMT felur í sér átta námskeiðsdaga, verkefnavinnu og handleiðslu 

sem dreifist yfir nokkurra mánaða tímabil. Þátttakendurnir í grunnmenntuninni eru þeir 

fagaðilar sem sjá um ráðgjöf vegna hegðunar nemenda.50 

 Meðferðarmenntunin í PMT er unnin eftir sérstökum viðmiðum sem fengin eru 

frá sérfræðingum í Oregon í Bandaríkjunum. Aðilarnir í meðferðarmenntuninni eru 

útskrifaðir með beinni innkomu frá þessum sérfræðingum. Menntunin tekur að minnsta 

kosti 18 mánuði og í henni felast námskeiðsdagar og handleiðsla. Einnig þurfa aðilarnir í 

menntuninni að meðhöndla alla vega fimm fjölskyldur, taka meðferðirnar upp á 

myndband og fara yfir það með sérfræðingi sem sér um meðferðarmenntun 

hans.Menntuninni lýkur síðan með prófi sem þarf að ná á viðunandi hátt. 51  

  

                                                 
48 Margrét Sigmarsdóttir 2008:6 
49 Margrét Sigmarsdóttir 2008:6  
50 Margrét Sigmarsdóttir 2008:6 
51 Margrét Sigmarsdóttir 2008:6 
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3.5 SMT - skólafærni  
SMT-skólafærni er hafnfirsk útgáfa af PBS eða Positive Behavior support og er 

mjög samofin PMT. PMT leggur megináherslu á samvinnu við foreldra en SMT er hins 

vegar notað í skólasamfélaginu.52 Nánari útlistun á SMT-skólafærni kemur í kafla hér á 

eftir.  

  

3.6 PMT - fræðsluefni 
Fræðsluefni PMT er gefið út með það að markmiði að foreldrar og fagfólk hafi 

aðgang að námsefni og fræðslu þessu tengdu. Námsverkefni fyrir foreldra í meðferð og á 

foreldranámskeiðum, handbækur fyrir fagfólk í fagmenntun, kennsluleiðbeiningar fyrir 

meðferðaraðila til að standa að foreldranámskeiðum og ýmsir bæklingar hafa þegar verið 

gefnir út.53  

 

3.7 Árangur PMT 
  Árangurinn er þegar orðinn sýnilegur það er að segja hegðunarfrávikum hefur 

fækkað. Í öðrum sveitafélögum þar sem PMT er ekki notað hefur frávikunum hins vegar 

fjölgað. Þróunin í Hafnarfirði er líklegast sú að foreldrar og fagfólk hafa öðlast aukna 

þekkingu í þessum málum.54  

Rannsóknir sem gerðar hafa verið af sérfræðingum PMT hjá Oregon Social 

Learning Center sýna að þó að góður árangur hafi náðst með notkun PMT hjá eldri 

börnum, hefur þó bestur árangur í notkun PMT náðst hjá börnum á leikskólaaldri og í 

yngstu bekkjum grunnskóla.55   

Í Hafnarfirði hafa 73 mál verið meðhöndluð með PMT meðferð og er þeim ekki 

öllum lokið. Viðhorf foreldra til meðferðarinnar eru mjög jákvæð og finnst öllum þeim 

foreldrum sem farið hafa með börnin sín í PMT meðferð hafa komið frekar mikið eða 

mjög mikið að gagni og segjast þeir allir nota færnina frekar eða mjög mikið. Um 160 

foreldrar hafa sótt PMT foreldranámskeið hjá fræðslusviði Hafnarfjarðar en alls hafa 

                                                 
52 Margrét Sigmarsdóttir 2008:7 
53 Margrét Sigmarsdóttir 2008:11 
54 Margrét Sigmarsdóttir 2008:11-12  
55 Margrét Sigmarsdóttir (a) 2002:22 
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verið haldin 16 námskeið. Foreldrar fengu spurningalista að námskeiði loknu og 92,9 % 

foreldra finnst foreldranámskeiðið hafa komið frekar eða mjög mikið að gagni og segjast 

76,4 % nota færnina frekar eða mjög mikið. 56   

Í Hafnarfirði hafa 92 lokið grunnmenntun í PMT og er það fagfólk af fræðslusviði 

bæjarins, frá heilsugæslu og félagsþjónustu. Einnig hafa 12 þátttakendur verið utan 

Hafnarfjarðar og hafa því samtals 104 sótt PMT – grunnmenntunarnámskeið hjá 

fræðslusviði Hafnarfjarðar. 95,4 % þátttakenda segja að PMT grunnmenntun hafa komið 

sér frekar eða mjög mikið að gangi. Í dag eru sex fagaðilar með PMT meðferðarmenntun 

í Hafnarfirði og einn utan Hafnarfjarðar. Núna er verið að mennta átta PMT 

meðferðaraðila til viðbótar og eru það allt fagaðilar utan Hafnarfjarðar.57  

 

                                                 
56 Margrét Sigmarsdóttir 2008:5 
57 Margrét Sigmarsdóttir 2008:6-7 
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4. kafli: PMT – verkfæri 
Það að ala upp barn getur reynst sumum foreldrum erfitt þar sem hegðun barna er 

mjög mismunandi. Í PMT foreldrafærni er notast við svokölluð verkfæri sem hjálpartæki 

við að hafa stjórn á hegðun barnanna. Í þessum kafla ætlum við að gera grein fyrir notkun 

og gildi þessara PMT verkfæra. Verkfærin eru: fyrirmæli (requests), hvatning 

(encouragement), mörk (setting limits), kerfisbundin lausnaleit (problem solving), 

tilfinningastjórn (emotion control), eftirlit (monitoring) og tengsl við skóla. Áhrifamestu 

verkfærin er þó þau að setja skýr fyrirmæli, hvatning og það að setja mörk. Samkvæmt 

PMT foreldrafærni gera foreldrar sem eru helstu uppalendur barnanna oft mikil mistök 

þegar barnið er erfitt.58 

 

4.1 Fyrirmæli  
 

Mikilvægt er að skoða þær leiðir sem foreldrar velja við uppeldi barna sinna og 

hvernig þeir gefa fyrirmæli, til þess að auka samstarfsvilja barnanna. Það þykir mjög 

algengt að foreldrar gefi óskýr fyrirmæli, segi börnunum hvað megi ekki gera, noti 

spurningar og  hóti börnunum. Það hefur sýnt sig að skýr fyrirmæli auka samstarfsvilja 

barnanna, þau segja til hvers er ætlast, hvenær og hvernig. Skýr fyrirmæli einkennast af 

nálægð við barnið, beinu augnsambandi og mikilvægt er að barninu sé sýnd kurteisi þegar 

þeim eru gefin fyrirmæli.59 Tónn raddarinnar skiptir miklu máli þegar börnum eru gefin 

fyrirmæli. Börnin skynja mjög fljótt hvort hæðni eða pirringur er í röddinni og þá virka 

fyrirmælin ekki eins og til er ætlast. Til að auka tíðni skýrra fyrirmæla getur verið gott að 

skrá niður hvar og hvernig fyrirmælin eru gefin í tvær til þrjár vikur.60 

Skýr fyrirmæli og hvatning eru mun árangursríkari leiðir til að ná til barnanna og 

auka sjálfstraust þeirra og samstarfsvilja.61 Gott getur verið að blanda saman skýrum 

fyrirmælum og hvatningu til að ná sem bestum árangri.62 

 
                                                 
58 Margrét Sigmarsdóttir(a) 2002:21 
59 Margrét Sigmarsdóttir (a)2002:21 
60 Sigurborg K. Kristjánsdóttir 2007:12 
61 Margrét Sigmarsdóttir (a)2002:21 
62 Sigurborg K. Kristjánsdóttir 2007:12 
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4.2 Hvatning 
 Annað verkfærið sem notast er við í PMT er hvatning. Hvatning þarf að vera 

ríkjandi því ef áherslan er á jákvæða hegðun eykst tíðni hennar en einnig eykst neikvæð 

hegðun ef áherslan er þar. Foreldrar bregðast frekar við neikvæðri hegðun en jákvæðri og 

er því mjög mikilvægt að foreldrar nái að tileinka sér mismunandi aðferðir við hvatningu. 

Talað er um hvatningu sem góðvin sjálfstraustsins og er þá átt við það að börnin fái 

hvatningu fyrir það sem þau geta eða gera rétt og vel.63 Samkvæmt Margréti 

Sigmarsdóttur verkefnisstjóra PMT-foreldrafærni í Hafnafirði á hugtakið hvatning við um 

allt það sem foreldrar eða aðrir nota til að gera barninu ljóst að um æskilega hegðun hafi 

verið að ræða.64 Rannsóknir sýna að þegar umbun er notuð sem hvatning skilar hún mjög 

góðum árangri. Umbunin veitir börnum ánægju, og þá sérstaklega þegar hún kemur í 

kjölfar góðrar hegðunar hjá börnunum.65 

 Ein tegund hvatningar er félagsleg hvatning. Hrós flokkast undir félagslega 

hvatningu og er það góð leið fyrir foreldra til að sýna börnum jákvæða athygli og auka 

þar með tíðni æskilegrar hegðunar. Hrós getur bæði verið skilyrt og óskilyrt. Skilyrt hrós 

er háð ákveðnum skilyrðum og fylgir í kjölfar æskilegrar hegðunar. Hrós getur aukið 

sjálfstraust barna og gefur mestan árangur ef það er nákvæmt og þegar hrósað er fyrir 

nýja og góða hegðun. Mikilvægt er að hrós sé auðskilið og einlægt. Félagsleg hvatning 

þarf ekki að vera stór en dæmi um hana eru: bros, faðmlag, athygli og fleira í þeim dúr.66  

  

4.3 Mörk  
Það að setja börnum mörk er þriðja verkfærið. Það er mjög mikilvægt að foreldrar 

hafi nægilegt vald yfir börnunum til að setja þeim mörk, því það eykur sjálfsstjórn 

barnanna. Ef maður er endalaust að setja mörk en gleymir hvatningunni er maður 

endalaust að einblína á það neikvæða.67 Mjög mikilvægt er að setja börnum mörk ef þau 

bregðast mjög illa við fyrirmælum. Ef börnin bregðast ekki við með skapofsaköstum í 

hvert skipti sem þau fá fyrirmæli eru þau líkast til að reyna á skapfestu foreldranna í þau 

skipti sem þau gera það. Ef börnin hins vegar bregðast mjög illa við nánast í hvert skipti  

                                                 
63 Margrét Sigmarsdóttir (a)2002:21 
64 Margrét Sigmarsdóttir 2005:14 
65 Sigurborg K. Kristjánsdóttir 2007:12 
66 Margrét Sigmarsdóttir 2005:14-15 
67 Margrét Sigmarsdóttir (a)2002:21 
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þarf að huga að því hvort um hegðunarvanda er að ræða. Með því að setja börnum mörk 

eru foreldrar og kennarar að leiðbeina þeim til að ná lengra á þroskabrautinni og forða 

þeim frá hættum sem þeir gætu síðar þurft að glíma við. Ef börnin sýna ekki 

samstarfsvilja þegar þeim eru settar sanngjarnar kröfur þurfa þau að taka afleiðingunum. 

Afleiðingarnar þurfa að koma strax í kjölfar andmælanna því það þarf að stöðva 

óæskilegu hegðunina strax og sýna börnunum að það liggi alvara að baki þessum 

fyrirmælum. Foreldrar og kennarar verða að gera börnunum grein fyrir því hvaða 

afleiðingar mótþrói hafi í för með sér. Viðurlögin verða að henta aldri barna og það þarf 

að setja þau fram á rólegan og yfirvegaðan hátt. Einnig er mjög mikilvægt að kröfurnar 

sem barninu eru settar séu sanngjarnar.68    

Einvera er árangursrík leið til að setja börnum mörk. Einveran varir frá 5 -10 

mínútum. Hún hentar vel fyrir börn á aldrinum 3 – 12 ára sem afleiðing óæskilegrar 

hegðunar, ef á að stöðva eða draga úr óæskilegri hegðun sem á sér stað í viðurvist 

foreldra. Þessi aðferð byggist á því að trufla óæskilega hegðun barnsins áður en í óefni er 

komið með því að vísa því úr kringumstæðum þangað sem það fær hvorki athygli né 

afþreyingu. Áður en einveru er beitt í fyrsta skipti þarf að vera búið að útskýra fyrir 

barninu hvað einvera er og hvers vegna henni er beitt. Einveru má nota án tillits til 

staðsetningar og þegar einveru er lokið þá er málinu lokið.69  

 

 

4.4 Kerfisbundin lausnaleit og tilfinningastjórn 
Kerfisbundin lausnaleit og tilfinningastjórn eru fjórðu og fimmtu PMT verkfærin. 

Okkur fannst þessi tvö verkfæri spinnast saman og vildum við því hafa þau sem eina 

heild.  Með því fá foreldrar góða fræðslu í því hvernig best er tileinka sér lausnaleitina, að 

hafa stjórn á neikvæðum tilfinningum og að allar fjölskyldur þurfi að leysa ágreiningsmál 

sem geta komið upp. Með kerfisbundinni lausnaleit er foreldrum kennt að leysa 

ágreiningsmál jafn óðum og þau koma upp og reynt er að draga úr samskiptaerfiðleikum. 

Með kerfisbundinni lausnaleit er reynt að stuðla að jafnvægi í fjölskyldunni.70 Foreldrar 

                                                 
68 Sigurborg K. Kristjánsdóttir 2007:15 
69 Margrét Sigmarsdóttir 2005:25-27 
70 Margrét Sigmarsdóttir (a) 2002:21 
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og kennarar geta verið misjafnlega vel upplagðir og geta því brugðist misvel við 

ósæmilegri hegðun barna. Þetta getur haft slæm áhrif á andrúmsloftið heima eða í 

skólanum og er kerfisbundin lausnaleit þá góð leið til að greina ástandið. Þar sem 

foreldrar og kennarar eru fyrirmyndir barnanna verða þeir að passa sig að missa ekki 

stjórn á eigin tilfinningum þótt ekki sé allt eins og þeir vilja hafa það. Foreldrar þurfa að 

setjast niður og huga að því hvernig best er að taka á vandamálinu í stað þess að sýna 

neikvæðni eða reiði og fylgja því eftir til að sem bestur árangur náist. 71 

 

4.5 Eftirlit 
Sjötta PMT verkfærið er eftirlit. Þetta verkfæri hefur það að markmiði að foreldrar læri 

afðferðir til að fylgjast með því hvað barnið er að gera inni á heimili sínu og annars 

staðar.  

Mikil áhersla er lögð á það að foreldrar geti sýnt börnum sínum krefjandi verkefni 

og hjálpað þeim að finna sér góðan félagsskap sem hefur þroskandi áhrif á þau.72 Þegar 

þetta verkfæri er notað skiptir máli að mið sé tekið af aldri, þroska og trúverðugleika 

barnanna og þeirra sem þau umganagast, það er að segja fjölskyldunni, vinunum og 

kennurunum. Ef foreldrar vita hvað börn þeirra aðhafast daglega er líklegra að þau hegði 

sér vel og lendi síður í ógöngum. Börn líta á kennara sem fyrirmynd sína og gera frekar 

eins og hann heldur en það sem hann segir þeim að gera. Rétt notkun eftirlitsverkfærisins 

eykur þroskamöguleika barnanna,  þar sem þau fara að styðja, hvetja og hafa eftirlit hvert 

með öðru færast þau af sjálfsdáðum uppá næsta þroskastig. Hver og einn einstaklingur 

gengur í gegnum mismunandi þroskastig í lífinu og þegar hann hefur náð ákveðnum 

þroska á einu stigi fer hann sjálfkrafa upp á næsta stig.73  

Eftirlit með hegðun barns inni á heimili er t.d. að stuðla að fjölbreyttum 

viðfangsefnum, hafa reglu á matmálstímum og heimanámi, tryggja að barnið noti 

viðeigandi klæðnað og barnið læri æskilega framkomu. Eftirlit með hegðun barns utan 

heimilis felst ekki einungis í að hafa yfirsýn yfir staði sem barnið fer á og hverja það 

umgengst heldur þurfa foreldrar einnig að hafa vitneskju um hvernig barnið kemur fram 

                                                 
71 Sigurborg K. Kristjánsdóttir 2007:17-18 
72 Margrét Sigmarsdóttir (a)2002:21-22 
73 Sigurborg K. Kristjánsdóttir 2007:18 
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við önnur börn, kennara eða íþróttaþjálfara. Ef barnið sýnir öðrum ekki góða framkomu 

ber foreldrum að kenna því viðeigandi hegðun.74    

4.6  Tengsl við skóla 
 Síðasta verkfærið í PMT verkfærakistunni eru tengslin við skólann. Með hjálp 

meðferðaraðila komast foreldrar í betri tengsl við skólann. Með því að foreldrar séu í 

góðu sambandi við skólann og takast á við þau vandamál sem upp koma í skólanum geta 

þeir haft áhrif á námsframmistöðu barna sinna.75  

 

 Við teljum góð not fyrir PMT – verkfærin og séu þau notuð á réttan hátt og á 

réttum tíma teljum við þau hafa gott uppeldislegt gildi. Aftur á móti eru verkfærin mörg 

og getur reynst foreldrum erfitt að tileinka sér þau öll. Eins og áður kom fram þá eru það 

verkfærin að gefa fyrirmæli, að setja mörk og hvatning mikilvægust. Ef foreldrar ná að 

tileinka sér þau teljum við þau hafa mjög góð áhrif á uppeldi barna.  

 

 

                                                 
74 Margrét Sigmarsdóttir 2005:38 
75 Margrét Sigmarsdóttir (a) 2002:22 
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5 kafli: SMT - skólafærni 
Almennur jákvæður stuðningur við hegðun nemenda í skólum er góð leið til að halda 

uppi aga. Þar sem áhersla er lögð á að draga úr óæskilegri hegðun nemenda með því að 

kenna nemendum félagsfærni, umbuna nemendum fyrir góða og æskilega hegðun og hafa 

samræmi í viðbrögðum starfsfólks skólans gagnvart nemendum sem sýna óæskilega 

hegðun. Markmiðið með jákvæðum stuðningi við hegðun er að skapa gott andrúmsloft í 

skólanum þannig að nemendum og starfsfólki skólans líði vel þar.76 Þessi aðferð er notuð 

sem inngrip vegna hegðunar einstakra nemenda, bekkja og skóla í heild. Einnig er unnið 

að samvinnu við fjölskyldur.Aðferðin er ein af fáum þar sem boðið er upp á stuðning 

fyrir alla nemendur skólans, jafnt þá sem þurfa mikinn stuðning og þá sem þurfa lítið sem 

ekkert á honum að halda.77 

Að koma jákvæðum stuðningi við hegðun á að öllu leyti í skólanum er áætlað að 

taki tvö til fjögur ár. Það sem skiptir máli þegar þessi nálgun er tekin upp í skólanum er 

að 80 % starfsmanna eða fleiri vilji taka þátt í verkefninu og séu tilbúnir til að breyta 

starfsháttum sínum að einhverju leyti. Einnig skiptir mjög miklu máli að stjórnendur 

skólans styðji verkefnið af heilum hug.78  

Þriggja þrepa forvarnarlíkan skiptir miklu máli þegar koma á jákvæðum stuðningi 

við hegðun. Rannsóknir hafa leitt í ljós að í hverjum skóla er að finna þrjár „tegundir“ 

nemenda. Það eru „venjulegir“ nemendur sem eru um 85 – 90 % nemenda. Nemendur 

sem sýna fyrstu merki um andfélagslegra hegðuna og eiga á hættu að þróa með sér 

andfélagslegt hegðunarmynstur, eru um 7 – 10 % nemenda. Og svo eru það nemendur 

sem þegar sýna töluverða andfélagslega hegðun og eiga við námserfiðleika að stríða , þeir 

eru um 3 – 5 % nemenda. 79 

Þriggja þrepa forvarnalíkanið er þríhyrningur sem skipt er upp í fyrsta stigs 

forvörn, annars stigs forvörn og þriðja stigs forvörn. Fyrsta stigið er neðsta þrep 

þríhyrningsins og á því er gert ráð fyrir jákvæðum stuðningi við hegðun allra barna, 

einnig er miðað að því fækka tilfellum óæskilegrar hegðunar. Á þessu þrepi eru öllum 

nemendum kenndar reglur um æskilega hegðun, með því er nemendum kennt að virða 
                                                 
76 Anna María Frímannsdóttir 2006:2 
77 Sprague, Jeff 2006:4 
78 Anna María Frímannsdóttir 2006:2 
79 Anna María Frímannsdóttir 2006:2 
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væntingar kennara og annarra nemenda til þeirra. Æskileg hegðun er kennd, umbun veitt 

fyrir hana og skýrar afleiðingar notaðar við brot á henni. Hegðunarfrávik eru skráð og í 

framhaldi af því eru ákvarðanir teknar um hvernig taka eigi á þeim í framtíðinni.80 

Þegar komið er í miðhluta þríhyrningsins er komið að annars stigs forvörn en þar 

er að finna um 7-10% nemenda. Rannsóknir hafa sýnt fram á að börn á þessu stigi sýna 

nú þegar fyrstu merki um andfélagslega hegðun og eru í hættu á að þróa með sér 

varanlegt andfélagslegt hegðunarmynstur. Börn á þessu þrepi þríhyrningsins þurfa meiri 

stuðning en þau sem eru á neðsta þrepinu og stuðningurinn sem þar er veittur dugir 

þessum nemendum ekki einn og sér. Áætlun er skipulögð um það hvernig hægt er að 

veita þessum nemendum sem eru í áhættu sérstakan stuðning og einnig er farið yfir það 

hvernig hægt er að aðstoða þessa nemendur í námi með markvissri bekkjarstjórnun.81  

Í efsta hluta þríhyrningsins er komið að þriðja stigs forvörn. Í þessu þrepi er að 

finna um 3-5% nemenda og eru þetta nemendur sem eru í mikilli áhættu, þeir sýna 

endurtekið alvarleg hegðunarfrávik og er þeim veittur mikill einstaklingsmiðaður 

stuðningur. Einstaklingsnámsskrá er útbúin fyrir þessa nemendur þar sem bæði nám og 

hegðun eru höfð að leiðarljósi, virknimat er gert varðandi óæskilega hegðun og einnig eru 

skipulagðar aðferðir starfsmanna til að aðstoða nemendur. Rannsóknir sýna að 

einstaklingsmiðuð íhlutun hefur góð áhrif á erfið börn, einnig benda þær á að ef íhlutun er 

framkvæmd með stuðningi starfsfólks, notkun virknimats og skráningu á 

hegðunarfrávikum sé hægt að breyta hegðun nemenda töluvert.82  

Félagsfærni er veigamikill þáttur á öllum stigum forvarnarlíkansins þar sem 

hegðunarerfiðleikar hafa neikvæða fylgni við hana, aftur á móti hafa hegðunarerfiðleikar 

jákvæða fylgni við námserfiðleika Þeir nemendur sem sýna góða félagsfærni eignast 

frekar góða vini og eiga auðveldara með leysa úr vandamálum og ágreiningsefnum sem 

upp koma. Mismunandi íhlutun dugir ekki á ólíka nemendur samkvæmt líkaninu heldur 

þarf mismunandi íhlutun fyrir þessa þrjá nemendahópa. 83 
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Mynd 1. Þriggja þrepa forvarnarlíkan. 
 
 
 

SMT – skólafærni er hafnfirsk útgáfa af Positive Behavior Support eða PBS eins 

og hún er kölluð. SMT – skólafærni er innleidd í skóla til að fyrirbyggja, draga úr og 

stöðva hegðunarfrávik og þar með að skapa jákvætt andrúmsloft. Þessi aðferð er hliðstæð 

aðferð og PMT og er byggð upp á sömu hugmyndafræði. 84  

Skipulag á milli ára í SMT – skólafærni byggir á þriggja þrepa forvarnarlíkaninu, 

á fyrsta árinu er byrjað neðst í þríhyrningnum s.s að vinna með alla nemendur skólans. Á 

öðru ári er unnið með miðhluta þríhyrningsins og er þá unnið með nemendur sem eru í 

áhættu á að þróa með sér andfélagslegt hegðunarmynstur. Á þriðja ári er síðan unnið með 

efsta þrepið í þríhyrningnum sem eru nemendur sem sýna alvarlegt hegðunarmynstur.85  

Vinnan fer þannig fram að þegar fyrsta framkvæmdarári er lokið og farið er upp á 

annað framkvæmdarár er haldið áfram þar sem frá var horfið frá árinu á undan og því 

                                                 
84 http://www.hafnarfjordur.is/pmt_forsida/smt/  
85 Anna María Frímannsdóttir 2006:3 
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bætt við sem áætlað er á öðru framkvæmdarári. Eins er farið að þegar þriðja 

framkvæmdarár er innleitt. Áætlað er að innleiðing verkefnisins taki 4 ár í heildina, 

undirbúningsár, fyrsta framkvæmdarár, annað framkvæmdarár og þriðja framkvæmdarár. 

Þegar þessum fjórum árum er lokið þá er gott að nota eitt ár í viðbót til að ferlið í heild 

sinni sé látið ganga til að heildarmynd fáist.86  

Veturinn 2002-2003 hófst vinna við undirbúning SMT – skólafærni í leik- og 

grunnskólum Hafnarfjarðar. Lækjarskóli og Víðistaðaskóli voru fyrstu skólarnir sem fóru 

af stað með verkefnið. Í dag eru það allir grunnskólar Hafnarfjarðar og sex leikskólar sem 

starfa í anda SMT- skólafærni.87 Á Akureyri hófst vinna við undirbúning SMT- 

skólafærni veturinn 2006-2007. Það ár byrjuðu Síðuskóli og Oddeyrarskóli 

undirbúningsferlið ásamt leikskólunum Kiðagili, Flúðum, Lundarseli og Holtakoti. 

Haustið 2007 hófu Lundarskóli, Pálmholt og Sunnuból undirbúning fyrir SMT – 

skólafærni.88  

 

5.1 Undirbúningsár 
Fyrsta árið eftir að ákvörðun hefur verið tekin um að innleiða SMT í skólann 

kallast undirbúningsár. Starfsmannateymi er sett af stað og vinnur teymið að því að 

útfæra aðferðir sem styðja allmennt við alla nemendur.89 Æskilegt er að í teyminu séu 

bekkjarkennarar, sérhæft starfsfólk, stjórnendur og foreldrar, en þessir aðilar tengjast 

málinu á einn eða annan hátt. Einnig er mikilvægt að skólastjórar taki þátt í teyminu og í 

allri áætlunargerð og í þjálfun á starfsfólki innan þess.90 Þátttaka þeirra sýnir stuðning við 

verkefnið og auðveldar teyminu að taka mikilvægar ákvarðanir strax með samþykki 

skólastjóranna. Það fyrsta sem þarf að gera er að búa til reglur um æskilega hegðun innan 

skólans á ólíkum svæðum. Reglurnar eru settar þannig fram að þær eru stuttar, nákvæmar 

og það þarf að koma fram til hvers er ætlast af nemendum.91 Miklu máli skiptir hvernig 

reglurnar eru settar upp, rannsóknir hafa sýnt að þegar reglur eru settar fram með bönnum 

þá virka þær ekki eins vel og þegar í reglunum stendur hvað eigi að gera. Td. „Bannað að 
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hlaupa á göngunum“ eða „Við göngum á göngunum“. Bann getur meira að segja virkað 

öfugt á suma nemendur. Ef væntingar til nemenda eru jákvæðar þá geta kennarar hælt 

nemendum þegar þeir sjá hegðun sem er æskileg og þeir geta náð mun betri árangri í að 

leiðrétta óæskilega hegðun.92 

Fyrir hverja reglu er sett fram kennsluáætlun þar sem fram kemur hvernig á að 

kenna nemendum regluna á árangursríkan hátt. Reglurnar þarf að setja fram myndrænt og 

hafa þær sýnilegar á veggjum skólans. 93 Einnig vinnur teymið að því að útbúa möppu 

sem allir starfsmenn skólans fá í hendurnar. Í möppunni eru allar upplýsingar sem þarf til 

að vinna eftir SMT skólafærni, eins og t.d. skólareglurnar, hvað gert er við agabrotum, og 

sýnishorn af hrósmiðum og notkun þeirra. Mappan er ekki tilbúin á undirbúningsárinu, 

upplýsingum er bætt í hana á hverju ári og unnið með þær. 94 

Skoða þarf vel hvaða leiðir henta innan skólans til að gefa æskilegri hegðun 

athygli, þannig að nemendur fái hvatningu fyrir það sem þeir gera vel og fyrir framfarir 

sínar. Mikil áhersla er lögð á það að nota hrós og margir skólar hafa nýtt sér ýmis konar 

táknkerfi s.s umbunarmiða. Þegar þessi táknkerfi eru notuð er algengt að þegar nemendur 

hafa náð ákveðnum fjölda tákna eru sérstakar félagslegar athafnir skipulagðar með 

nemendum eins og frjáls tími, dótadagur eða búningadagur svo eitthvað sé nefnt. Hver og 

einn skóli útfærir hvatningar á sinn hátt þannig að þær falli vel að skólasamfélaginu.95  

 

5.2 Framkvæmdarár eitt  
Á fyrsta framkvæmdarári hefst innleiðsla á þeim aðferðum sem starfsfólk hefur 

unnið að á undirbúningsárinu. Starfsfólk skólans kennir nemendum með æfingum og 

sýnikennslu reglur skólans og reglurnar eru gerðar sýnilegar á veggjum hans. SMT - 

skólafærni er formlega tekin í notkun, einnig er tekið á hegðunarfrávikum af samkvæmni 

og eftir fyrirfram skilgreindum leiðum. Starfsfólk skólans fær fræðslu um gildi þess að 

gefa skýr fyrirmæli, að nota hvatningu og að setja nemendum mörk. Haldin er 

foreldrafundur í skólanum þar sem verkefnið er kynnt.96  
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Skólaárinu er skipt upp í tímabil og ákveður hver skóli fyrir sig hversu langt hvert 

tímabil er. Á hverju tímabili eru kenndar ákveðnar reglur og er öllum nemendum skólans 

kenndar sömu reglurnar á sama tímabili. Á hverju tímabili er ákveðið fyrirfram hversu 

marga hrósmiða hver bekkur á að vinna sér inn til að fá umbun. Í lok hvers tímabils fá 

nemendurnir svo umbun ef þeir hafa náð að safna þeim fjölda hrósmiða sem ákveðið var 

fyrirfram. Umsjónarkennari hvers bekkjar heldur utan um hvað hver nemandi hefur 

fengið marga hrósmiða og passar upp á það að allir nemendur bekkjarins fái einhvern 

tímann hrósmiða.97   

Agabrot sem upp koma eru skráð ítarlega í tölvukerfi skólans eða inn á mentor 

sem eru upplýsingarkerfi sem notað er í samskiptum við foreldra. Agaskráning getur 

hjálpað starfsfólki skólans við að finna út hvar flestu agabrotin eiga sér stað og hvaða 

nemendur eiga oftast í hlut. Starfólkið á því auðveldara með að taka á málunum og 

fylgjast betur með þeim svæðum og þeim nemendum sem eiga oftast í hlut. Mjög 

misjafnt er eftir skólum hvernig skráningin fer fram og hvernig tekið er á málunum. Það 

eru ekki endilega fleiri agabrot í þeim skólum þar sem skráningar eru margar vegna þess 

að misjafnt er hversu oft skólarnir skrá.98 

 

5.3 Framkvæmdarár tvö  
Á öðru framkvæmdarári er lögð áhersla á að styðja við þá nemendur sem sýna 

fyrstu merki um andfélagslega hegðun. Einnig er haldið áfram að vinna með allt sem 

innleitt var á framkvæmdarári eitt. Unnið er markvisst að því að innleiða aðferðir í 

bekkjarstjórnun. Kennarar huga sérstaklega að því að koma á góðu skipulagi í 

skólastofum sem dregur úr líkum á árekstrum.99  

Grunnurinn að góðri bekkjarstjórnun er almennt agakerfi, í því kemur fram hvert 

stefnan er tekin og til hvers kennarar ætlast af nemendunum í skólanum í heild. Gott 

skipulag er ávísun á góðan anda innan kennslustofunnar. Skipulag kennara verður að vera 

þannig að það hafi hvetjandi áhrif á nemendurna til að þeir hagi sér vel og stundi nám sitt. 

Kennarar mega ekki ætlast að nemendur viti sjálfkrafa hvernig þeir eiga að haga sér 

                                                 
97 Þuríður Sigurðardóttir 2008 
98 Sprague, Jeff 2006:86-87 
99 Anna María Frímannsdóttir 2006:6 



 32 

heldur þarf að kenna þeim rétta og viðeigandi hegðun þar til hún er orðin sjálfsagður hluti 

af kennslustundinni.100  

 Í hverjum skóla er búið til athyglismerki sem starfsmenn skólans nota til að fanga 

athygli nemenda. Tilgangur merkisins er að draga úr þörf á endurteknum fyrirmælum, 

það sparar tíma og kennir nemendum að hlusta á aðra. Nemendum er kenndur leikur sem 

nefnist einbeitingarleikur, leikurinn felst í því að kenna nemendum að hunsa truflun í 

skólastofunni. Nemendur sem eru í áhættu geta sótt svokallaða endurmenntun. Í 

endurmenntuninni fá þeir nemendur tækifæri til að æfa sig frekar í að fylgja þeim reglum 

sem settar hafa verið fram. Þessi kennsla fer fram á jákvæðan og uppbyggjandi hátt.101 

 Lausnarleitaraðferðir eru innleiddar og auðvelda þær að hluta ákvarðanatöku, 

hvernig leysa á ágreiningsmál, setja markmið, móta áætlun, ná samkomulagi og meta 

árangur. Með lausnarleit er fundin sameiginleg lausn sem allir eru sáttir við og tillit tekið 

til sjónarmiða allra sem að málinu koma.102   

 

5.4 Framkvæmdarár þrjú 
Á þriðja framkvæmdarári er lögð áhersla á að styðja við nemendur sem eru í 

mikilli áhættu og þeim sem sýna töluverða andfélagslega hegðun. Markvisst er unnið að 

því að bæta aðlögunarhæfni þessara nemenda, það er gert í samstarfi við foreldra og 

skólaskrifstofu þess bæjarfélags sem skólinn er í ef það á við. Einstaklingsnámsskrá er 

sett af stað í skólanum til að bæta hegðun þessara nemenda og einnig er sérstakt 

ráðgjafateymi sett á laggirnar í skólanum. Að endingu gefst foreldrum tækifæri á að fá 

PMT- ráðgjöf þar sem þeim eru kenndar aðferðir til að draga úr hegðunarerfiðleikum og 

stuðla að góðri aðlögun barna.103   

Þegar innleiðing á framkvæmdarárunum þrem er lokið vinnur starfsmannateymið 

áfram að því að tryggja notkun aðferðarinnar og aðlaga hana og útfæra fyrir breytt 

skólasamfélag.104  
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6 kafli: Umræður 
 

PMT – foreldrafærni er að okkar mati mjög sniðug fyrir foreldra barna með miklar og 

alvarlegar hegðunarraskanir, þar sem fagfólk leiðir foreldra í gegnum hagnýtar 

uppeldisleiðir. Á meðan vinnan við þessa ritgerð stóð yfir kynntumst við ungri móður 

sem á 6 ára gamalt hvatvíst barn með mikinn hegðunarvanda. Móðirin hafði reynt ýmsar 

aðferðir á barnið sitt en þær höfðu lítil sem engin áhrif. Þegar barnið var 5 ára bauðst 

henni að sækja PMT – meðferð hjá meðferðaraðila og reynslan sem hún upplifði af 

meðferðinni var sú að barnið fór að haga sér betur, hlýða fyrirmælum og ganga betur í 

samskiptum við jafnaldra.  

 Eftir að hafa tala við þessa ungu móður fengum við innsýn inn í upplifun foreldra 

á PMT – foreldrafærni. Það hefði verið óskandi að fá að spjalla við fleiri foreldra til þess 

að sjá mismunandi sýn á meðferðina. Eins og kom fram hér að ofan voru foreldrar í 

Hafnarfirði almennt mjög ánægðir með meðferðina, en eins og með allt annað eigum við 

bágt með að trúa því að hún virki fyrir alla. Við reyndum eftir bestu getu að finna 

gagnrýni á aðferðina, en ef til vill hefur aðferðin lítið verið gagnrýnd á Íslandi þar sem 

hún er svo ný á nálinni.  

 Báðar erum við foreldrar og erum hlynntar PMT – foreldrafærni, þar sem allir 

foreldrar ættu að geta nýtt sér hana, hvort heldur sem börnin þeirra eiga við 

hegðunarvanda að stríða eða ekki. PMT – foreldrafærni bíður upp á marga möguleika 

fyrir foreldra svo þeir geti tileinkað sér árangursríkar uppeldisaðferðir og komið þannig í 

veg fyrir slæma hegðun barna sinna í framtíðinni.  

 Bókin Styðjandi foreldrafærni sem gefin er út af skólaskrifstofu Hafnarfjarðar er 

frábær handbók um hvernig gott uppeldi getur farið fram. Í bókinni eru tekin dæmi um 

það hvernig hægt sé að nýta nokkur af verkfærum PMT – foreldrafærni á árangursríkan 

hátt. Þessi bók er frábær lesning fyrir alla foreldra, hún er stutt og hnitmiðuð og auðvelt 

að lesa hana á stuttum tíma ólíkt mörgun öðrum uppeldishandbókum.  
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SMT – skólafærni er góð leið til að allir í skólanum vinni eftir sömu aðferðum 

þegar kemur að aga og hegðunarvandamálum, því eins og segir í aðalnámsskrá 

grunnskóla almennum hluta:  

Ein af grundvallarréttindum nemenda eru þau að hafa vinnufrið 
skólanum þannig að þeir geti náð sem bestum tökum á náminu og að 
kennslan nýtist þeim sem best. Því þarf að leggja mikla áherslu á að 
skapa góðan vinnuanda í hverjum skóla og í einstökum bekkjardeildum. 
Leggja þarf áherslu á námsaga og sjálfsaga nemenda, góða umgengni, 
jákvæð samskipti, umburðarlyndi, kurteisi og háttvísa framkomu. Einnig 
ber að leggja áherslu á að styrkja sjálfsvirðingu nemenda, sjálfsmynd, 
borgaravitund, virðingu nemenda gagnvart öðrum og eigum annarra. Þá 
aukast líkur á því að skólabragur verði jákvæður og að nemendum líði 
sem best í skólanum. 105 

  

 Þessum þætti úr aðalnámsskrá er náð með því að innleiða SMT í skóla. En 

spurningin er aftur á móti sú, hvort sniðugt sé að hafa forvarnaráætlun sem nær jafnt yfir 

alla í skólanum. Við álítum það en þegar við kryfjum SMT – skólafærni til mergjar þá er 

ýmislegt sem við teljum ekki eftirsóknarvert við hana. Má þar nefna umbunarkerfi sem 

notað er á alla nemendur innan skólans. Eins og segir í kaflanum um umbun og refsingu 

hér að ofan þá er umbunarkerfi ekki alltaf af hinu góða. Má þar nefna hvort nauðsynlegt 

sé að umbuna fyrir eitthvað sem börn gera nú þegar óumbeðin. Erum við þá að tala um 

þau börn sem sýna oftast æskilega hegðun.  

 Önnur okkar á barn í grunnskóla þar sem SMT er notað. Barnið sýnir sjaldan 

óæskilega hegðun og þar af leiðandi er erfiðara að umbuna því fyrir æskilegu hegðunina 

þar sem það sýnir hana oftast nær. Ósjálfrátt fær þetta barn sjaldan hrós og umbunarmiða 

frá kennaranum vegna þess, það er ekki að laga óæskilega hegðun. Þegar notast á við 

hrós og umbunarmiðana í skólum getur það orðið erfitt fyrir kennarann að fylgjast með 

öllum nemendum bekkjarins, og finna eitthvað jákvætt í fari hvers og eins til að hrósa eða 

umbuna fyrir. Þetta getur leitt til þess að „óþægu“ börnin fá ósjálfrátt meiri athygli og þar 

af leiðandi fleiri hrósmiða heldur en „þægu“ börnin. Einnig veltum við því mikið fyrir 

okkur hvort að „þægu“ börnin gætu tekið upp á því að sýna óæskilega hegðun til að fanga 

athygli kennarans og sýna svo æskilega hegðun til að fá hrós fyrir hana.  

 Með þessu teljum við að svona umbunarkerfi ætti jafnvel að vera eingöngu fyrir 

þá nemendur sem á því þurfa að halda, meinum við þá að það sé ekki sýnilegt fyrir alla. 

                                                 
105 Menntamálaráðuneytið 2006:23 
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Okkur finnst samt sem áður mjög jákvætt að öllum nemendum skólans séu kenndar 

skólareglurnar með markvissum æfingum og endurtekningum, ásamt því að minna alla 

nemendur reglulega á það hvers konar hegðunar er ætlast til af þeim. En eins og við 

sögðum hér að ofan þá finnst okkur ekki allt þurfa að ganga jafnt yfir alla.  

 Þar sem SMT – skólafærni er ný í grunnskólum á Akureyri veltum við því mikið 

fyrir okkur hvort ekki hefði verið betra að byrja innleiðinguna aðeins á yngsta stigi og 

halda svo áfram með þau börn upp á næstu stig þar til að kerfið væri komið á í öllum 

skólanum. Við höfum heyrt í umræðum foreldra barna á mið- og unglingastigi, þó 

aðallega unglingastigi að börnum þeirra finnist þetta kerfi asnalegt. Erfitt getur verið að 

innleiða nýjungar hjá eldri nemendum þar sem þau hafa ekki notið þess á yngri stigum. 

Við teljum betra að byrja innleiðinguna á meðan börnin eru það ung að þeim finnst kerfið 

sniðugt og skemmtilegt og þegar þau eldast verður kerfið eðlilegur hluti af skólastarfinu.  

 Það sem við teljum mikinn kost við PMT og SMT er að sömu aðferðir eru notaðar 

heima og í skólanum. Þar af leiðandi eru börn sem þurfa á PMT að halda heima fyrir að 

notast við sama kerfi í skólanum. Eins og Þuríður Sigurðardóttir PMT ráðgjafi hjá 

Akureyrarbæ sagði þá eru börn foreldra sem koma í PMT meðferð oftast nær úr SMT 

skólum, þar sem bestur árangur næst ef þessi tvö kerfi eru notuð saman. Foreldrar allra 

barna eru tekin í meðferðina þó svo að talið sé að bestur árangur náist með miklu 

samstarfi heimilis og skóla.106 

 Öll svona agakerfi hafa sína kosti og galla og eru PMT – foreldrafærni og SMT – 

skólafærni þar ekki undanskilin. Í heildina litið teljum við þó að kostirnir séu fleiri en 

gallarnir og að þetta geti haft virkilega góð áhrif á hegðun barna og stuðlað að betri aga í 

grunnskólum landsins. 

 Eins og kom fram í inngangi þessarar ritgerðar er eingöngu um heimildaritgerð að 

ræða og því teljum við okkur ekki geta gagnrýnt þessi kerfi jafn ítarlega og ef um 

rannsókn hefði verið að ræða. Með því að gera rannsókn hefðum við líklega komist að 

því hver munurinn er á milli skóla sem aðhyllast SMT og þeirra skóla sem gera það ekki. 

Vegna þess hve SMT er nýtt á Akureyri var ekki hægt að gera rannsókn sem væri 

marktæk.  

  

                                                 
106 Þuríður Sigurðardóttir 2008 
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Lokaorð 
 
Hegðunarvandi er vandamál sem allir grunnskólakennarar þurfa að takast á við á 

einhverjum tímapunkti í sínu starfi. Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um aga og 

hegðunarvandamál í skólum og áhrif þess á vinnuumhverfi kennara og nemenda. Fjallað 

hefur verið um hvernig SMT – skólafærni tekur á þessum vanda í grunnskólum og 

hvernig PMT – foreldrafærni heima fyrir. Fram hafa komið kostir og gallar umbunar og 

refsingar og hvernig notast má við umbunarkerfi heima og í skólanum.  

 Við sem verðandi kennarar komumst að því við gerð þessarar ritgerðar að í námi 

okkar höfum við ekki fengið næga kennslu í því hvernig taka eigi á hegðunarvanda sem 

við eigum eftir að eiga við í komandi starfi, því alls staðar er að finna hegðunarvandamál 

og við teljum að þau verði alltaf til staðar.  
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