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Útdráttur 
 
PMT/parent management training – Oregon aðferðin er aðferð ætluð fyrir 

foreldra/uppalendur til að koma í veg fyrir eða draga úr hegðunarfrávikum og kenna 

börnum nýja hegðun á jákvæðan hátt.  Þannig er börnum og unglingum veittur jákvæður 

stuðningur við hegðun.  Verkfæri PMT má vel nota í skólasamfélaginu.  PBS/Positive 

Behaviour Support er leið sem notuð er til að aðlaga verkfæri PMT að skólasamfélaginu. 

SMT-skólafærni er sú PBS aðferð sem þróast hefur frá Hafnarfirði og er hér til 

umfjöllunar. Fjallað er um innleiðslu á SMT-skólafærni í skólasamfélagið en með því að 

aðlaga verkfæri PMT að skólunum er nemendum veittur jákvæður stuðningur við hegðun.  

Allt starfsfólk sendir þá sömu skilaboðin til barnanna og setur þeim mörk á sama hátt.  

Þetta veitir bæði börnum og starfsfólki meira öryggi og vinnufrið.  Að lokum er svo 

fjallað um skráningu á hegðunarfrávikum í leikskólanum Sólbrekku.  Skráð var tvisvar 

sinnum í fjórar vikur.  Í ljós kom að verulega hafði dregið úr skráðum hegðunarfrávikum 

á tímabilinu. Það bendir til þess að með innleiðslu á SMT-skólafærni í leikskólann hafi 

tekist að veita börnunum stuðning við jákvæða hegðun og draga úr hegðunarfrávikum. 
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1 Inngangur      
 

Hegðun barna og unglinga er efni sem mikið hefur verið rannsakað.  Ýmsar leiðir 

hafa komið fram sem eru ætlaðar til þess að kenna rétta hegðun og til að koma í veg fyrir 

eða takast á við hegðunarerfiðleika.  Meira en 550 meðferðir eru til í þessum tilgangi.  

Meirihluti þessara aðferða hafa ekki rannsóknir á bak við sig og hafa aldrei verið 

rannsakaðar (Kazdin, 2005).  Það er því ekkert sem sannar að aðferðirnar hafi áhrif á 

hegðun barna og unglinga. Rannsóknir sýna að hegðunarerfiðleikar og andfélagsleg 

hegðun eykst eftir því sem börnin eldast ef ekki er brugðist við til að reyna að koma í veg 

fyrir slíka hegðun.  Hegðunarvandkvæði á unga aldri geta auðveldlega þróast í 

andfélagslega hegðun á unglings- og fullorðinsárum (Walker, Irvin og Sprague, 1997; 

Margrét Sigmarsdóttir, 2002). Þá er verið að tala um unglinga sem eru í mun meiri hættu 

á að leiðast út í drykkju, fíkniefni og afbrot. Orsakirnar er ekki að finna í huga barnanna 

heldur í félagslegu umhverfi þeirra. Því þarf að skoða viðbrögð umhverfisins við hegðun 

barnanna til að hafa áhrif á hana (Forgatch og  Patterson,  1998). Mikilvægt er fyrir 

foreldra og aðra þá sem koma að uppeldi barna að hafa ráð sem duga (Margrét 

Sigmarsdóttir, 2002). Heimurinn sem unglingarnir okkar búa við í dag er allt annar en 

fyrir nokkrum árum.  Bæði eru möguleikar til náms og afþreyingar óþrjótandi en svo er 

hann líka orðinn mun harðari en áður.  Afbrot eru fleiri, fíkniefni harðari og auðvelt fyrir 

almenning að nálgast þau.  Ofbeldið er grófara og við lesum m.a. um gróft ofbeldi á 

götum Reykjavíkur í hverri viku. Rannsóknir sýna að sterk tengsl eru á milli 

hegðunarerfiðleika barna og unglinga og afbrotahegðunar og áfengis- og 

vímuefnanotkunar síðar meir (Walker, Irvin og Sprague, 1997; Margrét Sigmarsdóttir, 

2005).  Snemmtæk íhlutun er því nauðsynleg og mikilvægt er að bregðast við 

hegðunarerfiðleikum á fyrstu stigum þróunarinnar (Walker, Irvin og Sprague, 1997; 

Margrét Sigmarsdóttir 2002).   

      Foreldrar bera ábyrgð á börnum sínum og hegðun þeirra.  Þeim ber að búa þeim góð 

skilyrði og kenna þeim rétta hegðun, þeir eru bestu kennarar barna sinna (Forgatch og 

Martinez ,1999; Margrét Sigmarsdóttir, 2005). Foreldrar vinna oftast báðir utan heimilis 

og tíminn til samverustunda er lítill.  Þetta er slæm þróun því það eru einmitt foreldrar 

sem hafa mest áhrif á hegðun barna sinna. Rannsóknir sýna að uppeldisaðferðir foreldra 
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virðast lykilatriði þegar breyta á hegðun (Forgatch og Knutson, 2002; Margrét 

Sigmarsdóttir, 2002).  Það sem gert er í skólum og leikskólum til að móta hegðun 

barnanna er ekki nægilegt.  Því þarf að kenna foreldrum að bregðast við hegðun barna 

sinna á árangursríkan hátt. 

      Á Íslandi eyða börn miklum tíma í leik- og grunnskóla.  Sökum þess er mikilvægt að 

leggja áherslu á að móta hegðun þeirra þar á jákvæðan hátt. Í skólum og leikskólum eru 

margir sem koma að hverju barni og börnin mörg og misjöfn.  Þar af leiðandi er 

mikilvægt fyrir starfsfólkið að hafa samræmda stefnu í agamálum þannig að allt starfsfólk 

gefi börnunum sömu skilaboðin. Rannsóknir sýna að það geti stuðlað að 

hegðunarerfiðleikum og andfélagslegri hegðun þegar mikið er um refsingar, ósamræmi í 

afleiðingum og reglur óskýrar (Sprague og Horner, 2006; Anna María Frímannsdóttir, 

2003).  Það að nota aðeins refsingar stuðlar ekki að aukinni æskilegri hegðun heldur er 

fleira sem þarf að koma til.  Einnig sýna rannsóknir að kennarar almennt nota refsingar of 

mikið og það að nota refsingar einar og sér leiðir ekki til aukinnar æskilegrar hegðunar 

(Sprague og Horner, 2006; Sprague og Golly, 2006; Anna María Frímannsdóttir, 2003).  

Sterk tilhneiging er til þess hjá fullorðnum, hvort sem það eru kennarar eða foreldrar, að 

beina mikilli athygli að neikvæðri hegðun og lítilli að jákvæðri hegðun.  Þetta veldur því 

án þess að það sé ætlunin, að verið er að auka neikvæða hegðun á kostnað þeirrar 

jákvæðu (Sprague og Horner, 2006).  

     Þegar nemendur sýna óæskilega hegðun og eru hættulegir sjálfum sér og öðrum eru 

fyrstu viðbrögð hjá kennurum að fjarlægja nemandann.  Þetta eru ósjálfráð viðbrögð 

kennara ætluð til að auka öryggi allra.  Með þessum aðgerðum er ekki tekist á við 

erfiðleikana og barninu er ekki kennd ný hegðun á jákvæðan hátt.  Framkomu starfsfólks 

er ekki breytt heldur er einblínt á að fjarlægja barnið (Sprague J., Sugai G., Horner R., og 

Walker H.M. 1999). Með þessu er allt eins líklegt að þegar barnið kemur aftur inn séu 

sömu erfiðleikar til staðar þar sem engu hefur verið breytt gagnvart barninu heldur það 

aðeins fjarlægt um tíma. 

     Í ritgerðinni verður fjallað um hvernig við getum stuðlað að jákvæðri hegðun og 

komið í veg fyrir eða dregið úr hegðunarerfiðleikum.  Fyrst verður fjallað um PMT – 

Oregonaðferðina sem byggir á hugmyndum og rannsóknum Dr.Geralds Patterson, Marion 
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Forgatch og þeirra samstarfsfólks á rannsóknarstofnuninni Oregon Social Learning 

Center (OSLC) í Eugene í Oregonfylki í Bandaríkjunum (Forgatch og Martines, 1999; 

Margrét Sigmarsdóttir, 2005).  PMT meðferðarúrræðið er meðferðarform sem upphaflega 

var þróað sérstaklega fyrir  foreldra barna með hegðunarerfiðleika.  Hægt er að nota 

verkfæri PMT fyrir öll börn, því við þurfum að kenna öllum börnum jákvæða hegðun og 

á seinni árum hefur þetta þróast þannig að farið er í mun meira mæli að nota aðferðina í 

forvarnarskyni (Forgtch og Knutson 2002). Aðferðin byggir á því að kenna foreldrum að 

nota verkfæri PMT til að auka jákvæða hegðun barna sinna og draga úr eða stöðva 

neikvæða hegðun.  

Verkfæri PMT eru ekki einungis hentug fyrir foreldra til að hafa jákvæð áhrif á 

hegðun barna.  Til er leið, PBS/Positive Behaviour Support, til þess að aðlaga verkfæri 

PMT að skólasamfélginu. PBS/Positive Behaviour Support er aðferð sem þróuð var við  

Háskólann í Oregon af Landssamtökum um inngrip í hegðun og stuðning og 

Rannsóknarmiðstöð sérkennsluskrifstofunnar í Oregon. Jeffrey Sprague og fleiri hafa 

rannsakað árangur aðferðarinnar (Sprague og Golly, 2007).  Aðferðin byggir á 

rannsóknum frá árunum 1970 og 1980 (Anna María Frímannsdóttir, 2003). Aðferðin er 

hliðstæð PMT, ætluð starfsfólki skóla til að auka aga, draga úr ofbeldi og auka öryggi 

nemenda og starfsfólks (Sprague og Golly, 2007).   Mikilvægt er fyrir skólasamfélagið að 

ná fram hlýðni, jákvæðum samskiptum og öryggi á öllum svæðum skólans, ekki bara í 

skólastofunni. Einnig er mikilvægt að hafa leiðir fyrir alla nemendur, líka þá sem eru í 

áhættu varðandi hegðunarerfiðleika og þá sem eru í mikilli áhættu. PBS/ Positive 

Behaviour Support er aðferð sem tekur á öllum þessum þáttum (Sprague o.fl.1999). 

SMT–skólafærni er sú PBS aðferð sem sprottið hefur frá Hafnarfirði og er hún hér til 

umræðu. Í grunnskóla má ætla að 3-5% barna sýni alvarlega hegðunarerfiðleika og um 7 

– 10% sýni mildari hegðunarfrávik (Sprague o.fl.1999; Margrét Sigmarsdóttir, 2002).  

Mikilvægt er að  bregðast við hegðunarerfiðleikum á fyrstu stigum (Sprague o.fl.1999; 

Margrét Sigmarsdóttir, 2002).  Koma verður í veg fyrir að hegðunarerfiðleikarnir nái að 

þróast í andfélagslega hegðun síðar.  Vandinn vex með barninu og mild hegðunarröskun 

þróast stundum yfir í alvarlega hegðunarröskun ef ekkert er að gert (Sprague o.fl.1999; 

Margrét Sigmarsdóttir, 2002).   
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Í lok ritgerðarinnar verður fjallað um skráningu á hegðunarfrávikum sem 

framkvæmd  var í leikskóla þar sem verið er að byrja á að innleiða SMT-skólafærni. 

Tekin er grunnlína hegðunar og síðan er skráð aftur þremur mánuðum eftir að innleiðsla 

hófst.  

Ætlunin er að ritgerðin geti nýst sem yfirlit yfir þessar leiðir fyrir foreldra og 

starfsfólk skóla sem starfa í anda SMT–skólafærni nú þegar eða vilja kynna sér leiðirnar. 

Í ritgerðinni verður leitast við að svara eftirfarandi tveimur spurningum: Hvernig má 

bregðast markvisst við hegðun barna með verkfærum PMT og innleiðslu SMT-

skólafærni?  Hvaða áhrif hefur inngrip af þessum toga á skráð hegðunarfrávik? 

 

2 PMT-Oregonaðferðin 

 
Í þessum kafla verður fjallað um uppruna PMT meðferðarinnar í Oregon í 

Bandaríkjunum.  Kynnt verður hvað PMT meðferð er og farið yfir þau verkfæri sem 

notuð eru í PMT. 

 

2.1 Uppruni PMT-Oregonaðferðarinnar 

 PMT meðferðin kemur frá Oregon fylki í Bandaríkunum.  Árið 1977 stofnaði  

dr. Gerald Patterson rannsóknarstofnun, The Oregon Social Learning Center (OSLC)  í 

Eugene í Oregon fylki í Bandaríkjunum.  Dr. Patterson og samstarfsfólk hans hafa unnið 

að rannsóknum á hegðun barna og unglinga í áratugi og hófust þessar rannsóknir um 

1960 (Patterson, Reid og Eddy, 2002).  Í framhaldi af þeim rannsóknum hafa þau þróað 

aðferð sem nefnd er PMTO eða Parent Management Training Oregonaðferðin og byggir 

aðferðin á kenningum dr. Patterson um þróun hegðunarerfiðleika. En samkvæmt 

kenningunni þróast hegðunarerfiðleikar í fjórum stigum eða þrepum.  Fyrsta stigið kemur 

fram á leikskólaaldri, annað stigið kemur fram í grunnskóla, þriðja stigið kemur fram á 

unglingsárunum og fjórða stigið er svo á fullorðinsaldri (Patterson, Reid og Eddy, 2002).  

Þróunin er þannig að erfiðleikarnir verða alltaf meiri og alvarlegri þar til að á þriðja og 

fjórða stigi er farið að bera á fíkniefnaneyslu, afbrotahegðun og slíkri andfélagslegri 
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hegðun.  Undirliggjandi þættir sem hafa áhrif á þróunina geta til dæmis verið 

undanlátssemi í uppeldi, lítið eftirlit, andfélagsleg hegðun foreldra, neysla foreldra og 

slíkir þættir (Patterson og Forgatch 1987). Kenningafræðilegur bakgrunnur þessarar 

aðferðar eru félagsnámskenningar og félagsmótunarkenningar (Margrét Sigmarsdóttir 

munnleg heimild, 17. mars 2008).  

      Dr. Patterson hafði lengi starfað með börnum og unglingum með mikil 

hegðunarfrávik.  Hann tók eftir að þegar börnin voru búin að vera í meðferð hjá þeim 

gekk allt vel en þegar þau svo fóru heim aftur fór oft allt í sama gamla farið, því ekkert 

hafði breyst þar. Það var því ljóst að mikilvægt er að vinna með börnin í því samfélagi 

sem þau eru í. Hann fór því að gefa því meiri gaum að kenna foreldrum réttar 

uppeldisaðferðir og breyta hegðun foreldra gagnvart barni sínu.  Hann þróaði verkfæri til 

að kenna foreldrum að hafa jákvæð áhrif á hegðun barna sinna.  (Forgatch  og Martinez, 

1999; Patterson o.fl. 2002). Ef foreldrarnir taka ekki virkan þátt í að breyta hegðun barna 

sinna þá er tíma kennara og annarra sem eru að reyna að kenna barninu félagsfærni til 

lítils varið (Patterson og Forgatch 1987). Upphaflega var aðferðin því ætluð fyrir foreldra 

barna með mikla hegðunarerfiðleika en á seinni árum hefur verið lögð meiri áhersla á 

forvarnir og aðferðin notuð í auknum mæli sem slík eins og áður segir (Forgatch og 

Knutson, 2002).   PMT – FORELDRAFÆRNI er hafnfirsk útfærsla á aðferðinni.  

Verkefninu er stjórnað af Margréti Sigmarsdóttur sálfræðingi sem innleitt hefur aðferðina 

hér á landi.  

 

2.2 Verkfærakassinn 

 PMT aðferðin byggir því á að kenna foreldrum/uppalendum að koma í veg fyrir eða 

draga úr hegðunarerfiðleikum hjá börnum þeirra og að leggja áherslu á jákvæða hegðun.  

Til þess er notaður svokallaður verkfærakassi sem inniheldur þau verkfæri sem notuð eru 

í PMT.  Megin verkfærin eru: hvatning, mörk, lausnaleit, eftirlit, jákvæð samvera og 

afskipti. Styðjandi verkfæri eru svo fyrirmæli, tilfinningastjórn og virk samskipti. Þar sem 

í SMT-skólafærni er lögð áhersla á að nota fyrirmæli, hvatningu og mörk við upphaf  

verkefnisins þá verður sérstaklega fjallað um þau verkfæri hér en hin verkfærin aðeins 
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kynnt lauslega. Þau koma inn í SMT- skólafærni á seinni stigum (PMT-

FORELDRAFÆRNI). 

 Þegar foreldrar ætla að breyta hegðun barna sinna þurfa þau að skilgreina 

nákvæmlega þá hegðun sem þau vilja breyta og skilgreina þá hegðun sem þau vilja sjá í 

staðinn (Patterson og Forgatch, 1987). Þarna er nauðsynlegt að vera nákvæmur, það er 

ekki nóg að segja t.d. að barn hagi sér betur heima heldur er nauðsynlegt að segja 

nákvæmlega hvaða hegðun þau vilja sjá. Mikilvægt er að hafa í huga þegar verið er að 

vinna með hegðun barna að eðlilegt telst að börn hlýði 70% (Patterson og Forgartch, 

1987; Margrét Sigmarsdóttir 2002).  Oft þegar verið er að breyta hegðun barna gera 

foreldrar og aðrir sem að því koma of miklar kröfur í einu og ætlast til algjörrar hlýðni á 

öllum sviðum.  Vænlegri leið er sú, að taka smærri skref,  þannig næst betri árangur 

(PMT-FORELDRAFÆRNI). Gott er að byrja á hegðun sem auðvelt er að sjá og fylgjast 

með s.s.  klára heimavinnu, mæta á réttum tíma eða ganga frá íþróttafötunum. Best er að 

byrja á hegðun sem auðvelt er að breyta og færa sig svo yfir í erfiðari hluti.  Ef byrjað er á 

því erfiðasta þá eru minni líkur á góðum árangri. Betra er bæði fyrir foreldra og barnið að 

takast á við auðveldu hlutina fyrst og geyma þá erfiðu þar til síðar þegar allir eru orðnir 

æfðari í að nota verkfæri PMT og þá tækni sem þau bjóða upp á (Patterson og Forgatch, 

1987).  

 

2.3 Fyrirmæli 

 Í PMT aðferðinni er mikil áhersla lögð á að gefa skýr fyrirmæli.  Fullorðnu fólki 

hvort sem um er að ræða starfsfólk í skólum eða foreldra er mjög tamt að gefa börnum 

óskýr fyrirmæli.  Við erum alltaf að segja börnum hvað þau mega ekki, spyrja spurninga 

þar sem ekki ætti að vera neitt val, s.s. ,,eigum við að koma að bursta tennurnar” eða 

,,viltu koma að læra núna”. Við fylgjum fyrirmælum okkar ekki eftir því við erum að gera 

annað á sama tíma.  Við eigum það líka til að hóta og ögra börnunum (Patterson og 

Forgatch, 1987). Þetta er ekki vænlegt til árangurs. Það að gefa börnum skýr fyrirmæli 

hefur afgerandi áhrif.  Það eykur líkurnar á samstarfsvilja (Patterson og Forgatch, 1987; 

Margrét Sigmarsdóttir, 2002). Börnin taka eftir því sem sagt er, þau fá að vita 
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nákvæmlega til hvers er ætlast og þeim á að vera ljóst að þeim sem gefur fyrirmælin er 

alvara með því sem hann segir (Patterson og Forgatch, 1987).  

 Óskýr fyrirmæli einkennast af nöldri, ónógri athygli og því að fyrirmælum er ekki 

fylgt eftir (Patterson og Forgatch 1987; PMT – FORELDRAFÆRNI). Óskýr fyrirmæli 

einkennast líka af því að þau eru gefin úr fjarlægð, neikvæðum tilfinningum, orðgnótt og 

óljósum fyrirmælum og ókurteisi (Patterson og Forgatch 1987; PMT – 

FORELDRAFÆRNI).  Óskýr fyrirmæli einkennast af spurningum og sífelldum tilmælum 

um hvað eigi ekki að gera, hótunum og ögrunum. (Patterson og Forgatch 1987; PMT – 

FORELDRAFÆRNI). Dæmi um það gæti verið: ,,ekki henda alltaf svona úlpunni á 

gólfið” eða ,,á úlpan að vera þarna á gólfinu?”  Í stað þess að segja: ,,taktu úlpuna þína og 

hengdu hana á snagann núna”. Dæmi um hvernig óskýr fyrirmæli gætu birst í skólanum 

væri til dæmis kennari sem kallar á nemanda sem er með hávaða: ,,Hættu þessum hávaða 

Palli annars sendi ég þig til skólastjórans.  Þú getur aldrei verið til friðs nokkur staðar og 

það er bara ekki hægt að kenna fyrir þér”.  Þarna er kennarinn að segja Palla hvað hann á 

ekki að gera.  Hann hótar honum með skólastjóranum og er með yfirlýsingu og alhæfingu 

um hvað hann sé ómögulegur.  

2.3.1 Skýr fyrirmæli 

 Til þess að fyrirmæli séu skýr þarf að hafa í huga að vera nálægt barninu. Gjarnan 

snerta öxl barnsins létt og mynda augnsamband við það. Þannig getum við verið viss um 

að barnið er að hlusta. (Patterson og Forgatch, 1987; PMT – FORELDRAFÆRNI).  

Mikilvægt er að vera nákvæmur og ákveðinn, vera vingjarnlegur og halda athygli 

barnsins. Vera kurteis, nota staðhæfingar og segja viðkomandi hvað hann eigi að gera s.s. 

,,farðu að hátta núna” eða ,,taktu skólatöskuna þína og farðu að læra núna”. Að forðast 

rökræður er miklvægur punktur því foreldrar/uppalendur lenda ótrúlega oft í rökræðum 

við börnin sín um eitthvað sem ætti alls ekki að rökræða, svo sem hvort barnið vilji nú 

ekki koma heim úr leikskólanum (Patterson og Forgatch, 1987; PMT – 

FORELDRAFÆRNI). Mikilvægt er að velja hentugan tíma til að gefa fyrirmælin því 

stundum fæst betri samvinna með því að bíða í smá stund með að gefa fyrirmælin eins og 

til dæmis að gefa ekki fyrirmæli um að fara að gera eitthvað einmitt á meðan barnið er að 
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horfa á uppáhalds þáttinn sinn í sjónvarpinu. (Patterson og Forgatch, 1987; PMT – 

FORELDRAFÆRNI). Það skiptir kannski ekki máli þó barnið framkvæmi ekki verkið 

fyrr en eftir þáttinn. Síðast en ekki síst er mikilvægt að fylgja fyrirmælunum eftir þannig 

að barnið viti að foreldrum sé alvara með fyrirmælunum en ekki að þau séu eitthvað tuð 

sem gangi yfir (Patterson og Forgatch, 1987; PMT – FORELDRAFÆRNI). Dæmi um 

skýr fyrirmæli í skólanum gæti verið að kennari gengur að Palla sem er enn með hávaða, 

hann snertir öxlina á Palla létt, horfir í augun á honum og segir: ,, Hafðu hljóð núna Palli 

minn” eða ,,hlustaðu Palli”.  Þannig nær kennarinn athygli Palla og segir honum rólega 

hvað hann eigi að gera. 

 

2.4 Hvatning 

 Hvatning er góð aðferð til að kenna nýja hegðun og viðhalda henni (Margrét 

Sigmarsdóttir, 2005).  Oft gleymist að hrósa börnunum fyrir að fara eftir fyrirmælum og 

reglum.  Fullorðnir leggja áherslu á að stöðva neikvæðu hegðunina en gleyma að segja 

börnum til hvers er ætlast af þeim og gleyma að hrósa þeim fyrir ef þau standa sig vel og 

fara eftir fyrirmælunum. Það að nota hvatningu strax í kjölfar æskilegrar hegðunar eykur 

líkurnar á að hegðunin verði endurtekin og lærist smám saman. Mikilvægt er að nota 

hvatninguna strax og hegðunin hefur birst (Patterson og Forgatch, 1987; Margrét 

Sigmarsdóttir, 2005).  Foreldrar/uppalendur gleyma að láta börnin vita að þau séu að sýna 

rétta hegðun, stundum heyrum við foreldra/uppalendur segja að það sé bara sjálfsagt að 

börnin fari eftir þeim fyrirmælum sem fyrir þau eru lögð og það eigi ekki að þurfa alltaf 

að vera að hrósa og umbuna börnunum.  Þetta er misskilningur því öllum finnst gott að fá 

hrós og hvatningu fyrir vel unnið verk.  Við fullorðna fólkið gerum þetta við okkur sjálf 

t.d. ef verið er að þrífa heima segjum við kannski: ,,þegar ég er búin með þetta herbergi 

þá fæ ég mér góðan kaffibolla”.  Það er okkar leið til að umbuna okkur sjálfum.  

     Börn með hegðunarerfiðleika eru oft  með lítið sjálfstraust. Að nota hvatningu er leið 

til að kenna börnum nýja hegðun á jákvæðan hátt og markviss notkun hvatningar eykur 

sjálfstraust þeirra.  Þannig beina foreldrar athygli sinni að jákvæðri hegðun barna sinna 

(Patterson og Forgatch, 1987; Margrét Sigmarsdóttir, 2002).    
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2.4.1 Félagsleg hvatning 

 Hvatning getur verið félagsleg í formi hróss.  Mikilvægt er að hrósið sé nákvæmt svo 

það skili þeim árangri sem til er ætlast, það er að auka jákvæða hegðun. Þegar barnið fer 

eftir reglum, þá tekur foreldri/uppalandi eftir því og veitir jákvæða hvatningu um leið 

(Patterson og Forgatch, 1987). Nákvæmt hrós segir barninu hvað það er sem 

foreldrið/uppalandinn er ánægt með, s.s. ,,mikið varstu dugleg að hengja upp úlpuna þína, 

frábært hjá þér”.  Með því að foreldri/uppalandi hrósar barninu fyrir jákvæða hegðun 

eykur það möguleikana á því að barnið sýni hegðunina aftur. Með því að nota hrósið er 

foreldrið/uppalandinn að sýna það að hann tók eftir því að barnið sýndi jákvæða hegðun 

og að hann kunni að meta það (Patterson og Forgatch, 1987). Hrósið þarf líka að vera 

einlægt og gefið með jákvæðu hugarfari.  Hrós sem fylgt er eftir með neikvæðri 

athugasemd fellur um sjálft sig og er í raun ónýtt (Patterson og Forgatch, 1987).  Dæmi 

um það er ,,mikið varstu dugleg að hengja upp úlpuna þína, það væri nú munur ef þú 

gerðir það alltaf”.  Þarna er búið að skemma hrósið með neikvæðri athugasemd og barnið 

getur upplifað að það þýði ekkert að gera foreldrinu/ uppalandanum til hæfis, því þau 

verði hvort eð er aldrei ánægð. 

2.4.2 Hvatningarkerfi 

 Ef foreldrar vilja breyta hegðun barna sinna á afmörkuðu sviði, þá henta umbunar- 

eða táknkerfi ágætlega (Margrét Sigmarsdóttir, 2005).   Mikilvægt er að skipta 

verkefnunum niður í lítil þrep og umbuna fyrir hvert þrep. Þannig er auðveldara fyrir 

barnið að klára verkefnið, heldur en ef barnið hefði bara fengið eina stjörnu fyrir allt 

verkefnið. Með þessum hætti lærir barnið líka að skipuleggja sig betur (Patterson og 

Forgatch, 1987).  Þannig mætti til dæmis skipta því að fara að sofa, eða að vinna 

heimavinnuna í fimm þrep. Fyrir að standa sig á hverju þrepi fær barnið stjörnur eða stig.  

Ef barnið nær 70% árangri eða meira fær það umbun (Margrét Sigmarsdóttir, 2005).  Það 

getur til dæmis safnað 10 stigum og fær umbun ef það nær sjö stigum eða meira.  

Umbunin getur falist í því að spila við foreldri, fá límmiða, hringja í ömmu eða hvað sem 

barninu þykir vert að vinna fyrir og foreldrar eru tilbúnir að veita. Varast skal samt að 

vera með stóra umbun á hverjum degi sem t.d. krefst mikilla fjárútláta eða mikils 
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undirbúnings eða tíma.  Börnin þurfa að vera með í ráðum um fyrir hverju þeim finnst 

skemmtilegt að vinna sér inn. Reynslan er sú að oftast finnst þeim skemmtilegt að vinna 

sér inn fyrir einföldum hlutum og oftar en ekki er það einhver samverustund með 

foreldrum (Patterson og Forgatch, 1987).  Þetta er tilvalin leið fyrir foreldra til að hafa 

skipulegar samverustundir með barninu (Margrét Sigmarsdóttir, 2005).  

 Forðast skal að hafa öll skrefin erfið fyrir barnið, heldur hafa einhver skref sem 

uppalandi veit að barnið getur auðveldlega framkvæmt. Með því fær barnið alltaf einhver 

stig þó það nái kannski ekki tilætluðum stigafjölda til að fá umbun (Patterson og 

Forgatch, 1987; Margrét Sigmarsdóttir, 2005).  Farið er yfir verkið með barninu og rætt 

um hvað gekk vel og hvað gekk ekki eins vel.  Barninu er svo hrósað fyrir það sem var 

vel unnið. Ef svo fer að barnið nær ekki nægum stigafjölda til að fá umbun þá er ekkert 

gert úr því heldur barnið bara hvatt áfram og sagt við það að það gangi bara betur á 

morgun (Patterson og Forgatch, 1987; Margrét Sigmarsdóttir, 2005; PMT-

FORELDRAFÆRNI). 

Ef um er að ræða hegðun sem birtist á ýmsum tímum, nokkrum sinnum yfir daginn, 

s.s. að taka því þegar foreldri segir nei eða að halda friðinn við systur sína, má nota 

táknkerfi.  Það gætu til dæmis verið kort sem barnið safnar yfir daginn og getur svo 

,,keypt” sér umbun fyrir kortin.   

∗ Fimm kort gætu þýtt að hringja í ömmu. 

∗ Tíu kort gætu þýtt að spila við pabba í 20 mín. 

∗ Fimmtán kort gætu þýtt aukatími í tölvu svo eitthvað sé nefnt.   

Mikilvægt atriði þegar unnið er með umbunar- eða táknkerfi er að hafa í huga að barn 

missir ekki umbun sem það hefur þegar unnið sér inn.   

Þegar verið er að kenna börnum nýja hegðun er notkun hvatningar mjög mikilvæg.  

Notkun hvatningar ætti að vera fimm sinnum meiri en þeim eru sett mörk. Það að nota 

hvatningu til að kenna börnum nýja hegðun á jákvæðan hátt eykur einnig sjálfstraust 

barnanna (Patterson og Forgatch, 1987).  Jákvæð hvatning er áhrifaríkasta leiðin til að 

breyta hegðun (Kazdin, 2005) 
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2.5 Mörk 

 Mikilvægt er að setja börnum mörk.  Foreldrar/uppalendur eru stundum hikandi við 

að setja börnum sínum mörk, þeir leggja of mikla áherslu á neikvæðu hegðunina og að 

stöðva hana. Þannig gleyma þeir að beina athyglinni að því jákvæða.  Við setjum börnum 

okkar mörk til að draga úr eða stöðva óæskilega eða erfiða hegðun.  Það eitt og sér er 

ekki nóg því um leið er mikilvægt að veita jákvæðri hegðun athygli og beita markvissri 

hvatningu á hana eins og áður hefur komið fram.  Þannig aukum við jákvæða hegðun og 

drögum úr neikvæðri hegðun (Patterson og Forgatch, 1987; Margrét Sigmarsdóttir, 2005; 

PMT-FORELDRAFÆRNI).   

 Þegar foreldrar/uppalendur setja börnum sínum mörk er mælt með mildum og 

sanngjörnum afleiðingum óæskilegrar hegðunar (Margrét Sigmarsdóttir, 2005).  Það eru 

til ýmsar aðferðir sem foreldrar/uppalendur geta notað til að setja börnum sínum mörk.  

Aðferðin fer eftir eðli og alvarleika óæskilegu hegðunarinnar sem foreldrar ætla að stöðva 

eða draga úr. Hafa skal í huga að uppalendur verða að vera samkvæmir sjálfum sér og 

setja börnunum mörk í hvert skipti sem hegðunin birtist.  Einnig þarf að gera ráð fyrir því 

að hegðun breytist hægt (Patterson og Forgatch, 1987).  Ekki gera ráð fyrir að 

kraftaverkið gerist á einni nóttu.  Þær meginaðferðir sem mælt er með í PMT eru: 

Einvera, forréttindamissir og uppbótarverkefni. (Patterson og Forgatch, 1987; Margrét 

Sigmarsdóttir 2005; PMT-FORELDRAFÆRNI).   

     Einvera  hentar sérstaklega fyrir börn á aldrinum 3 – 12 ára.  Einveran  varir frá 5 – 10 

mínútum í senn.  Hún er til dæmis notuð ef börn eru með ljótt orðbragð, ofbeldi, skemma 

fyrir öðrum eða brjóta reglur vísvitandi (Forgatch og Martinez 1999; Margrét 

Sigmarsdóttir 2005; PMT-FORELDRAFÆRNI).  Þá er barnið tekið úr aðstæðum og því 

vísað í nokkrar mínútur á fyrirfram ákveðinn einverustað.  Gott er að miða við að barnið 

geti verið í einveru í eina mínútu fyrir hvert ár sem það hefur lifað.  Þannig getur þriggja 

ára barn verið í þrjár mínútur og fjögurra ára barn verið í fjórar mínútur.  Hafa þarf í huga 

að einverustaðurinn sé öruggur þannig að barnið getir ekki farið sér að voða þar og að 

staðurinn sé óspennandi þannig að barninu leiðist að fara í einveru og geti ekki fundið sér 

afþreyingu þar (Forgatch og Martinez 1999; Margrét Sigmarsdóttir 2005; PMT-

FORELDRAFÆRNI).    
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 Forréttindamissir er svo notaður þannig að barnið missir ákveðin forréttindi.  Það 

getur til dæmis verið það að fá ekki að horfa á uppáhalds þáttinn sinn í sjónvarpinu,  

mega ekki fara í tölvuna eða ekki fara út eftir kvöldmat.  Hægt er að nota forréttindamissi 

ef barn vill ekki fara í einveru (Margrét Sigmarsdóttir 2005: PMT-FORELDRAFÆRNI).  

Dæmi um það gæti verið að barn mótmælir því kröftuglega að fara í einveru. 

Foreldrið/uppalandinn lengir þá einveruna með því að bæta við mínútum sem barnið þarf 

að vera í einverunni allt upp í tíu mínútur.  Ef barnið mótmælir enn, þá getur foreldrið 

sagt: ,,Annað hvort ferðu í einveru í tíu mínútur eða þú færð ekki að horfa á uppáhalds 

þáttinn þinn á eftir”.  Barnið getur þá valið um að fara í einveruna og klára hana á tíu 

mínútum eða að missa af þættinum. Þá tekur forréttindamissirinn lengri tíma en ef barnið 

hefði hlýtt því strax að fara í einveru.  Eins má nota forréttindamissi einan og sér við 

tilteknar aðstæður ef barn til dæmis virðir ekki útivistartíma og þess háttar brot (Margrét 

Sigmarsdóttir 2005: PMT-FORELDRAFÆRNI).   

 Uppbótarverkefni eru verkefni sem nota má þegar verið er að setja börnum mörk.  

Þetta er notað þegar þörf er á þyngri afleiðingu en einveru en er notað svipað og einvera.  

Í staðinn fyrir að senda barnið í einveru er það látið leysa uppbótarverkefni.  Þetta geta 

verið verkefni sem tekur 15 – 60 mínútur að leysa.  Uppbótarverkefni gætu til dæmis 

verið að þrífa klósettið, að taka til í forstofunni, að þrífa speglana eða þess háttar verk. 

Sem dæmi má nefna, er hægt að nota uppbótarverkefni ef börnin virða ekki útivistartíma 

og koma of seint heim, skemma eigur annarra, segja ósatt eða stela.  Foreldrar/uppalendur 

þurfa að undirbúa uppbótarverkefni.  Velja þarf verkefni við hæfi.  Gott er að hafa nokkur 

atriði til að velja úr. Síðan þarf að útbúa leiðbeiningar fyrir börnin varðandi verkefnin og 

hafa þær til taks þegar á þarf að halda.  Þannig er hægt að grípa í mismunandi verkefni 

eftir þörfum (Patterson og Forgatch, 1987; PMT-FORELDRAFÆRNI).  Ef vandamálið 

er alvarlegs eðlis, til dæmis ef barnið skrópar í skólanum þá má miða verkefnið við að 

það taki jafn langan tíma og skrópið.  Það gæti til dæmis verið að þrífa garðinn í 40 

mínútur, slá grasið eða þrífa gluggana (Patterson og Forgatch 1987).  Ef barnið vill ekki 

vinna uppbótarverkefnið og mótmælir því þá má grípa til forréttindamissis (PMT-

FORELDRAFÆRNI ).   

 



 17 

2.6 Önnur verkfæri PMT. 

     Jákvæð samvera og afskipti er nokkuð sem mikilvægt er fyrir foreldra/uppalendur að 

hafa í huga. Það er nauðsynlegt fyrir foreldra/uppalendur að skapa tækifæri til jákvæðrar 

reglulegrar samveru með börnum sínum og að vera með jákvæð afskipti af þeim.  Sýna 

því sem börnin eru að gera áhuga og taka þátt í því.  Það skapar jákvætt andrúmsloft á 

milli fjölskyldumeðlima og börnin upplifa umhyggju foreldra (Margrét Sigmarsdóttir 

2005; PMT-FORELDRAFÆRNI).   

 Lausn vanda er gott að nota með börnum og unglingum. Það byggir á virkum 

samskiptum sem mikilvægt er að börn og foreldrar temji sér í allri umgengni ekki bara 

þegar  leysa á vanda.   Á fjölskyldufundum er gott að nota lausnaleit. Þá sest fjölskyldan 

saman niður og leysir vandamálin í sameiningu.  Sett er markmið, sem gæti til dæmis 

verið að ganga vel um baðherbergi. Á fundinum er rætt um lausnir.  Allir á fundinum 

hafa rétt til að koma með tillögur um lausn og allar tillögur eru jafn réttháar. Tillögurnar 

eru ræddar og kostir þeirra og gallar skoðaðir. Síðan er tekin sameiginleg ákvörðun um 

lausn vandans og  oft gerður samningur um lausnina. Málið er svo tekið til endurskoðunar 

á reglulegum fjölskyldufundum  (Margrét Sigmarsdóttir 2005; PMT-

FORELDRAFÆRNI). Þannig eru allir með í ráðum um að finna lausn og þar af leiðir að 

meiri líkur eru á að lausnirnar virki vel.  Þessi aðferð eykur líka samskiptafærni barnanna 

og gott er að kenna þeim að nýta sér aðferðina í samskiptum við félaga og systkini þegar 

upp kemur vandamál sem þarf að leysa (Margrét Sigmarsdóttir 2005; PMT-

FORELDRAFÆRNI).  

Eftirlit er mikilvægt atriði í uppeldi.  Nauðsynlegt er fyrir foreldra/uppalendur að 

vita hvað börnin þeirra eru að fást við. Það eru fjögur mikilvæg atriði sem foreldrar þurfa 

að hafa í huga. Þau eru: hvar, hver, hvað og hvenær. Börnin þurfa að venjast því að 

foreldrar þeirra viti hvar þau eru, með hverjum, hvað þau eru að gera og hvenær þau komi 

heim.  Ef þau venjast því frá unga aldri að láta vita af sér finnst þeim það líka eðlilegt 

þegar þau eru orðin unglingar (Patterson og Forgatch, 1987; Margrét Sigmarsdóttir, 2005; 

PMT-FORELDRAFÆRNI).   

 Tengsl heimila við skóla er hluti af eftirliti og mikilvægt að hafa í huga.  Foreldrar 

þurfa að vera í góðum tengslum við skóla barna sinna.  Þau þurfa að styðja börnin í 
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náminu og taka á þeim vandamálum sem upp kunna að koma.  Sérstaklega er mikilvægt 

fyrir foreldra barna sem sýna erfiða hegðun að taka á hegðunarerfiðleikunum með 

skólanum, veita börnunum aðhald og stuðning varðandi heimanám og vera í reglulegum 

samskiptum við starfsfólk skólans (Margrét Sigmarsdóttir, 2005; PMT-

FORELDRAFÆRNI).   . 

 Tilfinningastjórn er mikilvægur þáttur í uppeldi.  Þegar verið er að takast á við erfiða 

hegðun er nauðsynlegt fyrir foreldra að halda ró sinni (Margrét Sigmarsdóttir, 2005; 

PMT-FORELDRAFÆRNI). Stundum eru foreldrar pirraðir og reiðir þegar þeir eru að 

reyna að takast á við erfiða hegðun.  Það veldur því að þeir eru með ósanngjarnar 

ásakanir og uppeldisaðferðir sem ekki eru vænlegar til árangurs við að stöðva óæskilega 

hegðun.  Það að foreldrar haldi ró sinni og hafi stjórn á tilfinningum sínum gerir það að 

verkum að þeir ná mun meiri árangri við að stöðva óæskilega hegðun. Oft eru börnin reið 

og æst þegar verið er að setja þeim mörk.  Það er því mikilvægt fyrir hinn fullorðna að 

hafa stjórn á tilfinningum sínum (Margrét Sigmarsdóttir, 2005; PMT-

FORELDRAFÆRNI).    

 

3 SMT- skólafærni 

 
   SMT – skólafærni er sú tegund PBS/ Positive Behavioural Support sem sprottið hefur 

frá PMT-FORELDRAFÆRNI í Hafnarfirði.  Í SMT – skólafærni felst heildstæður 

jákvæður stuðningur við hegðun nemenda.   Aðferðin er hliðstæð PMT og byggir á sömu 

hugmyndafræði. Í SMT-skólafærni eru verkfæri PMT nýtt í skólasamfélaginu til að draga 

úr eða stöðva óæskilega hegðun og auka jákvæða hegðun hjá nemendum. SMT – 

skólafærni er komin í alla grunnskóla í Hafnarfirði og marga leikskóla.  Einnig hefur 

PMT-FORELDRAFÆRNI í Hafnarfirði verið leiðandi í að innleiða SMT – skólafærni og 

PMT meðferð í alla grunn- og leikskóla á Akureyri, á Húsavík og í leikskólann Sólbrekku 

á Seltjarnarnesi (Margrét Sigmarsdóttir, 2008). 

Mikilvægt er fyrir kennara og annað starfsfólk í skólum að hafa verkfæri til þess að 

halda uppi góðum aga í skólunum.  Til þess að auka öryggi nemenda og styðja þau í námi 

er mikilvægt að starfsfólkið hafi þekkingu og verkfæri í höndunum.  Nauðsynlegt er að 
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samræma aðgerðir allra sem starfa innan skólans.  Þannig fá börnin og unglingarnir sömu 

skilaboðin frá öllum.  Að allir séu með sömu reglur eykur öryggi nemenda.  Starfsfólk í 

skólum þarf að finna þá nemendur, sem eru í áhættu með að þróa með sér andfélagslega 

hegðun, snemma á skólagöngunni til þess að hægt sé að kenna þeim félagsfærni og 

jákvæða hegðun (Walker, Irvin og Sprague, 1997).  Alvarlegur hegðunarvandi eldist ekki 

af börnunum.  Þau halda áfram að eiga í vanda á fullorðinsárum og þróa áfram með sér 

andfélagslega hegðun (Sprague og Golly, 2007).  

     Agaleysi hefur aukist í skólunum.  Börnin og unglingarnir eru frjálsari en áður og 

starfsfólk þarf að hafa meira fyrir því að halda uppi aga.   Hegðunarfrávik eru tíð ástæða 

tilvísana til skólasálfræðinga (Margrét Sigmarsdóttir, 2002). Rannsóknir í Bandaríkjunum 

á árangri PBS aðferðarinnar sýna fram á fækkun skráninga um allt að 50% (Sprague og 

Golly, 2007). 

 

3.1 SMT – skólafærni í framkvæmd 

 Hér verður vikið frekar að SMT-skólafærni almennt, einkum undirbúningi og 

framkvæmd á fyrsta ári. 

 SMT – skólafærni er aðferð sem ætluð er fyrir skóla til þess að setja upp ákveðið ferli 

til þess að halda uppi aga. Í grunnskólum Hafnarfjarðar þar sem komin er regla á 

skráningar hegðunarfrávika hefur sýnt sig að dregið hefur úr skráningum hegðunarfrávika 

eftir að farið var að nota SMT – skólafærni í skólunum. Eftir að innleiðsla PMT 

aðferðanna hófst eru tilvísanir til skólasálfræðinga mun færri en áður (Margrét 

Sigmarsdóttir munnleg heimild, 17. mars 2008).  

 Nauðsynlegt er fyrir skóla að hafa samræmt agakerfi.  Þar sem slíkt er ekki notað er 

lítill stuðningur við starfsfólk og mikið um refsingar.  Rannsóknir sýna að kennarar nota 

of oft refsingar.  Oftast er beðið of lengi með að takast á við vandamálið af einhverri 

alvöru. Áherslan er of mikil á það að stöðva hegðunina og látið þar við sitja í stað þess að 

leggja áherslu á að auka jákvæða hegðun (Sprague og Golly, 2007). Ýmsir 

minnihlutahópar verða meira fyrir refsingum en aðrir. Þær beinast meira að drengjum, 

fátækum og börnum með þroskafrávik.  Refsingar einar og sér leiða ekki til aukinnar 
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æskilegrar hegðunar (Anna María Frímannsdóttir 2003)  Skólar þurfa að vera með 

ákveðið samræmt agaferli sem allt starfsfólk notar á sama hátt.  Taka þarf á agabrotum 

með það að markmiði að hjálpa nemendunum að einbeita sér að náminu. Með því eiga 

þeir möguleika á að ná á góðum námsárangri og að hafa góð og jákvæð samskipti við 

félagana (Sprague og Golly, 2007) .  Vorið 1998 sendi Mennamálaráðuneyti 

Bandaríkjanna frá sér skýrslu þar sem lýst var áhyggjum af vaxandi ofbeldi og 

hegðunarvandamálum í skólum í  USA.  Í skýrslunni voru skólayfirvöld hvött til að 

bregðast við vandanum bæði með raunverulegum lausnum og forvörnum (Sprague, 

Sugai, Horner og Walker 1999).  Þetta er vandamál sem er líka til staðar hér á Íslandi því 

tilvísanir til skólasálfræðinga eru í miklum meirihluta vegna hegðunarvandamála 

(Margrét Sigmarsdóttir 2002) og þessum tilvísunum fer fjölgandi í mörgum 

sveitarfélögum (Margrét Sigmarsdóttir 2008). Það er ekki nóg fyrir skólana að koma sér 

upp einu kerfi sem á að leysa öll vandamál heldur er mikilvægt að kerfið henti öllum 

nemendum(Sprague o. fl. 1999).  

     Kostirnir við það að nota SMT – skólafærni eru að skólinn fær í hendur verkfæri til að 

nota við að halda uppi aga og efla félagsfærni nemenda auk þess sem þetta eykur öryggi 

þeirra.  Í SMT-skólafærni eru verkfæri PMT aðferðarinnar innleidd og aðlöguð að 

skólasamfélaginu. SMT – skólafærni gerir ráð fyrir þremur mismunandi leiðum fyrir 

nemendur.  Kerfið tekur þannig til allra nemenda skólans. Aðferðin er þrískipt (Sjá 

viðauka 7.1 Forvarnarþríhyrninginn). Þannig er nálgun fyrir alla nemendur skólans, 

nálgun fyrir suma nemendur sem þurfa aðeins meiri íhlutun en hinn almenni nemandi og 

síðast er nálgun fyrir fáa nemendur sem þurfa öflugan stuðning vegna hegðunar (Sprague 

o.fl.1999). Neðsta lag þríhyrningsins, græna svæðið er kerfi sem veitir stuðning á öllum 

stöðum skólans fyrir alla nemendur. Fyrir 85 – 90 % nemenda er íhlutunin á þessu stigi 

nóg.  Þarna kemur inn virk notkun félagslegrar hvatningar og nemendum eru sett mörk á 

einfaldan, sanngjarnan hátt.  Virkt eftirlit er með nemendum og þeim kenndar reglurnar.  

Kennsla er í félagsfærni fyrir alla nemendur og jákvætt inngrip (Sprague o.fl.1999).  

Þarna kemur líka inn kynning fyrir foreldra á verkfærum PMT (PMT-

FORELDRAFÆRNI). Á gula svæðinu er kerfi fyrir afmarkaðan hóp nemenda sem eru í 

áhættu varðandi hegðunarerfiðleika en á því eru 7 – 10 % nemenda. Það eru þeir 
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nemendur sem þurfa meiri stuðning. Þarna kemur bekkjarstjórnun og áætlanir fyrir litla 

hópa inn. Kennsla í félagsfærni er meiri og aukinn stuðningur í námi (Sprague o.fl.1999).  

Samstarf er við foreldra og þeim boðið upp á námskeið í PMT (PMT-

FORELDRAFÆRNI).  Á rauða svæðinu í forvarnaþríhyrningnum er síðan kerfi fyrir 

nemendur í mikilli áhættu varðandi andfélagslega hegðun en þarna eru 3 – 5 % nemenda. 

Þarna koma einstaklingsmiðaðar aðgerðir inn. Gerð er einstaklingsnámskrá varðandi 

hegðun (Sprague o.fl.1999).  Öflugt samstarf er við foreldra og þeim vísað í PMT 

meðferð. Kennsla í félagsfærni er mikil. Oft er á þessu stigi samstarf við aðrar stofnanir 

varðandi barnið (PMT-FORELDRAFÆRNI). 

Hver skóli býr sér til sína eigin nálgun að efninu. 

 

3.2 Undirbúningur 

     Gert er ráð fyrir því að það taki skólann 3 – 4 ár að innleiða kerfið til fulls (Anna 

María Frímannsdóttir, 2003). Fyrsta árið er undirbúningsár sem fer í að búa til ferlið fyrir 

skólann og undirbúa innleiðslu.  Byrjað er á að fá samþykki starfsmanna. Skólastjóri þarf 

að vera samþykkur því að SMT – skólafærni sé innleidd í skólann og tilbúinn til að taka 

virkan þátt í ferlinu.  Einnig þurfa að minnsta kosti 80% starfsmanna að samþykkja að 

taka verkefnið inn í skólann og vera tilbúnir til þátttöku.  Ef 80% starfsmanna samþykkja 

er hafist handa. Þeir sem voru á móti verða að taka þátt líka, því það er mjög mikilvægt 

að allt starfsfólk skólans sé samstíga í verkefninu (Sprague og  Golly, 2007; Anna María 

Frímannsdóttir, 2003). 

     Á undirbúningsári er fyrsta verkefni að mynda teymi sem sér um framkvæmd 

verkefnisins innan skólans.  Í teymunum eru yfirleitt 8 – 12 starfsmenn (Sprague og 

Golly, 2007; Anna María Frímannsdóttir, 2003).  Í grunnskólum eru oft í teyminu: 

skólastjóri, aðstoðarskólastjóri, áfangastjórar, fulltrúar starfsmanna og námsráðgjafi. Í 

leikskólum eru: leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri, yfirmaður sérkennlu og 

deildarstjórar.  Í sumum skólum er líka fulltrúi foreldra í teyminu (Sprague og Golly, 

2007). Verkefni teymisins eru mörg á undirbúningsárinu.  Teymið býr til möppu sem 

inniheldur reglutöflu, kennsluleiðbeiningar, kafla um fyrirmæli, hvatningu, mörk og 
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framkvæmdaáætlun. Möppuna fá svo allir starfsmenn áður en innleiðsla á reglunum hefst 

(Arnesen, Ogden og Sφrlie, 2006; PMT-FORELDRAFÆRNI). Markmiðið með því að 

láta hvern starfsmann fá möppu fyrir sig, er að allir hafi jafnan aðgang að upplýsingum 

um verkefnið, geti kennt reglurnar og tileinkað sér hugmyndafræðina og vinnulagið sem 

SMT – skólafærni felur í sér. (Sjá dæmi um efnisyfirlit SMT-skólafærnimöppu í viðauka 

7.2.). 

 Byrjað er á að velja einkunnarorð eða yfirreglur sem skólinn notar og eru lýsandi fyrir 

það sem skólinn vill standa fyrir (Sprague og Golly, 2006; Anna María Frímannsdóttir, 

2003). Það getur til dæmis verið: vinátta, virkni, ábyrgð, virðing eða þess háttar sem 

samræmist stefnu skólans  

      Eitt af fyrstu verkefnum teymisins er að búa til reglutöflu fyrir skólann. (Sjá 

reglutöflu í viðauka 7.3.). Skólanum er skipt niður í svæði (Sprague og Golly, 2007). Í 

leikskólanum Sólbrekku er skólanum til að mynda skipt í tíu svæði.  Skilgreina þarf þá 

hegðun sem starfsfólk vill sjá á hverju svæði  og samdar eru reglur fyrir svæðin. Á hverju 

svæði eru oft tvær til sjö reglur fyrir börnin að fara eftir (Sprague og Golly, 2007). Einnig 

eru oft tvær til þrjár almennar reglur sem gilda á öllum svæðum s.s. hafa hendur og fætur 

hjá sér, vera virk og fara eftir reglum. Í reglutöflunni eru notuð skýr fyrirmæli til að segja 

börnunum hvaða hegðun ætlast er til að þau sýni á hverju svæði. Þessi vinna getur oft 

skapað miklar umræður og getur tekið talsverðan tíma því það sem einum finnst 

mikilvæg regla getur öðrum verið sama um.  Til dæmis hvort börn í unglingadeild megi 

vera með húfu í tímum eða ekki. Eða hvort megi hlaupa á ganginum í leikskólanum. 

Mikilvægt er að orða reglurnar á jákvæðan hátt og segja hvaða hegðun ætlast er til að 

börnin sýni s.s. notið inniröddina eða gangið á ganginum í staðinn fyrir óskýr fyrirmæli 

svo sem : ,,ekki vera með hávaða” og ,,ekki hlaupa á ganginum” (Sprague og Golly, 

2007). Þannig er þess sérstaklega gætt að börnin fái skýr fyrirmæli um til hvers er ætlast 

af þeim. 

      Þegar reglutaflan er tilbúin þarf að búa til kennsluleiðbeiningar fyrir hverja reglu 

(Sprague og Golly, 2007), (Sjá dæmi um kennsluleiðbeiningar í viðauka 7.4).   Þetta er 

gert til þess að allt starfsfólk geti kennt reglurnar, geri það eins og allir séu með sömu 

skilaboðin. Mikilvægt er að kenna reglurnar á þeim stað þar sem þær eru í gildi. Í 
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kennsluleiðbeiningunum kemur fram hver reglan er, hvers vegna þessi regla sé og á 

hvaða svæði. Kennslan fer þannig fram að reglan er kynnt fyrir börnunum. Tveir kennarar 

leika börn og sýna hvernig fara á eftir reglunni á réttan hátt, síðan sýna þeir hvernig ekki 

er farið eftir reglunni og að síðustu sýna þeir hana aftur rétt (PMT-FORELDRAFÆRNI). 

Þetta skapar oft mikla kátínu hjá börnunum, þeim finnst sérstaklega skemmtilegt að sjá 

kennarana sýna hvernig ekki er farið eftir reglunni. Kennararnir henda kannski fötunum á 

gólfið eða rífast við hvor annan. Börnin fá svo tækifæri til að æfa regluna sjálf hvert og 

eitt með aðstoð kennara.  Börnin æfa regluna líka fyrst rétt, síðan hvernig ekki er farið 

eftir reglunni en enda alltaf á að gera hana rétt eins og kennararnir.  Að síðustu er rætt um 

hvaða reglu verið var að innleiða.  Kennsla á þennan hátt situr mun betur í börnunum. Að 

að sjá kennarana leika regluna og fá að æfa hana sjálf í hlutverkaleik hefur afgerandi áhrif 

á að þau skilja mun betur hvað reglan þýðir og muna hana betur. Einnig er gott fyrir 

börnin að sjá hvað það er sem á ekki að gera, þ.e. hvernig ekki er farið eftir reglunni. Á 

þann hátt skilja þau betur til hvers er ætlast af þeim (Sprague og Golly, 2007). Mikilvægt 

er að enda alltaf með því að sýna regluna rétt þá er það hið rétta sem síðast er farið yfir og 

situr betur eftir.  Það eitt og sér að kennari fylgist með að reglunum sé framfylgt og grípi 

inn í ef svo er ekki gert er ekki nóg. Mikilvægt er að minna á reglurnar og beita öflugri 

jákvæðri hvatningu til þess að viðhalda færninni. Börnin þurfa að finna að kennarinn 

tekur eftir því þegar þau standa sig vel í að fylgja reglunum og að það sé þess virði, þá er 

líklegra að hegðunin verði endurtekin (Sprague og Golly, 2006). 

      Þegar búið er að útbúa kennsluleiðbeiningar fyrir allar reglurnar þarf að huga að því 

hvernig gera á reglurnar sýnilegar fyrir börn og starfsfólk.  Útbúnar eru myndir, ein mynd 

fyrir hverja reglu til að hengja upp á staðinn þar sem reglan gildir til að minna börn og 

starfsfólk á að fara eftir reglunni (PMT-FORELDRAFÆRNI).  Myndirnar geta bæði 

verið teiknaðar eða ljósmyndir sem eru dæmigerðar fyrir hverja reglu.  Margir skólar hafa 

tekið ljósmyndir af börnunum til að nota fyrir reglurnar.  Einnig er hægt að fá teikningar 

hjá PMT – FORELDRAFÆRNI í Hafnarfirði.  Á þeim teikningum eru  svo kölluð 

brosbörn. Strákur og stelpa sýna regluna, auk þess sem undir hverri mynd er skrifað 

hvaða reglu brosbörnin sýna. (sjá mynd í viðauka 7.5)   
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     Hugmyndafræði SMT – skólafærni leggur áherslu á að gefa börnum skýr fyrirmæli 

(PMT-FORELDRAFÆRNI). Á undirbúningsárinu er farið yfir einkenni skýrra og 

óskýrra fyrirmæla með starfsfólkinu og það látið æfa sig í að gefa skýr fyrirmæli.  Það að 

gefa börnum óskýr fyrirmæli er öllum mjög tamt hvort sem er foreldrum, kennurum eða 

öðrum starfsmönnum.  Því er gott að nota undirbúningsárið í að tileinka sér þetta og æfa 

það. Í möppunni er kafli sem fjallar um skýr og óskýr fyrirmæli.  Þegar kennarar nýta sér 

reglurnar rétt eru þeir að gefa nemendum skýr fyrirmæli. Ef nemandi er til dæmis  

órólegur í röðinni ætti kennari að ganga til hans, leggja höndina létt á öxl hans, ná 

augnsambandi og minna hann á regluna með því að segja ,,hafðu hendur og fætur hjá 

þér”. 

 

3.3 SMT-skólafærni    Hvatning 

     Næst á dagskrá er að ákveða hvernig skólinn vill haga hvatningarkerfi sínu.  Eitt af 

megin verkfærum PMT er hvatning. Mikilvægt er að veita börnunum jákvæða athygli og 

umbun fyrir að fylgja reglum skólans.  Með því að nota hvatningu markvisst aukast 

líkurnar á að reglurnar lærist og þeim sé fylgt eftir.  Mikilvægt er að nota hvatninguna 

strax og hegðunin birtist (Sprague og Golly, 2007) Á þann hátt eru börnin hvött á 

jákvæðum nótum til að fylgja þeim reglum sem skólinn hefur sett og minnt á að fylgja 

þeim.  Markviss notkun hvatningar eykur öryggi nemenda og skapar jákvæðara 

andrúmsloft (Sprague og Golly, 2007).  Starfsfólk þarf að muna að vera óspart á 

félagslega hvatningu.  Hlutfall jákvæðrar hvatningar til barnanna þarf að vera fimm 

sinnum meira en þeim eru sett mörk (Arnesen, Ogden og Sφrlie, 2006). Það þarf að taka 

eftir því þegar vel er gert og börnin fylgja þeim fyrirmælum sem þeim eru gefin (Sprague 

og Golly, 2007). Þá er strax veitt jákvæð hvatning.  Það getur verið bros og munnlegt 

hrós s.s. flott hjá þér, glæsilegt, það var lagið eða eitthvað þess háttar en mikilvægt er að 

gleyma ekki að fylgja því eftir með því að segja nákvæmlega hvað var flott.  Dæmi:  

,,Dugleg ertu að hafa hendur og fætur hjá þér”. Þannig fer það ekki fram hjá barninu fyrir 

hvað verið var að hrósa því. 
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     Skólinn þarf að koma sér upp hvatningarkerfi.  Það er táknkerfi þar sem börnin vinna 

sér inn einhver tákn s.s. stjörnur, kort eða táknpening.  Hópurinn eða bekkurinn safnar 

síðan sameiginlega ákveðnum fjölda peninga.  Þegar takmarkinu er náð er veitt fyrirfram 

ákveðin umbun (Sprague og Golly, 2007). Í leikskólanum Sólbrekku eru til dæmis notuð 

svokölluð bros.  Það eru litlir pappapeningar sem eru með mynd af brosbörnunum (Sjá 

brosbörnin í viðauka 7.4). Börnin á hverri deild fyrir sig safna svo brosum sameiginlega.  

Kennarar gefa börnunum brosin þegar þau hafa staðið sig vel í að fylgja reglunum. Þegar 

takmarkinu er náð er fyrirfram ákveðin umbun veitt.  Hún getur til dæmis verið að poppa 

fyrir deildina, búningadagur, náttfatadagur eða gönguferð.  Í byrjun hverrar söfnunar er 

tekin sameiginleg ákvörðun á deildinni hverju á að safna fyrir og sett mynd eða tákn af 

því hjá söfnunarbauknum. Þannig vita öll börnin að hverju er stefnt.   

 Árinu eru skipt upp í svokölluð brostímabil (PMT-FORELDRAFÆRNI).  Það er gert 

til þess að passa upp á að öll börnin fái örugglega að minnsta kosti eitt bros fyrir sig á 

hverju tímabili.  Ekkert barn má verða út undan.  Það kemur flestum á óvart að það eru 

rólegu börnin sem sérstök ástæða er til að fylgjast með að fái örugglega bros fyrir sig. Þau 

börn sem alltaf fara eftir reglunum og eiga auðvelt með að læra þær þurfa minni 

hvatningu til að fylgja reglunum og vilja því frekar gleymast en hin sem alltaf þarf að 

hafa gætur á.  

 Hvatningarkefi má líka koma upp fyrir einstaka börn.  Þá er útbúið sérhæft umbunar- 

eða táknkefi fyrir barnið í samvinnu við foreldra.  Kerfið miðar að því að stöðva 

óæskilega hegðun og kenna barninu nýja hegðun á jákvæðan hátt.  Þessar leiðir koma inn 

í SMT skólafærni þegar verið er að vinna með mið- og efsta lag forvarnarpíramídans. 

 

3.4 SMT- skólafærni   Mörk 

 Því næst þarf að huga að því hvernig skólinn ætlar að haga því að setja börnunum 

mörk.  Börnum eru sett mörk til að stöðva eða draga úr óæskilegri hegðun (Sprague og 

Golly, 2007). Þegar um endurtekna óæskilega hegðun er að ræða þarf að stöðva hana, það 

er gert með því að nota mildar sanngjarnar afleiðingar.   
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Óæskilegri hegðun er oft skipt í tvo flokka, minniháttar atvik og meiriháttar. Hegðunin er 

síðan skilgreind, gert er yfirlit yfir hvað telst til minniháttar atvika og hvað telst til 

alvarlegri atvika. 

 Hér á eftir er dæmi frá leikskólanum Sólbrekku:   

Minniháttar atvik eru: 

∗ hunsa fyrirmæli 

∗ ljótt orðbragð 

∗ trufla / ögra 

∗ stríða 

∗ skemma fyrir öðrum 

∗ fýlustjórnun 

∗ frussa  

∗ toga í hár 

∗ hrinda 

∗ klóra 

∗ klípa 

Alvarlegri atvik eru: 

∗ sparka 

∗ bíta 

∗ slá / kýla 

∗ kasta grjóti / sandi 

∗ hrinda af mikilli  hörku 

∗ meiða 

     Síðan er ákveðið hvernig skal bregðast við minniháttar atvikum og hvernig skal 

bregðast við alvarlegri atvikum.  Það getur verið misjafnt á milli skóla hvernig því er 

háttað en sem dæmi má nefna að hægt  er að taka barnið úr aðstæðum, setja það í einveru 

eða nota forréttindamissi.  Með eldri börn mætti nota uppbótarverkefni við alvarleg brot.  

Hér á eftir er dæmi um agaferil: 

Börnin eru í samverustund og Marta er að ýta í Jónu og trufla samverustundina. 

∗ Skýr fyrirmæli eru gefin – ,,Marta, hafðu hendur og fætur hjá þér”.    



 27 

Kennari bíður í nokkrar sekúndur og gefur barninu færi á að bæta hegðun sína. Barnið 

heldur áfram fyrri hegðun og hlýðir ekki. 

∗ Skýr fyrirmæli – val – ,,hafðu hendur og fætur hjá þér eða farðu fram”.   

Þarna getur barnið valið um hvort það ætlar að hlýða og vera áfram í samverustund eða 

fara fram. Kennari bíður í nokkrar sekúndur, barnið heldur áfram fyrri hegðun og hlýðir 

ekki 

∗ Setja orð á hegðun og vísa úr aðstæðum – ,,þetta er ekki að hafa hendur og 

fætur hjá sér…farðu fram”. 

Þarna segir kennari barninu að það sé ekki að fara eftir fyrirmælunum og fer með það úr 

aðstæðunum. 

     Slæma hegðun þarf að leiðrétta strax. Mikilvægt er að hafa orð á hegðuninni þannig að 

barnið viti hvað verið er að gera athugasemdir við. Afleiðingar hegðunarinnar þurfa að 

koma strax í kjölfar hennar eða við fyrsta tækifæri (Sprague og Golly, 2007). 

Óæskilega hegðun má stöðva með skýrum fyrirmælum um hvað á að gera, með því að 

taka barnið úr aðstæðunum og með því að setja barnið í einveru.  Í leikskólanum 

Sólbrekku eru börnunum stundum sett mörk á þann hátt að þau eru látin sitja á stól sem er 

afsíðis eða til hliðar við hin börnin. Barnið situr þá rólegt á stólnum í fyrirfram ákveðinn 

tíma.  Tíminn fer eftir aldri barnsins, það er ein mínúta fyrir hvert ár í aldri barnsins. 

Þegar barn getur ekki farið eftir reglum þarf stundum að taka það úr aðstæðunum. Barnið 

getur verið í aðstæðum sem það ræður ekki við.  Þá skapast stundum óþarfa spenna sem 

oft leiðir af sér ofbeldi og ójafnvægi í hópnum.Við matarborðið er oft nóg að snúa stól 

barnsins frá borðinu í stutta stund. Þannig er hegðunin stöðvuð og barnið tekið úr 

aðstæðum á einfaldan máta (Sprague og Golly, 2007). 

Þegar verið er að setja börnum mörk verður alltaf að taka tillit til aldurs barnsins og 

þroska þess.  Ekki eru gerðar sömu kröfur til tveggja ára barns og fimm ára. Nauðsynlegt 
er að teymið í hverjum skóla ákveði fyrirfram hvernig skal bregðast við því þegar 

nemendur fara ekki eftir þeim reglum sem settar hafa verið eða þeir fremja einhverskonar 

agabrot (Sprague og Golly, 2007).  Ákveða þarf stað á hverju svæði sem hægt er að nota 

til að vísa í einveru.  Staðurinn þarf að vera þar sem kennari getur fylgst með barninu og 

öruggur fyrir barnið.   
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Mikilvægt er fyrir skólasamfélagið að setja börnunum mörk.   Það þarf markvisst að 

kenna börnunum jákvæða hegðun og stöðva eða draga úr óæskilegri hegðun.  Verkfæri 

PMT eru mjög vel til þess fallin og nýtast vel í skólanum.  Innan hvers skóla þarf svo að 

ákveða leiðirnar sem henta þykja með tilliti til aldurs barnanna.  

 

3.5    Innleiðsla 

 Gert er ráð fyrir að undirbúningur verkefnisins taki eitt ár.  Þegar því er lokið hefst 

svokölluð innleiðsla en það er fyrsta framkvæmdarárið.  Þá er farið að innleiða kerfið í 

skólanum.  Búin er til framkvæmdaáætlun varðandi í hvaða röð á að kenna nemendum 

reglurnar og hvenær. Kynna þarf kerfið vel fyrir starfsfólkinu og  gera það öruggt í að 

nota verkfærin. Starfsfólkið er þjálfað til þess að kenna reglur skólans, nota markvissa 

hvatningu og setja börnunum mörk (PMT-FORELDRAFÆRNI).   

     Eftir það, eða á öðru ári, er farið að gefa gaum þeim nemendum, sem þurfa aðeins 

meiri íhlutun en hinn almenni nemandi. Þar er átt við þá nemendur sem eru í áhættu með 

að þróa með sér andfélagslega hegðun og sýna fyrstu merki þess.  Þarna koma inn 

aðferðir bekkjarstjórnunar, meiri kennsla í félagsfærni og notkun athyglismerkja, en þau 

eru notuð til að ná athygli nemenda.  Athyglismerkin eru eins fyrir allan skólann.  Þannig 

er samræmi milli starfsfólks.  Einnig er nemendum kenndur einbeitingarleikur sem 

ætlaður er til að æfa nemendur í að einbeita sér þrátt fyrir truflun (Sprague og Golly, 

2006; PMT FORELDRAFÆRNI). Aðferðir lausnaleitar eru innleiddar.  Þannig er 

nemendum kennt að leysa vandamál eða ágreiningsefni á skipulegan hátt. Aukið samstarf 

er við foreldra og þeim boðið á námskeið í PMT (PMT-FORELDRAFÆRNI). 

  Á þriðja ári er svo farið að vinna að því að skipuleggja stuðning við þá nemendur sem 

eru efst í forvarnaþríhyrningnum en það eru þeir nemendur sem eru í mikilli áhættu með 

að þróa með sér andfélagslega hegðun og sýna töluverða hegðunarerfiðleika. Mikið 

samstarf er við foreldra og þeim vísað í PMT-meðferð. Markviss kennsla er í félagsfærni 

og aðgerðir eru einstaklingsmiðaðar.  Búin er til einstaklingsnámskrá fyrir hvern 

nemanda og oft er samstarf við aðrar stofnanir varðandi þessa nemendur (Sprague og 

Golly, 2006; PMT FORELDRAFÆRNI). 
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4 Mæling  skráðra hegðunarfrávika 

 
Til þess að hægt sé að fylgjast með hvort árangur hafi náðst í að draga úr 

hegðunarfrávikum er nauðsynlegt að nota skráningar.  Í flestum grunnskólum er til staðar 

skráningarkerfi vegna hegðunarfrávika.  Með því að gera skráninguna markvissa má 

fylgjast með þróun og fjölda hegðunarfrávika.  Nota má niðurstöðurnar til að meta öryggi 

skólans, við eftirfylgd og áætlanagerð. Það má sjá á hvaða svæðum vandamál koma helst 

upp og hvers konar vandamál það eru.  (Sprague o.fl 1999; Sprague og Golly, 2006). 

Þannig er hægt að meta gæði agaferilsins í skólanum og sjá hvort gera þarf breytingar á 

honum og þá hvar (Sprague o.fl 1999).  Í leikskólum er ekki hefð fyrir því að nota 

hegðunarskráningar.  Það hentar því oft betur þar að skrá í tvö til þrjú tímabil á ári en ekki 

samfellt.  Ókosturinn við það gæti verið að gögnin eru ekki alltaf til staðar og það gæti 

komið til þess að tímabilin yrðu ekki þau sömu frá ári til árs af ýmsum ástæðum.  Þannig 

yrði samanburður á tímabilunum ekki mögulegur.  Ef valið væri að skrá í tveimur 

tímabilum væri hægt að taka upp skráningu þess utan ef verið er að skoða samskipti 

ákveðinna barna sérstaklega eða samskipti á tiltekinni deild. 

 Mikilvægt er að allt starfsfólk noti skráningarkerfið á sama hátt, til þess að 

niðurstöður þess gefi sem gleggsta mynd af þróuninni. Byrja þarf að skrá áður en 

innleiðsla hefst til þess að sjá hvernig hegðunin var áður en byrjað var á verkefninu. 

 

4.1 Aðferð 

     Um er að ræða tvö tímabil mælinga, fjórar vikur í hvort skipti, í leikskólanum 

Sólbrekku þar sem skráð voru hegðunarfrávik á öllum deildum leikskólans. Tekin var 

grunnlína og svo mælt aftur eftir að íhlutun var farin af stað. Grunnlínumælingin fór fram 

19. nóvember til 14. desember 2007.  Það var um það bil sem innleiðsla var að hefjast í 

leikskólanum, verið var að kenna fyrstu regluna. Síðan var skráð aftur eftir að íhlutun var 

hafin eða  frá 10. mars til 11. apríl 2008, það tímabil nær yfir fimm vikur en skráð var í 

fjórar vikur þar sem páskarnir voru á miðju tímabilinu og þar af leiðandi frí í 

leikskólanum.  
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4.1.1 Þátttakendur 

 Leikskólinn Sólbrekka er fimm deilda leikskóli. Þar dvelja 102 börn í fjóra til níu og 

hálfan tíma á dag. Allt starfsfólk Sólbrekku tók þátt í að skrá hegðunarfrávik.  Skráð var á 

öllum deildum leikskólans.  Yngstu börnin eru  á öðru ári og þau elstu á sjötta ári. 

4.1.2 Mælitæki 

 Notuð voru skráningarblöð, eitt fyrir hvert tilvik.  Skráningarblaðið var unnið með 

hliðsjón af skráningarblaði frá PMT-FOELDRAFÆRNI.  Á blöðunum kemur fram hvers 

konar atvik kom upp, hvar atvikið átti sér stað, möguleg ástæða atviksins og afleiðingar 

þess, það er að segja hvernig brugðist var við (sjá mynd 1). 

 

 

 

 
       
      

         
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Mynd 1.  Skráningarblað leikskólans Sólbrekku 
 
 

Só           Sólbrekka                                                                                                        
         Skráningarblað                                                                                               

 
            Nafn ______________ Deild__________ Þolandi______                 

               Dags: _____Kl._________Skrásetjari:_______________   

 
Staðsetning Lýsing á atviki sem átti sér 

stað 
  
o Deild 
o Fataklefi 
o Útisvæði 
o Matartími 
o Gangur 
o Listaskáli 
o Salerni 
o Vettvangsferðir 
o Íþróttahús 
   o Andyri 
   o Íþróttasalur 

 
Annað_______________
____________________
____________________ 
____________________ 
____________________     
 

o Minniháttar atvik  
o Ljótt orðbragð 
o Truflar samverustund 
o Vinnur ekki 
o Fer ekki eftir fyrirmælum 
o Hrekkir 
o Truflar leiki annarra 
o Slagsmál/stympingar (t.d.      
hrindir, slær til o.fl.) 
o Truflar vinnustund 
o Bítur 
o Truflar matartíma 
 
Annað__________________
________________________
________________________
________________________ 
 
      

 

 
 
 
Möguleg ástæða Afleiðingar 
o Að fá athygli félaga 
o Að fá athygli      
fullorðinna 
o Að fá hluti eða fá að 
gera eitthvað 
o Forðast félaga 
o Forðast fullorðna 
o Komast undan því að 
gera eitthvað (t.d. ákv. 
verkefni) 

o Komast undan því að 
læra 
o Veit ekki 
o Sérástæður ( greining ) 
 
Annað_______________
____________________ 
 

o Viðvörun gefin/rætt 
við  barnið 
o Leyst á staðnum 
o Vísað til 
leikskólastjóra 
o Missti ákveðin 
réttindi 
o Samband haft við 
foreldra 
o Vísað úr aðstæðum 
o Sett á stól 
 
Annað______________
___________________
___________________ 
___________________ 
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4.1.3 Framkvæmd 

     Skráningartímabilin voru tvö eins og áður segir. Fyrst var gerð grunnlínumæling sem 

hófst 19. nóvember um það bil sem fyrsta regla var kynnt fyrir börnunum.  Það stóð yfir í 

fjórar vikur eða til 14. desember 2007.  Síðan var skráð aftur þremur mánuðum seinna 

þegar íhlutun var hafin eða þann 10. mars og stóð til 11. apríl 2008.   Allt starfsfólk var 

tilbúið til að taka þátt í þessu og skýrt var frá hver tilgangurinn væri. Í upphafi gætti 

óöryggis hjá starfsfólki gagnvart skráningunum. Sumum fannst mjög erfitt að skrá og vita 

hvenær ætti að skrá.  Brugðist var við þessum athugasemdum strax en í leikskólanum er 

ekki hefð fyrir skráningu af þessu tagi sökum þess var fólk óöruggt gagnvart þeim. Þegar 

seinna skráningartímabilið byrjaði var starfsfólkið orðið mun öruggara. Einnig kom sú 

umræða upp að alltaf væri verið að skrá sömu börnin. 

 

4.2 Niðurstöður 

     Niðurstöður skráninga á hegðunarfrávikum í leikskólanum Sólbrekku.  
 
 

 
          Mynd 2. Skráning á hegðunarfrávikum 

 

     Eins og sjá má á mynd 2, þá dró verulega úr hegðunarfrávikum í leikskólanum eftir að 

íhlutun hófst..  Skráð hegðunarfrávik fóru úr 90 tilvikum þegar grunnlínumæling var gerð 

niður í 59 þegar íhlutun var hafin. Það sýnir að dregið hefur úr skráðum 
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hegðunarfrávikum um 35%. Þegar tekin var grunnlína voru skráð 4.5 hegðunarfrávik á 

dag en eftir að íhlutun voru þau 2.95  á dag.  Á fyrra tímabilinu voru 0.88 hegðunarfrávik 

á hvern nemanda í leikskólanum en á seinna tímabilinu voru þau 0.58 á hvern nemanda.   

 

Tafla 1.  Hlutfall skráninga fyrir drengi og stúlkur grunnlína 

______________________________________________________ 

Kyn  ___________ Fjöldi__________  Hlutfall 

Drengir                                     53                                             59 

Stúlkur                                      37______________________ 41___ 

Alls     90______________________100___ 

 

 

Tafla 2.  Hlutfall skráninga fyrir drengi og stúlkur eftir íhlutun     

______________________________________________________ 

Kyn  ___________ Fjöldi__________  Hlutfall 

Drengir                                     41                                              69 

Stúlkur                                      18_______________________31___ 

Alls     59______________________100___ 

 

 

Á töflu eitt og tvö sést að hlutfall skráninga vegna drengja er mun hærra en stúlkna á 

báðum tímabilum.  Á seinna tímabilinu eru hlutfallslega fleiri hegðunarfrávik hjá 

drengjum en á fyrra tímabilinu.   
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Staðsetning hegðunarfrávika
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            Mynd 3. Staðsetning hegðunarfrávika 
 

Á mynd númer þrjú má sjá að skráðum hegðunarfrávikum hefur fækkað á öllum 

svæðum.  Skráð hegðunarfrávik eru flest á deild og á útisvæði.  Gera má ráð fyrir að 

skráð hegðunarfrávik á deild séu í þeim stundum sem eru frjálsar, það er þegar ekki er 

skipulagt starf á deildinni svo sem hópavinna eða samverustundir. Í útiveru er einnig 

frjáls tími, þar sem börnin skipuleggja leiki sína sjálf.   

Tegund hegðunarfrávika
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Mynd 4. Tegund hegðunarfrávika. 
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 Á mynd 4 má sjá að mest hefur dregið úr minniháttar hegðunarfrávikum og ljótu 

orðbragði.  Truflunum í samverustundum hefur fjölgað um fimm, skráningum á að fara 

ekki eftir fyrirmælum hefur fjölgað um eina en annars staðar hefur skráðum 

hegðunarfrávikum yfirleitt fækkað. 

 

Afleiðingar óæskilegrar hegðunar
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Mynd 5. Afleiðingar óæskilegrar hegðunar. 
 
 Á mynd fimm má sjá að fleirum er vísað úr aðstæðum eða settir á stól en áður. Færri 

tilvik eru leyst  á staðnum eða viðvörun gefin á seinna tímabilinu.   

 

5 Umræða 

 
Markmið ritgerðarinnar var að gera yfirlit yfir SMT-skólafærni og PMT aðferðina. 

Reynt hefur verið að sýna fram á kosti þess að nota verkfæri PMT markvisst, bæði fyrir 

foreldra og aðra uppalendur.  Einnig kosti þess fyrir bæði grunn- og leikskóla að innleiða 

SMT-skólafærni í skólana. Það er nauðsynlegt bæði fyrir foreldra og skólafólk að hafa 

verkfæri í höndunum til þess að kenna börnum æskilega hegðun.  Með því að nota 

verkfæri PMT er það gert markvisst á jákvæðan hátt og þannig aukast líkurnar á 

samvinnu við börnin.  Mikilvægt er fyrir skólasamfélagið að reyna að koma í veg fyrir 

hegðunarvandkvæði.  Rannsóknir sýna að ef ekki er brugðist við hegðunarvandkvæðum á 

unga aldri geti þau auðveldlega þróast í andfélagslega hegðun á unglings- og 
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fullorðinsárum. Til eru margar aðferðir ætlaðar til þess en meirihluti þeirra hefur ekki 

verið rannsakaður og þar af leiðandi er ekkert sem segir að þær virki sem skyldi (Kazdin,  

2005).  PMT aðferðin er vel rannsökuð aðferð.  Rannsóknir á  henni sýna að með notkun 

á verkfærum PMT má draga úr eða stöðva hegðunarerfiðleika bæði heima og í 

skólasamfélaginu (Forgatch og Martines, 1999).   

Í kaflanum um mælingu hegðunar í leikskólanum Sólbrekku kemur það greinilega í 

ljós að verulega hefur dregið úr skráðum hegðunarfrávikum, eða um 35%, frá því farið 

var að innleiða SMT-skólafærni í skólann. Á töflu eitt og tvö má sjá að skráningar vegna 

drengja eru mun fleiri en vegna stúlkna á báðum skráningartímabilunum. Einnig má sjá 

að skráningar á seinna tímabilinu eru hlutfallslega fleiri heldur en þegar grunnlínan var 

tekin.  Þessar niðurstöður mætti túlka sem svo að stúlkurnar ættu auðveldara með að 

fylgja reglunum og það séu fleiri strákar sem lenda í mið- eða efsta hluta píramídans.  

Á mynd þrjú má sjá að flestar skráningar eiga sér stað á deild eða á útisvæði.  Þarna eru 

börnin yfirleitt í frjálsum leik, því skipulagðar stundir eru skráðar sérstaklega. Það má því 

álykta sem svo út frá þessum niðurstöðum að flest hegðunarfrákvik eigi sér stað þegar 

börnin leika sér í frjálsum leik annað hvort á útsvæði eða inni á deild, þegar starfsfólk er 

ekki með skipulagðar stundir.  Taka mætti þessar stundir sérstaklega til endurskoðunar 

með tilliti til þess hvað væri hægt að gera til að fækka skráningum.  Mögulega þyrfti að 

kenna reglurnar betur á þessum svæðum og auka notkun hvatningar. 

 Í niðurstöðum kemur fram að dregið hefur úr minniháttar atvikum en slagsmál og 

stympingar hafa nánast staðið í stað.  Draga má þá ályktun af þessum niðurstöðum að 

tekist hafi að draga úr hegðunarfrávikum í neðsta lagi píramídans.  Álykta mætti sem svo 

að þau hegðunarfrávik sem leikskólinn er að fást við núna séu að stórum hluta frávik hjá 

þeim börnum sem eru stödd á miðlagi forvarnarþríhyrningsins eða því efsta. Þetta eru þau 

börn sem þurfa á meiri íhlutun að halda en þau sem eru í neðsta lagi 

forvarnarþríhyrningsins. Þar sem ekki er farið að vinna með miðlag 

forvarnarþríhyrningsins fyrr en á öðru ári verður ekki farið að vinna markvisst með þau 

börn sem þar eru fyrr er næsta vetur.  Í leikskólanum eru þó umbunarkerfi og samvinna 

við foreldra fyrir þessi börn en heildrænt skipulag verður ekki unnið fyrr en næsta vetur.  

Áætlað er að vera með skráningartímabil í leikskólanum á sama tíma og var nú í vetur, 
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næstu árin.  Þannig verður hægt að bera saman niðurstöðurnar og meta árangur 

verkefnisins.  Niðurstöður mælinganna má einnig nota til þess að meta hvar þörf er á 

frekara inngripi eða endurmati.   

 Í Sólbrekku hefur það sýnt sig að börnin eru mjög áhugasöm um að fylgja reglunum.  

Þau minna hvert annað á og eru mjög spennt að safna brosum og halda brosveislur.  Það 

hefur einnig sýnt sig að þau taka mjög vel eftir myndunum sem sýna reglurnar.  Það að 

hafa myndir á veggjunum sem minna þau á reglurnar er mjög góður stuðningur fyrir þau.  

Starfsfólk er jákvætt gagnvart SMT-skólafærni og finnst það öryggi að hafa verkfæri í 

höndunum til að bregðast við hegðunarfrávikum og kenna æskilega hegðun á jákvæðan 

hátt. 

Í Hafnarfirði er markvisst unnið með PMT og SMT – skólafærni.  SMT – skólafærni 

hefur verið innleidd í alla grunnskóla bæjarins og marga leikskóla auk þess sem reglulega 

er boðið upp á námskeið og meðferð í PMT – FORELDRAFÆRNI fyrir þá foreldra sem 

á þurfa að halda.  Hafnarfjörður hefur einnig verið leiðandi í að innleiða PMT – 

FORELDRAFÆRNI  og SMT –skólafærni í önnur bæjarfélög s.s. Akureyri, Húsavík og 

eins hefur fólk frá Reykjavík og Seltjarnarnesi sótt fræðslu til Hafnarfjarðar (Margrét 

Sigmarsdóttir, 2008).  Þar hefur komið í ljós að tilvísunum til sálfræðinga vegna 

hegðunarfrávika hefur fækkað í kjölfar þess að farið var að nota PMT aðferðina og 

innleiða SMT-skólafærni markvisst í alla skóla í bænum (Margrét Sigmarsdóttir munnleg 

heimild, 17. mars 2008).  Á Seltjarnarnesi hefur verið vísir að foreldraþjónustu í 

leikskólunum í nokkur ár.  Unnið hefur verið samkvæmt PMT-aðferðinni í nokkur ár og í 

leikskólanum Sólbrekku hefur leikskólastjórinn sótt grunnmenntun í PMT til 

Hafnarfjarðar auk þess sem einn starfsmaður hefur fengið ráðgjafamenntun í PMT í 

Hafnarfirði. 

Á næstu árum verður haldið áfram vinnu með SMT-skólafærni í leikskólanum 

Sólbrekku.  Nú tekur við vinna með mið- og efsta lag forvarnarþríhyrningsins, auk þess 

sem haldið verður áfram að vinna með neðsta lagið.  Mikilvægt er að efla 

foreldraþjónustu og gera hana markvissari.  Kynna þarf verkefnið vel fyrir foreldrum.  

Allir foreldrar í leikskólanum þurfa að þekkja SMT-skólafærni og vera meðvituð um 

framgang verkefnisins.  Áætlað er að bjóða foreldrum í leikskólanum upp á námskeið í 
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PMT-aðferðinni, þannig geta foreldrar nýtt sér verkfæri PMT með börnum sínum.  Einnig 

er mikilvægt fyrir leikskólann að fleira starfsfólk sæki grunnmenntunarnámskeið til 

Hafnarfjarðar til að styrkja áframhald SMT-skólafærni.  Hafnarfjörður hefur eins og áður 

segir verið leiðandi í að innleiða PMT-FORELDRAFÆRNI og SMT-skólafærni í önnur 

bæjarfélög.  Það að innleiða PMT aðferðina og SMT-skólafærni í allt skólasamfélagið í 

bæjarfélaginu hefur reynst vel bæði hér á landi og í til dæmis í Noregi, þar sem það hefur 

verið gert á landsvísu.  PMT og SMT-skólafærni eru ráð sem duga, það hafa fjölmargar 

rannsóknir leitt í ljós (Sprague og Golly, 2007).  Það að innleiða PMT og SMT- 

skólafærni er eitthvað sem ætti að taka til athugunar og væri auðvelt í framkvæmd á 

Seltjarnarnesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38 

6 Heimildaskrá 

Anna María Frímannsdóttir. (2003). Jákvæður stuðningur við nemendur í grunnskólum.   

Þjálfun starfsfólks, undirbúningur fyrir íhlutun og grunnlínumæling. Óbirt Cand. 

Psych. ritgerð: Háskóli Íslands, Félagsvísindadeild.   

 

Arnesen, A., Ogden, T. og Sørlie, M. (2006). Positiv atferd og støttende læringsmiljø i  

skolen. Oslo: Universitetsforlaget. 

 

Forgatch, M.S. og Martinez Jr, C.R. (1999). Parent management training. A Program  

Linking Basic research and Practical Application. Tidsskrift for Norsk 

Psykologforening 36. Norsk psykologforening. 

 

Forgatch, M.S., og Knutson, N.M. (2002). Linking Basic and Applied Research in a 

Prevention Science Process. Family psychology: Science-based Interventions  

American Psychological Association, 238-257. 

 
Kazdin A. E, Ph.D. (2005). Parent Management Training.  Treatment for Oppositional, 

Aggressive, and Antisocial Behaviour in Children and Adolescents.  

Oxford: Oxford University Press. 

 

Margrét Sigmarsdóttir. (1999). Góð sjálfstilfinning – hæfur einstaklingur.  

Uppeldi, tímarit um börn og fleira fólk. 6 (12) 
 

Margrét Sigmarsdóttir. (2002). PMT meðferð fyrir foreldra barna með 

hegðunarerfiðleika. Glæður: Fagrit íslenskra sérkennara 2 (12). 18 - 24 

 

Margrét Sigmarsdóttir. (2005). Styðjandi foreldrafærni.   

Hafnarfjörður: Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar. 

 

Margrét Sigmarsdóttir. (2008). PMT – FORELDRAFÆRNI – Staða verkefnis.  

Fræðslusvið Hafnarfjarðar.  



 39 

Patterson , G. og Forgartch, M.  (1987).  Parents and adolescents, living together. Part 1: 

The Basics.  

Castalia Publishing company. 

 

Patterson , G. og Forgartch, M.  (1998). Behavioral Family Therapy.  

Couple and Family Therapy: Systemic and Cognitive Perspectives. Kafli 4. 

Guilford Publications, bls.85 – 107. 

 

Patterson, G.R., Reid, J.B.og Eddy, J.M. (2002). A Brief History of the Oregon Model.  

Antisocial Behaviour in Children and Adolescents: a developmental analysis and 

model for intervention.  

American Psychological Association. 
 

PMT – FORELDRAFÆRNI Hafnarfirði. Vefslóð: http://www.pmt-foreldrafærni.is   

[Sótt 21. febrúar 2008] 

 

Sprague, J. og  Horner, R. (2006)  School Wide Positive Behavioural Supports. 

The Handbook of School Violence and School Safety: From Research to Practice, 

2-18 

Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 
 
Sprague, J., Sugai, G., Horner, R. og Walker, H.M. (1999) Using Office Discipline 

Referral Data to Evaluate School-Wide Disipline and Violence Prevention 

Interventions. 

OSSCBulletin, Oregon School Study Concil, Volume 42, Number 2. 2 - 18 
 

Sprague, J. og Golly, A.  (2007) Til fyrirmyndar.  Heildstæður stuðningur við jákvæða 

hegðun.  

Reynir Harðarson (þýðandi). Reykjavík: Þjónustumiðstöð Breiðholts. 

 

 



 40 

Walker, H.M., Irvin, L.K., Sprague, J.R., Violence Prevention and Shool Safety: Issues, 

Problems, Approaches and Recommended Soultions.  

OSSCBulletin, Oregon School Study Concil, Volume 41,  Number 1 1997, 2 – 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41 

7 Viðauki 

7.1 Forvarnarþríhyrningurinn 

 
 

Birt með leyfi frá PMT- FORELDRAFÆRNI, Fræðslusviði Hafnarfjarðar. 
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7.2 Efnisyfirlit SMT – skólafærni möppu 

 

Hér má sjá efnisyfirlit SMT – skólafærni möppu frá skóla sem er á fyrsta ári í 

innleiðsluferli.  Þarna er búið að vinna SMT – skólafærni fyrir alla nemendur.  Eftir er 

vinna fyrir nemendur í áhættu varðandi hegðunarerfiðleika og  nemendur í mikilli áhættu 

varðandi andfélagslega hegðun og erfiðleika.  

 

Efnisyfirlit 

1.   Samantekt um SMT – skólafærni  

            eftir Önnu Maríu Frímannsdóttur 

2.   SMT framkvæmdaáætlun 

3.   Reglutaflan 

4.   Kennsluleiðbeiningar fyrir reglutöfluna 

5.   Fyrirmæli - einkenni og skráningarblað 

6.   Það sem þú vildir alltaf vita um hrós og umbun 

7.   Hvatning – bros -umbunarkerfi 

8.   Hugmyndir að umbun – tillögur að hrósi 

9.   Mörk – jafnvægi - agaferli 

10.  Hvernig setjum við mörk 
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7.3 Reglutafla 
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7.4 Kennsluleiðbeiningar 

                                              
 
 
 
 
 
   

 
 

 
 

 

 

 

 

Regla :                            Hafa hendur og fætur hjá sér. 

Kynning reglunnar (t.d. í hópastarfi). 
Til dæmis á deild.  Þar sem þessi regla gildir á öllum svæðum gæti verið 
ástæða til að minna sérstaklega á hana á fleiri stöðum s.s. á útisvæði og í sal. 
 

Reglan æfð. 
Börnin fá hlutverk og æfa regluna með aðstoð kennara. 

Skilningur á reglunni kannaður. 
Nú vorum við að æfa hvernig við höfum hendur og fætur hjá okkur. 
Hver getur sagt mér hvað er að hafa hendur og fætur hjá sér? 

                       Sólbrekka mars ´07 

Öll svæði                                                                                       Vinátta 

Af hverju?                          Forðast árekstra. 

Hvernig ætlum við að kenna æskilega hegðun? 
Með sýnikennslu, umræðum og hlutverkaleik.  Sýnum börnunum æskilega og 
óæskilega hegðun við matarborðið.   
Þegar regla er kennd þarf að muna að enda alltaf á að sýna hana rétt.  Sýna 
rétt – rangt - rétt.  Kennarar sýna börnunum hvernig höfum hendur og fætur 
hjá okkur. 
Dæmi um sýnikennslu. 
Tveir kennarar leika börn og sýna hvernig við höfum hendur og fætur hjá 
okkur.   
Kennari spyr síðan börnin er þetta að hafa hendur og fætur hjá sér?  Börnin 
svara.   
Kennari sýnir hvað er ekki að hafa hendur og fætur hjá sér. A: Potar í B?  B: 
Hættu þessu og lemur A.   Kennari spyr síðan börnin er þetta að hafa hendur 
og fætur hjá sér?  Börnin svara. 
Kennari endurtekur svo rétt aftur og spyr börnin hvort þetta sé rétt. 



 45 

 

7.5 Brosbörnin 

 
 

 

 
 

Birt með leyfi frá PMT- FORELDRAFÆRNI, Fræðslusviði Hafnarfjarðar. 
 


