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Formáli 

„Þekking er eins og úthafið, því lengra sem maður kemst út á það þess minni 

verður maður“.                     

 (Höfundur óþekktur) 

 

 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til M.Ed.-gráðu í stjórnunarfræðum mennta-

stofnana við Uppeldis- og menntunarfræðideild Menntavísindasviðs Háskóla 

Íslands. Ritgerðin er metin til 30 ECTS eininga. Leiðbeinandi minn var dr. 

Börkur Hansen prófessor og vil ég þakka honum góðar og uppbyggilegar 

athugasemdir og stuðning við verkefnið. Sérfærðingur var Anna Kristín 

Sigurðardóttir dósent og færi ég henni bestu þakkir fyrir gagnlegar 

ábendingar. Vinna við ritgerðina hófst á vormisseri 2014 og var hún unnin í 

áföngum, með fullri vinnu sem deildarstjóri þannig að öll frí voru vel nýtt við 

ritgerðarvinnuna. Öllum viðmælendum mínum þakka ég fyrir að bregðast 

fljótt og vel við ósk um þátttöku, þrátt fyrir miklar annir. Skólastjórnendur 

sem leiðbeindu um val á þátttakendum fá þakkir fyrir aðstoðina.  

Frá því að ég hóf meistaranám á Menntavísindasviði hefur mér liðið eins 

og segir í ofangreindu spakmæli. Hvert námskeiðið af öðru opnuðu nýjar 

víddir og nýja sýn sem hvöttu mig áfram í þekkingarleit minni sem frá upphafi 

námsins hefur nýst mér vel í starfi og veitt mér ómælda ánægju. Það er gott 

að eiga góða að og vil ég þakka þeim sem aðstoðuðu mig og veittu stuðning 

meðan á verkefninu stóð. Ég vil sérstaklega þakka vinkonu minni Þórdísi 

Mósesdóttur yfirlestur og góð ráð og móður minni Sigrúnu Jóhannsdóttur 

stuðning og aðstoð við lokafrágang verkefnisins. 

Verkið tileinka ég barnabörnunum mínu Ólíver, Emblu, Heklu, Heiðu, 

Sölku og Breka en fjögur þeirra eru í SMT skóla. Það var mér erfiðast á þessum 

árum að þurfa að segja nei, þegar spurt var hvort þau mættu koma í 

heimsókn og kannski gista eða bara spjalla, því amma var að læra. En vonandi 

hafa samverustundir sem þau áttu með mér verið þeim mun skemmtilegri. 
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Ágrip 

Í rannsókninni var sjónum beint að innleiðingu SMT skólafærni í Hafnarfirði. 

Markmið hennar var að skoða hvernig staðið var að innleiðingunni og fá fram 

sjónarmið, reynslu og ávinning kennara sem starfa samkvæmt 

hugmyndafræðinni. Rannsóknarspurningarnar sem lagt var upp með eru: 

Hvernig var staðið að innleiðingu SMT skólafærni í grunnskóla í Hafnarfirði? 

Hver er reynsla og ávinningur af SMT skólafærni fyrir skólastarf í Hafnarfirði 

að mati kennara? 

Gerð var eigindleg rannsókn og stuðst var við rannsóknarsnið 

tilviksrannsóknar. Tekin voru sex hálfstöðluð viðtöl við kennara í þremur 

grunnskólum í Hafnarfirði. Viðtal var tekið við fulltrúa Skólaskrifstofu sem 

kom að innleiðingu og skólastjóra sem innleiddi í sínum skóla. Auk þess voru 

tekin tvö rýnihópaviðtöl, samtals tíu viðtöl. 

Í rannsókninni kemur fram að vel hafi tekist til við innleiðingu SMT 

skólafærni og almenn sátt ríki um aðferðina í dag og hún komin til að vera. 

Nægur tími var gefin til innleiðingar og skólar fengu tækifæri til að aðlaga 

aðferðina að þörfum síns skóla. Kennarar telja skólabrag betri í dag, þegar 

allir vinna með sömu áherslur, en fyrir innleiðingu en benda á að þar geti aðrir 

þættir haft áhrif. Fram kemur að kennarar finna styrk í því að hafa heildstæða 

aðferð, fastmótaða ferla og ákveðið verklag í glímunni við agamál. Mat 

viðmælenda er að enn örli á mótþróa við SMT hugmyndafræðina sem felist 

meðal annars í því að of mikinn tíma taki ef vinna eigi nákvæmlega eins og 

verklagið segir til um. Viðmælendur telja eigi að síður að vinna við agamál sé 

markvissari eftir að allir fóru að nota sömu viðmið um frávik í hegðun.  

Kennarar finna til úrræðaleysis þegar kemur að vinnu með nemendur sem 

glíma við alvarlegan hegðunarvanda og þau verkfæri sem skólinn hefur eru 

fullnýtt. Þá er leitað til Skólaskrifstofu og félagsþjónustu. Sú þjónusta er oft 

seinvirk og bið eftir henni of löng. Neikvæð umræða hefur skapast vegna 

þessa langa biðtíma og telja viðmælendur mínir skólafærnina oft dæmda að 

ósekju fyrir vikið því kerfið verði að virka alla leið. 

Af niðurstöðum má draga þá ályktun að sátt um verkefnið í Hafnarfirði 

felist í því hversu vel var staðið að innleiðingunni. Þær áherslur sem stuðst 

var við ríma ágætlega við fræðileg skrif um stjórnun breytinga.  
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Abstract 

„We must be on the same page.“ Implementation, experience and benefit 

of the SMT – school management training in Hafnarfjörður. Teachers‘ view. 

 

This research focuses on the implementation of the school management 

training (SMT) system in schools in Hafnarfjordur, a municipality with eight 

compulsory schools. The purpose of the study was to examine how the 

implementation of the SMT program was conducted. The following research 

questions guided the study: How was the SMT program implemented in 

Hafnarfjordur? How do teachers value the benefits of the SMT program for 

their schools? 

Qualitative research was executed, which relied upon methods from a 

case-study approach. Six, semi-structured interviews with teachers from 

three primary schools in Hafnarfjordur were conducted. A principal and a 

representative from the Hafnarfjordur Central Office of Education, both of 

whom were involved in the implementation, were interviewed. In addition, 

two focus group interviews were performed.  

The research indicates that the implementation was successful and there 

is a general and enduring cohesion inherent in the practice. Schools were 

provided with sufficient time for the implementation, as well as 

opportunities to adjust the technique to the needs of each school. The 

teachers reported that the atmosphere in the schools has improved in 

comparison to that which was present prior to the implementation. The 

teachers indicated, however, that other factors are also pertinent. The 

culture of the school is affected by a more positive atmosphere when there 

is concurrence in practice. Results revealed that a comprehensive approach, 

the interventions and the work procedure, as well as the work method, was 

and is a source of strength for teachers. In the opinion of the interviewees, 

there is still slight resistance towards the method, which is related to the fact 

that it is very time consuming when it is executed properly. The interviewees 

agreed, though, that it is beneficial to address disciplinary cases immediately 

while all those involved are in accord and have the same guidelines for 

professional behavior. 

Even after using all the tools and methods the SMT offers when dealing 

with severe behavioral problems, teachers experience a lack of resources 

from outside the school. For example, the Hafnarfjordur Central Office of 

Education and the Social Services are slow to respond, causing negative 

discussion, thus leading to the SMT system being falsely assessed. 
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When reflecting on the implementation of the SMT program in 

Hafnarfjordur from the standpoint of the literature of the management of 

change, it seems successful because of a good balance between centralized 

direction and decentralized adjustments in line with the needs in the 

participating schools.  
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1 Inngangur 

Árið 2000 hófst í Hafnarfirði innleiðing á hugmyndafræði PMTO-parent 

management training Oregon model meðferðarúrræði ætlað foreldrum 

barna með hegðunarerfiðleika. Markmiðið var að fyrirbyggja og meðhöndla 

slíka erfiðleika hjá leik- og grunnskólabörnum. Árið 2002 var svo farið af stað 

með hliðstæða einingu og PMTO sem nefnd var SMT-school management 

training sem er hafnfirsk útfærsla á bandarísku aðferðinni PBS-postive 

behavior support og grundvölluð á sömu hugmyndafræði. SMT skólafærni 

var innleidd í skólasamfélagið til að fyrirbyggja, sporna við og stöðva aga- og 

hegðunarfrávik og þar með skapa jákvætt andrúmsloft. Það var gert með því 

að samræma viðbrögð starfsfólks með áherslu á að veita jákvæðri hegðun 

athygli með markvissum hætti og nálgast nemendur á jákvæðan hátt ásamt 

því að kenna og þjálfa félagsfærni þeirra. Nemendum sem sýna óæskilega 

hegðun er mætt með samræmdum aðgerðum ef til agabrota kemur og 

þekkja nemendur ferli agabrota og viðurlög. Skólar sem innleitt hafa SMT 

geta vísað nemendum og foreldrum nemenda með hegðunarerfiðleika í 

PMTO meðferðarúrræði (Hafnarfjörður, e.d.).  

Frá upphafi innleiðingar SMT skólafærni í Hafnarfirði hef ég starfað við 

skóla sem var einn af þeim fyrstu sem innleiddu skólafærnina og þekki því vel 

skólastarf bæði fyrir og eftir innleiðingu. Viðfangsefni rannsóknarinnar er 

mér því hugleikið en það beinist að því að skoða hvernig staðið var að 

innleiðingunni, fá fram sjónarmið, reynslu og ávinning kennara sem starfa 

samkvæmt hugmyndafræðinni og hvort kennarar telji að þau markmið sem 

stefnt var að með innleiðingunni hafi náðst. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 1999 kemur meðal annars fram að 

vinnufriður nemenda í skólanum er einn af grundvallarréttindum nemenda 

til að kennslan nýtist þeim sem best. Leggja þurfi mikla áherslu á að skapa 

góðan vinnuanda, jákvæð samskipti og góða og háttvísa framkomu. Með því 

að styrkja virðingu nemenda gagnvart öðrum og eigum annarra aukist lýkur 

á að skólabragur verði jákvæður og nemendum líði vel í skólanum sem er ein 

af grunnforsendum náms (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999). Rannsóknir hafa 

sýnt að kennarar og skólastjórnendur töldu agaleysi eitt stærsta verkefni sem 

þeir stóðu frammi fyrir og tók það tíma frá stjórnendum og truflaði nám 

nemenda. Starfsfólk skóla leitaði víða fanga til að takast á við hegðunarvanda. 

Má því álykta að í skólum hafi verið grundvöllur fyrir innleiðingu nýrra 

úrræða.  
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1.1 Tilgangur og gildi rannsóknar 

Innleiðingu SMT skólafærni í grunnskóla Hafnarfjarðar er nú lokið og allir 

skólarnir útskrifaðir sem sjálfstæðir SMT skólar, því samfara er eiginlegri 

handleiðslu Skólaskrifstofu hætt (sjá töflu 1). Gert var ráð fyrir að 

undirbúningur og innleiðing tæki fjögur til fimm ár í hverjum skóla fyrir sig. 

Eftir það fór fram markvisst eftirlit og mat af hálfu Skólaskrifstofu, sem fólst í 

því að meta hvernig unnið var eftir aðferðinni. Skólar sem náð höfðu þeim 

árangri sem vænst var hafa verið útskrifaðir sem sjálfstæðir SMT skólar og 

var síðasti sjálfstæði skólinn útskrifaður á haustdögum 2012.  

Að mörgu er að hyggja þegar ráðist er í jafn viðamikið verkefni og 

innleiðingu SMT skólafærni í alla grunnskóla bæjarfélagsins og því mikilvægt 

að leggja mat á hvernig til hafi tekist. Frá upphafi hafa verið skiptar skoðanir 

um ágæti aðferðarinnar og því hvernig staðið var að innleiðingu og oft talað 

um „skipun að ofan“ (e. top down) vinnubrögð. Á þeim tíma sem liðinn er 

hafa af og til verið uppi raddir sem ýmist hafa lofað aðferðina eða gagnrýnt 

hana og sjá þá ekki ávinning af því hvað hún hefur gert fyrir skólastarf í 

Hafnarfirði. Í niðurstöðum rannsóknarinnar Ungt fólk 2014 sem unnin var af 

Rannsóknum og greiningu kom fram að nemendum í unglingadeildum 

grunnskólanna í Hafnarfirði leið verr í skólanum en nemendum á 

höfuðborgarsvæðinu eða samkvæmt landsmeðaltali. Í skýrslunni „Gæði 

skólastarfs í alþjóðlegum samanburði“ sem var hluti af sóknaráætlun fyrir 

höfuðborgarsvæðið árið 2013 kom fram að viðhorf nemenda til skóla var 

áberandi neikvæðast í Hafnarfirði og agi í tímum minni en almennt gerðist á 

höfuðborgarsvæðinu (Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, 2014). 

Það má því segja að markmið sem sett voru með innleiðingu SMT skólafærni 

endurspeglist ekki að öllu leiti í niðurstöðum sem þessum.  

Ekki hafa verið gerðar rannsóknir á árangri eða ávinningi innleiðingar SMT 

skólafærni fyrir skólastarf í Hafnarfirði. Tilgangur þessarar rannsóknarinnar 

er að draga upp mynd af því hvernig staðið var að innleiðingunni og frá fram 

sjónarhorni kennara sem vinna samkvæmt hugmyndafræði SMT skólafærni. 

Það er von mín að með rannsókninni verði hægt að sýna fram á hvernig til 

hafi tekist og hægt verði að draga ályktun af niðurstöðum sem skólar geti nýtt 

sér í áframhaldandi vinnu með SMT skólafærni í þeim tilgangi að ná enn 

frekar fram þeim markmiðum sem stefnt var að. Gildi rannsóknarinnar tel ég 

einnig mikilvægt til að auka skilning á þeim leiðum og aðferðum sem farnar 

eru við innleiðingu nýrra verkefna svo takist að festa breytingarnar í sessi til 

ávinnings fyrir skólastarf. 
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1.2 Rannsóknarspurning 

Í nýrri Aðalnámskrá er enn kveðið á um rétt barna til þess að líða vel í 

skólanum og að skólabragur einkennist af vinnufriði. Kennarar þurfa að 

stuðla að góðum starfsanda og sjá til þess að nemendur beri ábyrgð á eigin 

hegðun og framkomu og læri að umgangast nemendur og allt starfsfólk skóla 

af virðingu. Leggja þarf áherslu á að skapa jákvæðan skólabrag sem er í eðli 

sínu forvarnarstarf og dregur úr neikvæðri hegðun og ofbeldi (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011). Undanfarin ár hafa skólar verið að tileinka sér margs konar 

nálganir til agastjórnunar og uppbyggingu skólabrags. Klara E. Finnbogadóttir 

(2011) leiðir hugann að því í rannsókn sinni hvort ekki sé nauðsynlegt 

hverjum skóla að hafa fastmótað vinnuferli þegar unnið er með 

hegðunarvanda nemenda. Hún veltir fyrir sér hvort agamál séu í betri farvegi 

þar sem unnið er eftir ákveðnum agakerfum eins og PBS eða 

uppbyggingarstefnu (e. restitution) og hvernig þeir starfsmenn upplifi agamál 

í sínum skólum. 

Annað slagið má heyra umfjöllun um skóla sem skara fram úr á einhvern 

hátt. Það eru oft skólar sem eru fljótir að tileinka sér nýjungar, sem settar eru 

fram til að bæta skólasamfélagið og skólastarfið, til hagsbóta fyrir nám 

nemenda en um það á skólastarf að snúast. Skólar eru misjafnlega í stakk 

búnir til að takast á við og vinna að breytingum/skólaþróun. Þegar leitað er 

skýringa á því eru nokkrir þættir sem vert er að skoða. Svarið getur falist í 

innleiðingarferlinu sjálfu, skólamenningunni, stjórnun skólans, samsetningu 

kennarahópsins eða því hversu áhugavert viðfangsefnið er sem ætlunin er að 

innleiða og sýn hópsins á tilgang þess.  

Til að komast að því hvernig innleiðing SMT skólafærni í grunnskóla í 

Hafnarfirði gekk fyrir sig og hver sé ávinningur af innleiðingu aðferðarinnar 

set ég fram rannsóknarspurningarnar: 

 Hvernig var staðið að innleiðingu SMT skólafærni í grunnskóla í 

Hafnarfirði? 

 Hver er reynsla og ávinningur af SMT skólafærni fyrir skólastarf í 

Hafnarfirði að mati kennara?  

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Í upphafi ritgerðar er gerð grein fyrir vali á rannsóknarefni, tilgangi hennar, 

rannsóknarspurningum varpað fram og uppbygging tíunduð. Þá er gerð grein 

fyrir fræðilegum forsendum. Þar er fjallað um rannsóknir sem styðja 

viðfangsefnið og leitt að rannsóknarspurningunni. Í kafla um rannsóknar-

aðferðir er aðferðafræði rannsóknarinnar lýst svo og gagnaöflun. Í framhaldi 



 

16 

af kafla um aðferðafræði er fjallað um helstu niðurstöður. Að lokum er 

umræða um niðurstöður, þær tengdar fræðilegri umfjöllun og fyrri 

rannsóknum og hvernig þær varpa ljósi á markmið rannsóknarinnar. 
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2 Fræðileg umfjöllun um viðfangsefni rannsóknar 

Að mörgu er að hyggja þegar ráðist er í jafn viðamikið verkefni og ekki 

sjálfgefið hvernig til tekst. Annað slagið koma fram skólar sem eru fljótir að 

tileinka sér nýjungar í skólaþróun hvort sem þær eru að frumkvæði 

skólayfirvalda, skólanna sjálfra eða sem þróunarverkefni kennara. Leiða má 

hugann að því hvers vegna sumum skólum tekst að gera hluti sem aðrir glíma 

við í mörg ár með mjög svo misjöfnum árangri. 

Til umfjöllunar í kaflanum eru aðstæður í skólasamfélaginu, rannsóknir og 

kenningar fræðimanna sem varpa ljósi á hvernig best er að standa að 

innleiðingu nýrra verkefna eða breytinga sem gerðar eru til að vel takist og 

sú umfjöllun og kenningar notaðar til að styðja við niðurstöður 

rannsóknarinnar. Í upphafi er SMT skólafærni gerð skil og fjallað um þann 

jarðveg sem var til staðar í skólasamfélaginu á þeim árum þegar innleiðing 

aðferðarinnar hófst. Menning skóla spilar stóran þátt í breytingum og er 

henni gerð skil. Fjallað er um kenningar fræðimannanna sem hvað mest hafa 

rannsakað og skrifað um breytingar (e. changes/educational changes). Þar 

sem SMT eða sambærilegar aðferðir hafa verið innleiddar víðar en á Íslandi, 

m.a. í Noregi og Bandaríkjunum, þar sem aðferðin byrjaði, er í lok kaflans 

áhugavert að skoða það sem skrifað hefur verið og rannsakað og tengist 

innleiðingu á SMT skólafærni. 

2.1 SMT skólafærni 

SMT skólafærni er hafnfirsk útgáfa af agakerfi sem unnið er út frá bandarísku 

aðferðinni postive behavior support (PBS). SMT er hliðstæða við aðferðir 

PMTO foreldrafærni og byggir á sömu hugmyndafræði. Aðferðin var fyrst 

hugsuð sem kerfi sem væri styðjandi við foreldra barna með 

hegðunarerfiðleika. Báðar aðferðirnar byggja á því að vinna með ákveðna 

grunnþætti, styrkja jákvæða hegðun barnsins og draga úr neikvæðri hegðun. 

Í skólasamfélaginu er markmiðið að fyrirbyggja, draga úr og stöðva 

hegðunarfrávik og um leið skapa jákvætt andrúmsloft. Í SMT skólafærni eru 

viðbrögð starfsfólks samræmd með áherslu á að veita jákvæðri hegðun 

athygli og nálgast nemendur með jákvæðum hætti (Hafnarfjörður, e.d.). 

Innleiðing verkefnisins hófst skólaárið 2002 – 2003. SMT verkefnið var á 

ábyrgð sálfræðinga á Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar, þjónustueiningu 

PMTO/SMT, sem hélt utan um það og stýrði innleiðingunni í skólunum. Í dag 
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er starfandi PMTO/SMT þjónustueining á Skólaskrifstofu og hún skipuð 

starfsmönnum sem hlotið hafa menntun sem meðferðarfulltrúar PMTO 

aðferðarinnar.  

Undirbúningsvinna áður en til innleiðingar kemur felst m.a. í því að 

skilgreina skólareglur sem gilda á hverju svæði skólans, orða þær á jákvæðan 

hátt með það í huga að þær séu leiðbeinandi um rétta hegðun í stað þess að 

tiltaka það sem er bannað. Þá fer fram kennsla fyrir starfsmenn skólans á 

hugmyndafræði SMT skólafærni og þeim kennt að nota verkfærin sem 

aðferðin byggir á (sjá mynd 1; http://www.pmto.is/smt-skolafaerni/efni-

fyrir-smt-skola/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Verkfæri SMT skólafærni 

 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að í hverjum skóla má gera ráð fyrir 

þrennskonar nemendum. Nemendur eru flokkaðir niður í þriggja þrepa 

forvarnarlíkan „venjulega nemendur“, nemendur sem sýna fyrstu merki 

andfélagslegrar hegðunar og nemendur sem þegar sýna töluverða 

andfélagslega hegðun og eru í mikilli áhættu vegna enn frekari vandamála í 

framtíðinni (sjá mynd 2; http://www.pmto.is/smt-skolafaerni/efni-fyrir-smt-

skola/). Gert er ráð fyrir að brugðist sé við þessum þremur nemendahópum 

á mismunandi hátt og er áætlað að tvö til fjögur ár taki að innleiða 

vinnubrögðin í skólasamfélagið að loknu einu ári í undirbúningi 

(Hafnarfjörður, e.d.; PMTO foreldrafærni, e.d).  

 

 

http://www.pmto.is/smt-skolafaerni/efni-fyrir-smt-skola/
http://www.pmto.is/smt-skolafaerni/efni-fyrir-smt-skola/
http://www.pmto.is/smt-skolafaerni/efni-fyrir-smt-skola/
http://www.pmto.is/smt-skolafaerni/efni-fyrir-smt-skola/
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Mynd 2. SMT-þríhyrningurinn. Þriggja þrepa forvarnarlíkan 

 

Í upphafi innleiðingarferlisins er unnið með nemendur í neðsta lagi 

þríhyrningsins. Þar eru skólareglur kenndar og æfðar. Þegar því er lokið hefst 

vinna við næsta þrep þríhyrningsins þar sem áhersla lögð á jákvæða 

bekkjarstjórnun og lausnarleit. Miklu máli skiptir að vel takist til á þessum 

þrepum, þar sem stærsti hluti nemenda tilheyrir þeim og til að varna því að 

nemendur færist upp í efsta lagið. Vinnan við það er flóknust því þar raðast 

nemendur sem þurfa meira aðhald og úrræði en almennt gerist.  

Til að meta framgang verkefnisins er ýmsum aðferðum beitt. Tvisvar á ári 

er starfsfólk látið skrá nemendur á réttan stað í forvarnarlíkanið eftir hegðun. 

Upplýsingar eru teknar saman eftir hvert skipti og mat lagt á hver þróunin 

hefur orðið frá því að síðast var skráð. Markmiðið með SMT er að sem flestir 

séu í neðsta lagi forvarnarlíkansins og fyrirbyggja að nemendur færist upp 

það. Í SMT skólafærni  eru hegðunarfrávik skráð í Mentor og tvisvar á ári 

skoðar SMT teymi skólans stöðu/fjölda skráninga. Ef kerfið virkar rétt á 

skráningum að fækka. Árlega er lagt mat á árangur innleiðingar og stöðu 

skólanna með SET lista-school wide evalutation tool en það er eitt helsta 

matstæki SMT skólafærni. Viðtöl eru tekin við nemendur, starfsmenn og 

stjórnendur og viðbragðs- og starfsáætlun SMT skólafærni skoðuð af utanað 

komandi aðila undir stjórn þjónustueiningar SMT á Skólaskrifstofu. Skóli sem 

kemur illa út úr ákveðnum þáttum listans er gert að bæta úr þeim með aðstoð 

Skólaskrifstofu ef þarf (Hafnarfjörður, e.d.; PMTO foreldrafærni, e.d,). 
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2.2 Hvati að breytingum 

Með SMT skólafærni á að fyrirbyggja, draga úr og stöðva hegðunarfrávik og 

um leið skapa jákvætt andrúmsloft en nemendur telja öruggt umhverfi, fá 

afbrot og góð samskipti milli nemenda einkenna gott starfsumhverfi. 

Kennarar óska eftir samskiptum við nemendur sem einkennast af virðingu og 

vinsemd. Auk þess vilja kennarar jafnt sem nemendur vera í öruggu og 

átakalitlu umhverfi (Rúnar Sigþórsson, Börkur Hansen, Jón Baldvin 

Hannesson, Ólafur H. Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir og Mel West, 1999). Í 

Aðalnámskrá grunnskóla, almennum hluta (2011) segir að nemendur þurfi að 

læra að umgangast hver annan og starfsfólk skóla í sátt og samlyndi ásamt 

því að bera ábyrgð á eigin framkomu og hegðun. Meðal grundvallaréttinda 

nemenda er að þeir hafi vinnufrið í skólanum til að geta á sem bestan hátt 

náð tökum á náminu og kennslan nýtist þeim sem best.  

Í TALIS rannsókninni (e. teaching and learning international study) sem 

unnin var af Námsmatsstofnun í samstarfi við Efnahags- og framfarastofnun 

(OECD) og birt var 2009 telja íslenskir kennarar á yngsta- og miðstigi að um 

69% af tíma þeirra fari í kennslu og 22% í að halda aga í bekknum. Þar kom 

einnig fram að 59% kennara á unglingastigi og tæp 68% kennara á yngsta- og 

miðstigi töldu sig þurfa mjög mikla eða frekar mikla þörf fyrir starfsþróun 

varðandi aga- og hegðunarvandamál (Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. 

Björnsson, 2009). Margir kennarar og skólastjórnendur telja agaleysi vera eitt 

stærsta verkefni sem þeir standi frammi fyrir (Anna Kristín Sigurðardóttir, 

1996) og tekur það ekki bara mikinn tíma frá stjórnendum, heldur trufla 

nemendur með hegðunarvanda sitt eigið nám og annarra (Anna María 

Frímannsdóttir, 2003). Geving (2007) telur óhlýðni nemenda og 

hegðunarvanda vera meginorsök streitu í starfi kennara og í rannsókn sem 

Gunnar Einarsson (2008) gerði á starfi skólastjóra kemur fram að þeim finnst 

þyngst að eiga við erfiða nemendur og málefni er tengjast þeim. 

Í rannsókn sem Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns gerðu á 

hegðunarvanda í grunnskólum Reykjavíkur á árunum 2005 – 2006 kemur 

fram að starfsfólk skólanna beitir fjölbreyttum úrræðum til að takast á við 

hegðunarvanda, bæði fyrirbyggjandi og aðferðum til að taka á málum. Skólar 

leita víða leiða til að finna úrræði og í flestum skólunum var verið að nota 

ýmsar aðferðir í þeim tilgangi eins og ýmis punktakerfi, umbunakerfi, skipa 

agastjóra og koma upp atferlis- og hegðunarnámsverum. Einnig voru margir 

skólar að gera svokallaða hegðunarsamninga og atferlismótandi samninga 

við nemendur. Ýmsar leiðir voru farnar til að styrkja jákvæða hegðun. Það má 

vera ljóst að stjórnendur svo og kennarar finna fyrir hegðunarvanda sem þörf 

er á að leysa á einhvern hátt og fram kemur hjá Ingvari Sigurgeirssyni og 
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Ingibjörgu Kaldalóns (2006) að þar sem hegðunarvandi er minnstur 

einkenndist skólamenning af jákvæðu viðhorfi. 

Skólamenning er ekki síður mikilvæg þegar kemur að innleiðingu nýrra 

verkefna í skólastarfinu. 

2.3 Skólamenning 

Menning í hverjum skóla skiptir máli þegar kemur að breytingum. Jákvæð 

skólamenning sem einkennist af því að allir séu tilbúnir að taka þátt í 

breytingum getur skipt sköpum þegar ráðist er í innleiðingu nýrra verkefna. 

Sú menning sem ríkir í skóla getur haft úrslitakosti að því hvernig til tekst. 

Flestir þekkja dæmi um breytingar sem ekki tókust sem skyldi og oft er það 

skólamenningin sem hefur þar áhrif. Það má því segja að lykill að árangursríku 

breytingastarfi beinist m.a. að skólamenningu og vinnu með gildismat, 

venjur, siði og formgerð eða í raun að öllum starfsháttum skólans. 

Skólamenning er því lykilhugtak þegar unnið er með nýjar hugmyndir og 

þegar unnið er að breytingum sem eiga að festast í sessi (Börkur Hansen og 

Smári S. Sigurðsson, 1998).  

Breytingar krefjast líka undirbúnings, tíma, samvinnu og síðast en ekki síst 

markvissrar forystu stjórnanda. Þegar breytingu hefur verið komið á er hún 

orðin hluti af hefðbundinni starfsemi skólans (Börkur Hansen og Smári S. 

Sigurðsson, 1998). Rétt menning getur haft jákvæð áhrif á árangur og 

frammistöðu stofnunar. Nauðsynlegt er að menning stofnunarinnar styðji við 

ríkjandi hugmyndir, þekkingu og gildismat og því hvernig hlutirnir eru gerðir 

á hverjum stað fyrir sig (Hoy og Miskel, 2008). 

Sergiovanni (2009) telur að við innleiðingu nýrra hugmynda sé betra að 

fara hægt í sakirnar. Hann telur að oft skorti kunnáttu hjá stjórnendum sem 

standa fyrir umbótum. Hlutverk þeirra er að veita starfsfólki skólanna sem 

mestar upplýsingar um breytingar með það fyrir augum að fá fólk til liðs við 

þær. Margar breytingar hafa mistekist vegna þess að starfsfólk hefur ekki 

sameiginlega sýn á tilgang þeirra. Sameiginleg sýn er afl í hugum fólks sem er 

ein af mikilvægustu forsendum til þróunar og svari spurningunni „hvað viljum 

við gera“. Sameiginleg sýn getur auðveldað stjórnendum skóla vinnu við 

mikilvæg forgangsverkefni sem bæta eða efla skólastarf. Með skýrri sýn er 

minni hætta á að tíma sé eytt í átaksverkefni sem ekki skilja eftir sig varanleg 

spor heldur beri að setja stefnu á umbótaverkefni sem unnin eru skref fyrir 

skref (Ólafur H. Jóhannsson, 2003). 

Barth (2002) segir að í hverjum skóla sé ákveðin menning sem geti bæði 

unnið með og á móti umbótum og framförum. Hann bendir einnig á að þegar 

verið er að breyta skólamenningu verði starfsfólk að sjá fram á að breytingar 
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séu til bóta. Máli skiptir hvaðan uppspretta breytinga kemur. Breytingar sem 

teknar eru einhliða af stjórnendum eða stjórnvöldum (e. top down) hafa 

tilhneigingu til að mistakast því eignarhald þeirra sem vinna eiga verkið og 

skuldbinding er ekki til staðar (Fullan, 2007). Kennarar hafa lýst óánægju sinni 

með að fá ekki að taka meiri þátt í þeim breytingum sem hafa átt sér stað í 

skólakerfinu síðustu ár (Travers og Cooper, 2006). Mikilvægt er því að skapa 

skólamenningu þar sem allir starfsmenn sameinast um markmið 

nauðsynlegra breytinga, því breytingar snúast oft um að breyta hegðun en til 

þess að það sé hægt verður fólk að breyta hugmyndum og viðhorfum sínum 

(Segriovanni, 2009). Mikilvægur þáttur í skólasamfélagi er að skapa 

skólamenningu þar sem samvinna, ráðgjöf og þátttaka í ákvarðanatöku eru 

virkir þættir í velgengni skóla og þeim breytingum sem þurfa að eiga sér stað 

(Bubb og Earley, 2004).  

Fullan (1998) færir rök fyrir því að breytingastarf eigi fyrst og fremst að 

beinast að menningu skóla og að lykill að árangursríku breytingastarfi náist 

með því að einbeita sér að menningu hvers skóla, sem hann leggur áherslu á 

að er flókið og tímafrekt ferli. Það feli í sér breytingar á gildismati allra 

starfsmanna, breytingar á normum, venjum og siðum ásamt breytingum á 

formgerð og vinnulagi. Menningin þarf að fela í sér vilja til nýbreytni og 

umbóta á öllum stöðum og stigum skólasamfélagsins og að allir séu virkir, 

ekki bara stjórnendur eða einstaka starfsmenn.  

Breytingar skapa oft mikla spennu í skólasamfélaginu þess vegna er 

mikilvægt að stjórnendur hafi í huga að halda starfsfólki vel upplýstu um 

breytingar og ákjósanlegan árangur. Bubb og Earley (2004) telja mikilvægt er 

að rökræða við starfsfólk þegar það er í vafa, vera styðjandi, hlusta á allar 

efasemdaraddir og sjá til þess að stafsfólk fái þá þjálfun sem þarf til þess að 

takast á við breytingar. Ferillinn að breytingum er oft jafn mikilvægur og 

breytingarnar sjálfar. 

2.4 Þættir í ferli breytinga 

Í breytingaferli getur falist að innleiða nýtt efni, breyta hegðun fólks eða 

viðhorfi þess. Breytingaferli er flókið og þurfa allir þættir þess að smella 

saman eins og púsl og því verða allir þættir að vera meira og minna tengdir 

(Ingvar Sigurgeirsson, Anna Kristín Sigurðardóttir, Börkur Hansen, Guðbjörg 

Aðalbergsdóttir, Hafdís Ingvarsdóttir, Lilja M. Jónsdóttir, ... Rúnar Sigþórsson, 

2005).  

Mörg hugtök eru notuð í tengslum við breytingar í skólastarfi. Talað er 

jöfnum höndum um skólaþróun, skólaumbætur, umbótastarf svo og 

þróunarstarf. Í þróunarstarfi er viðfangsefni tekið til athugunar. Það er gert 
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með skipulögðum aðgerðum sem beitt er tímabundið, markmið eru 

skilgreind fyrirfram og leitast er við að finna nýjar og betri leiðir í framkvæmd 

og einnig til að skapa betri starfsskilyrði (Guðrún Kristinsdóttir, 1998). 

Skólaþróun snýst um markvissa viðleitni til að minnka bilið milli þess árangurs 

sem við viljum sjá og þess sem er (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999). Í 

Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er skólaþróun skilgreind sem skipuleg, 

markviss og stöðug viðleitni til umbóta í skólum með hag barna að leiðarljósi. 

Rúnar Sigþórsson (2004) minnir á að skólaþróun eigi að hafa áhrif á 

nemandann og árangur hans og besti mælikvarðinn sé að skoða hvernig til 

hafi tekist.  

Fullan (2007) talar um að allir þeir þættir sem koma að breytingaferli séu 

í raun ólíkir en þó tengdir og hafi áhrif hver á annan. Það eru þættir eins og 

hlutverk leiðtoga, lærdómssamfélagið, hlutverk fræðsluumdæma, hvernig 

stuðla á að varanleika breytinga og tilgangur breytinganna. Þá er talað um að 

skólar hafi getu til umbóta ef þeir búi við hagstæð skilyrði og því nauðsyn að 

skapa þessi skilyrði. Mikilvægt er að skólar búi yfir það miklum styrk að þeir 

geti sjálfir þróast á eigin forsendum og tekist á við krefjandi breytingar og nýtt 

sér þau tækifæri sem bjóðast (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999).  

Aðalnámskrá grunnskóla (2011) kveður á um að menntakerfið eigi að vera 

sveigjanlegt og mæta nýjungum og breyttum kröfum. Í skólastefnu 

Hafnarfjarðar er kveðið á um að starfsþróun starfsfólks sé lykilatriði í 

skólaþróun og starfsfólk gert hæft til að takast á við hana á faglegan hátt og 

í samræmi við samfélagslegar þarfir. Þá er talað um að þróunarstarf sé 

nauðsyn hverjum skóla til að efla fagstarf svo nám og kennsla mæti betur 

þörfum nemenda. Stuðla þarf að starfsumhverfi sem styður nýjungar í þágu 

nemenda og að kennarar eru lykilfólk í allri skólaþróun undir forystu 

skólastjórnenda (Hafnarfjörður, 2009). Til að fagstarf og skólaþróun geti átt 

sér stað þarf samstarf og fundi. Fram kemur í rannsókn Guðrúnar G. 

Halldórsdóttur (2011) að kennarafundir séu til að ramma inn skólastarfið og 

kennarar hafa jákvæð viðhorf til þeirra. Þeir telja ekki hjá því komist að sitja 

slíka fundi til að hafa yfirsýn yfir skólastarfið en þeir verði að vera á faglegum 

nótum og fjölga þurfi þeim fundum í stað efnislítilla kennarafunda. Þegar 

farið er af stað með breytingar er nauðsynlegt að huga að þáttum sem geta 

orðið til þess að vel takist. Í upphafi er nauðsynlegt að fylkja fólki um tilgang 

breytinganna og efla samvinnu (Fullan, 2007).  

Fullan (2007) segir mikilvægt er að skilja hlutverk forystu í breytinga-

ferlinu. Góð forysta einkennist af hæfilegri blöndu af auðmýkt, sterkri sýn og 

einlægum og faglegum ásetningi. Lykilatriði er að skólinn líti á sig sem heild 
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eða námssamfélag og mikilvægt er að þeir sem veita breytingum forystu hafi 

djúpan skilning og þekkingu á ferlinu og lögmálum þess. 

2.4.1 Að stjórna breytingum 

Alltaf er að koma betur og betur í ljós hversu miklu máli forysta skiptir þegar 

tekist er á við breytingar. Skólastjórnendur takast á hendur mikla ábyrgð 

þegar þeir stýra stofnun sem ber ábyrgð á að mæta þörfum allra sem þar 

starfa og að sjá til þess að stofnunin nái árangri. Að stjórna breytingum krefst 

skuldbindinga frá stjórnendum, starfsfólki og öðrum í nærsamfélaginu. 

Breytingar eru erfiðar, hægfara og ófyrirséðar. Stjórnandi verður að ávinna 

sér trúnað og hollustu. Þá verður hann að virða sjónarhorn starfsmanna og 

vinna með það á jákvæðan hátt eins og hægt er. Þá verður hann að varast að 

flokka fólkið sitt í „góðu og vondu gæjana“ heldur reyna að skapa samfélag 

þar sem allir eru þátttakendur. Þá er mikilvægt að skapa tækifæri og tíma 

fyrir starfsmenn til að auka hæfni sína (Tomlinson og Allan, 2000). Skoðuð var 

hegðun stjórnenda sem unnu að breytingum og hversu virkir þeir voru og 

hvað einkenndi helst hegðun þeirra, sem náðu bestum árangri. Í ljós kom að 

þeir sem náðu bestum árangri við innleiðingu breytinga voru þeir sem höfðu 

hæfni til að hvetja starfsfólk sitt, áttu jákvæð samskipti og þeir sem fengu fólk 

til liðs við sig (Gilley, McMillan og Gilley, 2009). 

Ingvars Sigurgeirssonar o.fl. (2005) hafa fjallað um hugmyndir Fullan um 

mikilvægi breytingastarfs og talað um að þeir sem veiti forystu þurfi að hafa 

djúpan skilning og þekkingu á breytingaferlinu og lögmálum þeim sem það 

lýtur. Breytingaferlið þarf að skipuleggja í samstarfi við þá sem að málinu 

koma og til að það skili árangri þarf það að vera byggt upp af blöndu af 

þrýstingi sem oft er ósýnilegur og sýnilegum stuðningi. Þau nefna einnig að 

til að takast á við breytingar þurfi að fá aðra til liðs við sig og þá þarf skýr sýn 

og staðfesta skólastjórans að koma til. Þá þarf sveigjanleika til að laga 

breytingaferlið að mismunandi áherslum og þörfum skólasamfélagsins. Þar 

segir enn fremur að mikilvægt sé að skilja hlutverk forystu í breytingaferlinu. 

Megineinkenni góðrar forystu er hæfileg auðmýkt, sterk sýn og einlægur og 

faglegur ásetningur. Forysta þarf að breiðast út um stofnunina og bestu 

leiðtogarnir eru þeir sem virkja sem flesta til áhrifa og forystu. Stjórnandi þarf 

að hafa orku, eldmóð og trú á að hægt sé að breyta. Sá sem stjórnar þarf að 

geta lært með því að hlusta á þann sem er honum ósammála frekar en á þá 

sem eru fylgjandi, því oft leynast þar dýrmætar upplýsingar (Ingvar 

Sigurgeirsson o.fl., 2005). „Umbótastarf í skólum byggir á tilfinningum ekki 

síður en þekkingu og skynsemi og mestu möguleikarnir skapast þegar vel 

tekst að efla áhuga á umbótum og trú á árangur“ (Rúnar Sigþórsson o.fl., 
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1999:56). Það geta verið skoðanir kennara sem ráða hvað tekst vel og hvað 

eru eftirsóknarverðar breytingar. Ef skoðanir kennara samræmast ekki 

skoðunum þeirra sem vilja stuðla að umbótum eru allar líkur á að ekkert 

breytist. Ef breytingar eru skipulagðar af stjórnvöldum og kennarar hafa ekki 

átt þátt í að móta þær, verður árangur oft lítill eða enginn (Rúnar Sigþórsson 

o.fl., 1999). 

Að fá utanaðkomandi aðila að breytingastarfi getur reynst vel. Það getur 

verið aðili sem hefur meiri þekkingu á því hvernig breytingaferli er sem best 

unnið eða sá sem hefur meiri þekkingu á viðfangsefninu. Ekki er nauðsynlegt 

að sá sem að verkefninu kemur stjórni á vettvangi heldur búi til og stýri teymi 

sem sér um innleiðingu. Fyrir þann sem er utanaðkomandi er mikilvægt að 

sýna framfarir með gögnum, meðan á innleiðingu stendur, til að auka trú og 

traust á verkefninu og sjá hvenær er rétt að draga úr og hvenær á að gefa í 

(Gee, 2006). Auk þess að fá aðstoð utanaðkomandi aðila/ráðgjafa er í AGN-

verkefninu lögð áhersla á að hafa þróunarstjóra. Allir skólar sem taka þátt í 

þróunarvinnu ættu að skipa þróunarstjórn sem í eru a.m.k. tveir kennarar og 

skólastjórnandi. Þróunarstjórnin á að hafa umsjón með verkefninu og vera 

tengiliður við ráðgjafa verkefnisins. Þróunarstarf þarf alltaf að ná til skólans í 

heild og hafa áhrif á alla þætti starfsins. Þróunarstjórnir eiga einnig að sjá um 

framkvæmd verkefnisins frá degi til dags og mynda tengsl milli hugmynda og 

vinnubragða (Rúnar Sigþórsson, o.fl., 1999). 

Þegar unnið er að skólaþróun er val á viðfangsefninu og staða okkar 

gagnvart verkinu þ.e. frá hvaða sjónarhorni við lítum á verkið það sem skiptir 

máli. Þeir sem leggja út í slíkt verk þurfa að gefa sér tíma til að huga að þeim 

skilningi sem liggur að baki. Spyrja þarf spurninga eins og hvað er mikilvægt 

fyrir okkur þ.e. skólann og hvers vegna veljum við þetta ákveðna verkefni 

(Guðrún Kristinsdóttir, 1998). Skólastjóri verður þarna að taka faglegar 

ákvarðanir sem tengdar eru framtíðarsýn skólans, fá fólkið með sér og vera 

meðvitaður um þær hindrandir sem hann getur staðið frammi fyrir. 

2.4.2 Hindranir í breytingaferli 

Það er margt sem hafa ber í huga þegar farið er í að innleiða breytingar. Það 

er ekki einn sem að þeim stendur heldur heilt skólasamfélag. Mikilvægt er, 

jafnvel áður en hafist er handa við breytingar, að leiða hugann að því sem 

hindrað geti það að breytingarnar fái hljómgrunn í stofnuninni. Í 

breytingastarfi má búast við ákveðinni lægð í upphafi ferilsins. Þessi lægð á 

sér eðlilegar orsakir og skapast af óvissuástandi sem starfsmenn upplifa 

þegar þeir takast á við breytingar. Starfsmenn hafa ekki nægar forsendur til 

að spá fyrir um ný vinnubrögð, hvert þau muni leiða þá né heldur hvaða 
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árangri þeir muni ná. Því er mikilvægt að þeir sem innleiða breytingar þekki 

þessi viðbrögð og geti dregið úr óvissunni með styrkri ráðgjöf. Þegar slík lægð 

á sér stað er mikilvægt að meta hvort eðlilegar orsakir liggi þar að baki eða 

hvort farið hafi verið af stað með slæma hugmynd sem gangi ekki. Til að meta 

það er nauðsynlegt að byggja á traustum gögnum (Fullan, 1998).  

Eðlilegt er að starfsmenn taki hugmyndum um breytingar með varúð og 

mikilvægt er að þeir sem stjórna breytingum geri sér grein fyrir því og kunni 

að vinna við aðstæður þar sem andstaða er hluti af ferlinu (Evans, 2001). 

Zimmerman (2006) hefur eftir Fullan og Hargreaves að margar tilraunir sem 

gerðar hafa verið til breytinga í skólum hafi gert starfsfólk fráhverft því að 

takast á við slík verkefni. Hann talar um að rannsóknir hafa leitt í ljós að margs 

konar aðferðum megi beita til að stuðla að auknum vilja starfsmanna til að 

takast á við breytingar og til þess að koma í veg fyrir og til að yfirvinna 

mótþróa og takmarka áhrifamátt hans. Zimmerman (2006) minnir á 

mikilvægi þess að átta sig á þörfinni fyrir breytingar, ef kennarar átti sig ekki 

á og samþykki þörfina fyrir breytingunum í skólanum velji þeir fremur óbreytt 

ástand en að takast á við breytingarnar.  

Hræðsla við það sem ekki er þekkt, vitandi hvað maður hefur, getur 

hindrað vilja til breytinga hjá kennurum. Fullan (2001) talar um að kennarar 

vanmeti hæfni sína og kunnáttu til að takast á við fyrirhugaðar breytingar og 

til að ná þeim árangri sem ætlast er til. Breytingar geta einnig ógnað hæfni 

starfsmanna. Vanabundin störf og starfshættir sem mótaðir hafa verið árum 

saman eru hugsanlega lagðir af og annars krafist í staðinn. Því fastmótaðri 

sem starfsvenjur eru þeim mun meiri ógn getur stafsmanni fundist af nýjum 

viðhorfum og vinnubrögðum sem kalla á að þeir tileinki sér nýja hæfni. Þá 

getur aldur starfsmanna valdið hiki og yfirvofandi breytingar kallað fram 

tilfinningu um vanhæfni hjá þeim (Evans, 2001).  

Stjórnendur sem standa frammi fyrir miklum mótþróa við innleiðingu á 

breytingum verða að vera tilbúnir að takast á við þann vanda sem því fylgir 

til að geta stjórnað stofnun sinni til framtíðar. Ef þannig er, er mikilvægt að 

safna þekkingu á því hvers vegna slík mótstaða stafar. Kotter (2013) hefur 

rannsakað og sett fram nokkur atriði sem leitt geta til þess að breytingar 

takast ekki sem skyldi og tilætlaður árangur náist ekki.  

 Að sýna verkefni andvaraleysi - vekja ekki áhuga (e. allowing too 

much complacency). 

 Að sjást yfir að búa til öflugt innleiðingateymi (e. falling to create a 

sufficiently powerful guiding coalition). 

 Að hafa ekki skýra sýn (e. underestimating the power of vision). 
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 Að útskýra sýnina ekki nógu vel (e. undercommunicating the vision). 

 Leyfa hindrunum að loka á sýnina (e. permitting obstacles to block 

the new vision).  

 Gleyma að búa til „staksteina“ á ferlinu (e. falling to create sort-term 

wins). 

 Lýsa yfir fullnægjandi árangri of snemma (e. declaring victory too 

soon). 

 Vanrækja að festa breytingar niður í menningu stofnunar (e. 

neglecting to anchor changes firmly in the corporate culture).  

Það sem oft hindrar vilja starfsmanna til breytinga er að þeir sjá ekki 

nauðsyn breytinganna. Þeir breyta ekki breytinganna vegna og vilja falla í þá 

gryfju að kenna öðrum um ef viðunandi árangur næst ekki. Til að styrkja 

stöðu stjórnandans er gott að vera búinn að viða að sér gögnum sem sýna 

fram á þörf fyrir breytingar. Í skólum er til aragrúi af gögnum sem hægt er að 

nota til þess eins og niðurstöður mats. Kennurum má samt ekki stafa af því 

ógn eða finnast það refsing heldur verða að sjá notkunarmöguleikana sem 

felast í þeim (Zimmerman, 2004).  

Þegar farið er af stað með breytingar og breytingaferlið á að taka langan 

tíma er alltaf hætta á að þeir sem að því vinna missi sjónar á sýninni og þeim 

markmiðum sem breytingin átti að ná fram og hún nái ekki að festast í sessi. 

2.4.3 Að festa í sessi  

Eitt af því erfiðasta við breytingastarf er að tryggja að árangur af umbótum 

verði varanlegur. Þær þarf að festa í sessi og skapa menningu sem felur í sér 

möguleika á stöðugri þróun. Fullan (2007) skiptir breytingaferli í þrjá fasa. Í 

fyrsta fasa er upphaf breytingaferilsins (e. initation), í næsta fasa er verkefnið 

í gangi og er að öðlast fótfestu í stofnuninni (e. implementation) og í síðasta 

fasanum, sem er mjög mikilvægur, er viðfangsefnið fest varanlega í sessi (e. 

institutionalization) og það gert að hluta af venjubundnu starfi 

stofnunarinnar. Ef vel tekst til getur það orðið að hvata til áframhaldandi 

þróunar og bætt skólastarf. 

Í hverjum fasa eru fjölmörg atriði sem geta haft áhrif. Fullan (2007) setur 

innleiðingu upp í hringlaga ferli frekar en línulegt því hver og einn fasi getur 

haft áhrif á annan í báðar áttir og haft áhrif á að til takist eins og gert var ráð 

fyrir. „Það sem gerist í einum fasa í ferlinu getur haft mikil áhrif á síðari stigum 

en þá birtast einnig nýir áhrifaþættir“ (e. what happens at one stage of the 

change process strongly affect subsequet stages, but new determinants also 

appear (bls. 69). 
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Mikilvægt er að taka góðan tíma í innleiðingu svo hún nái að festast í sessi 

(Sergiovanni, 2006). Fullan (2007) segir tíma mikilvægan þátt í skólaþróun og 

oft vanmetinn þegar umbótastarf er skipulagt. Hann telur innleiðingu flestra 

verkefna taka tvö til fjögur ár til að þau festist í sessi. Ef um er að ræða 

viðamikið þróunarverkefni getur tekið allt að tíu ár að festa það þannig í sessi 

að þau stofnanagerist (e. institutionalization) en þá eru þau hluti af 

venjubundnu starfi. Ein af ástæðum þess að þróunarverkefni taka lengri tíma 

en áætlað er má meðal annars rekja til þess að öll þróunarverkefni taka dýfur 

og þá hægist á vinnuferli verkefnisins. Ástæður fyrir þessum dýfum geta verið 

margvíslegar og nauðsynlegt er að sjá þær fyrir og vera tilbúinn að bregðast 

við með einhverjum hætti. Starfsmenn verða að sjá tilgang og ávinning af því 

að ráðast í víðtækar breytingar ef starfsmenn gera það ekki getur það hægt 

á ferli þróunarinnar (Zimmerman, 2006). Auk þess að benda á hindranir í 

innleiðingaferli bendir Kotter (2013) einnig á átta þrep sem hafa ber í huga til 

að vel takist til í árangursríkri breytingastjórnun og verkefni nái þeirri fótfestu 

sem stefnt er að. Hann telur að það þurfi að: 

 Sýna fram á mikilvægi breytinga (e. establishing a sense of urgency). 

 Búa til öflugan hóp leiðbeinenda (e. creating the guiding coalition). 

 Skapa framtíðasýn (e. developing a vision and strategy). 

 Hafa tíð samskipti við hópinn - miðla - virkja fólk /upplýsa (e. 

communicating the change vision). 

 Virkja starfsfólkið í breytingum (e.empowering broad-based action). 

 Búa til áfangasigra (e. generating short-term wins). 

 Tryggja áframhaldandi árangur (e. consolidating gains and producing 

more change). 

 Festa í sessi (e. anchoring new approaches in the culture). 

Sergiovanni (2006) minnir á að árangursrík innleiðing breytinga segir ekki 

allt. Slík innleiðing verður að vara einhvern tíma sem þýðir í raun að 

breytingin verður að festast í sessi, verða að hluta af menningu skólans. Að 

festa í sessi fer þá í ferli sem verður hluti af daglegu skólastarfi. Breyting sem 

hefur fest í sessi er ekki sjálfgefin.  

Hver svo sem breytingin er verður hún að vera eitt af markmiðum 

skólastjórans eða þess sem breytingunni stjórnar og þá er gott að geta stuðst 

við gögn og rannsóknir sem gerðar hafa verið um viðfangsefnið.  
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2.5 Rannsóknir sem styðja SMT skólafærni 

Eftir því sem fleiri skólar innleiða aðferðir PBS í Bandaríkjunum hefur krafa 

aukist um að mat sé lagt á árangur innleiðingar og að gerðar séu rannsóknir í 

þeim skólum sem starfa eftir SWPBS (e. schoolwide positive behavior 

support). Kincaid, Childs, Blase og Wallace (2007) hafa velt fyrir sér hvers 

vegna innleiðing aðferðar PBS gengur betur í einum skóla en öðrum. Til að 

varpa ljósi á það gerðu þau tilviksrannsókn og notuðu kerfisbundnar aðferðir 

til að koma auga á þær hindrandir (e. barriers) og stuðning (e. facilitators) 

sem gæti hjálpað við árangursríka innleiðingu aðferðarinnar. Úr niðurstöðum 

má lesa að margir þættir eru sameiginlegir og virka bæði sem hindrun og 

stuðningur í því að innleiða og halda aðferðinni við. Það sem oftast var nefnt 

og talið mikilvægast var að fá fólkið með „selja starfsmönnum hugmyndina“ 

(e. staff buy-in). Þá var stuðningur skólastjóra, stuðningur svæðisstjórnar (e. 

district support), umbunarkerfi bæði fyrir nemendur og starfsmenn, 

teymisvinna og reglulegir teymisfundir og notkun á gögnum (e. use of data). 

Sem hindrun var nefnd innleiðingin sjálf eins og tími, skortur á þekkingu, ýmis 

tæknileg atriði og stuðningur eftir að innleiðingu lýkur og farið er að starfa 

eftir aðferðinni. Atriði sem nefnd voru og styðja við að vel takist er góður 

undirbúningur teymis sem stýrir innleiðingu í skólanum, áframhaldandi 

utanaðkomandi stuðningur þeirra sem innleiða aðferðina ásamt því að sýna 

fram á með gögnum að árangur hafi náðst og komi fram í árangri nemenda á 

jákvæðan hátt. Í niðurstöðum kemur fram mikilvægi stuðnings frá 

svæðisstjórn og PBS teymi (e. PBS project support) og í umræðu telja þau 

þessa niðurstöðu sýna fram á hversu mikilvægt hlutverk þeirra sem standa 

að innleiðingu er og að þeir þurfi að veita skólum meiri stuðning til 

árangursríkrar innleiðingar. 

Í norskri rannsókn voru áhrif innleiðingar PALS -positiv atferd og støttende 

læringsmiljø i skolen, sem er byggð á sömu hugmyndafærði og SMT 

skólafærni, skoðuð tveimur árum eftir innleiðingu. Samanburður var gerður 

annars vegar á PALS skólum og skólum sem innleitt höfðu annars konar 

aðferðir til að bregðast við agavandamálum. Kennarar og nemendur voru 

spurðir um hvaða áhrif innleiðingin hefði haft á hegðun nemenda í 

skólastofunni og utan hennar svo og á skólabrag. Eins hvort þeir sæju 

breytingu á vandamálum sem nemendur glímdu við í náms- og félagslegu 

tilliti. Við upphaf innleiðingar var ákveðin grunnlínumæling gerð þ.e. staða 

agabrota skoðuð til að hægt væri að meta hvort agabrotum fækkaði. 

Niðurstöður sýndu að kennarar í PALS skólum töldu sig betur í stakk búna til 

að takast á við hegðunarvandamál en kennarar í samanburðarskólunum. Þá 

sýndu niðurstöður fram á fækkun agabrota á ákveðnu tímabili (tuttugu 
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mánuðum eftir að innleiðing hófst í öllum skólunum) í skólum sem innleitt 

höfðu aðferðir PALS skólafærni á meðan agabrotum fjölgaði í hinum 

skólunum. Fram kom að heildaráhrif innleiðingarinnar voru meiri í 

skólaumhverfinu en í einstökum bekkjum og virtist sem aðferðin væri frekar 

greypt í veggi skólans en í fingurgóma hvers kennara (e. seemed to be in the 

walls, but not quite in fingertips of each teacher). Í umræðu höfunda kom 

fram að mat kennara á áhrifum aðferðarinnar hefði verið hærra en nemenda 

og gæti skýringin verið sú að þeir þurfi hugsanlega lengri tíma til að upplifa 

breytingar. Takmarkanir rannsóknarinnar eru að ekki er hægt að meta 

langtímaáhrif innleiðingar (Sørlie og Ogden, 2007). 

Í rannsókn Klöru E. Finnbogadóttur kemur fram að kennarar telja sig eyða 

miklum tíma í að takast á við hegðunarvandamál nemenda og að sumir 

nemendur eyðileggi bekkjarstarfið fyrir samnemendum sínum. Annar skólinn 

sem rannsóknin var gerð í hefur búið til sitt eigið kerfi til að takast á við 

hegðunarvanda nemenda og eru starfsmenn ánægðir með það og finnst það 

skila árangri. Í hinum skólanum er ekkert slíkt kerfi og upplifa viðmælendur 

hennar losarabrag og skort á eftirfylgni þegar kemur að agamálum og kalla 

þeir eftir meiri reglufestu og samstöðu í þessum málum í skólanum. Hún 

segir: „má leiða að því líkum að nauðsynlegt sé hverjum skóla að hafa 

fastmótað vinnuferli þegar unnið er með hegðunarvanda nemenda“ (bls. 81). 

Hún velti fyrir sér hvort agamál séu í betri farvegi þar sem unnið er eftir 

ákveðnum kerfum eins og PBS eða uppbyggingarstefnu og hvernig 

starfsmenn þar upplifi agamál í sínum skólum (Klara E. Finnbogadóttir, 2011).  

Anna María Skúladóttir (2015) rannsakaði breytingar á starfi skólastjóra á 

20 ára tímabili og fram kom að skólastjórar upplifa gífurlegar breytingar á 

starfi sínu. Í dag nái þeir ekki að ljúka verkefnum sínum á þeim tíma sem þeim 

er ætlaður. Talsverður tími skólastjóra fer í að takast á við erfiða hegðun 

nemenda. Þar kom fram að þrátt fyrir að nemendamálum á borði skólastjóra 

virðist hafa fækkað frá því sem áður var eru þeir sammála um að í skólanum 

eru inn á milli nemendur sem virðast eiga í meiri erfiðleikum með að stjórna 

hegðun sinni og missa því oftar stjórn á skapi sínu. Þetta eru einstaklingar 

sem erfitt er að vinna með, málin séu flókin og taki langan tíma. Allir voru 

skólastjórarnir sammála um að skólastarf sé faglegra og nemendur fái mun 

betri þjónustu en áður. Reynt er að koma til móts við hvern og einn nemanda 

og ýmsir ferlar eru í skólunum til að takast á við flókin nemendamál.  

Börn sem kljást við hegðunarerfiðleika eru í meiri hættu á að glíma við 

margs konar raskanir, námserfiðleika og félagsleg vandamál á lífsleiðinni og 

því mikilvægt að þau eigi kost á meðferðarúrræði við hæfi (Karnik og Steiner, 

2005). Í rannsókn Margrétar Sigmarsdóttur (2013) kom fram að helmingur 
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tilvísana í sérfræðiþjónustu sveitarfélaga er vegna hegðunarerfiðleika. Þar 

kom einnig fram að í upphafi innleiðingar SMT í Hafnarfirði var gerð 

grunnlínumæling á hegðunarbrotum í tveimur skólum. Önnur mæling var 

síðan gerð sex árum síðar og í ljós kom að skráðum hegðunarbrotum hafði 

fækkað umtalsvert í báðum skólunum. Rannsókn hennar beindist að því að 

meta áhrif innleiðingar PMTO sem meðferðarúrræðis. Þátttakendur voru 

fjölskyldur eitt hundrað og tveggja barna með hegðunarerfiðleika vítt og 

breitt um landið, í fimm sveitarfélögum og á aldrinum 5 – 12 ára. Gerðar voru 

þrjár mælingar, við upphaf meðferðar, lok hennar og síðan til eftirfylgni níu 

mánuðum eftir að önnur mæling var gerð. Niðurstöður sýndu að börn sem 

hlotið höfðu PMTO meðferðarúrræði sýndu meiri félagsfærni og minni 

hegðunarerfiðleika en börn í samanburðarhópi sem nutu þeirrar þjónustu 

sem almennt er veitt í sveitarfélögum á landinu. Þar sem PMTO 

meðferðarúrræði hafði verið innleitt dró úr tilvísunum í sérfræðiþjónustu en 

fjölgaði hjá samanburðarsveitafélögum. 

Í rannsókn Rúnars Sigþórssonar, Önnu Lindar Pétursdóttur og Þóru Bjarkar 

Jónsdóttur (2014) um nám, þátttöku og samskipti nemenda kom fram að 

umtalsverður hópur starfsfólks telur agavandamál talsverð. Nemendur og 

starfsmenn telja truflandi hegðun, erfið samskipti nemenda innbyrðis og við 

starfsfólk algengustu hegðunarerfiðleikana. Þá segist fimmti hver nemandi 

sjaldan eða aldrei fá vinnufrið í skólanum. Viðbrögð margra skóla til að takast 

á við slíkan hegðunarvanda voru að beita heildstæðum aðferðum svo sem 

Uppbyggingarstefnu eða Heildstæðum stuðningi við jákvæða hegðun (PBS 

eða SMT). Flestir starfsmanna töldu góðan árangur nást með þeim aðferðum 

en slík kerfi skila ekki nægilegum árangri til að fyrirbyggja og draga úr 

alvarlegustu hegðunarerfiðleikunum nemenda.  

Fram kemur hjá Sprague og Golly (2008) að algengustu viðbrögð við 

agabrotum og ofbeldi nemenda séu viðurlög og refsingar af einhverju tagi. 

Allt of oft er orðið of seint að bregðast við ef takast á við vanda barna í mikilli 

áhættu. Yfirleitt er hægt að greina börn í áhættuhópi mjög snemma á þeirra 

skólagöngu og mikilvægt að grípa inn í með viðeigandi hætti. Margar leiðir 

hafa verið rannsakaðar og sýnt fram á að skili árangri og er heildstætt 

stuðningskerfi eins og PBS ein af þeim.  

Til að tryggja góða menntun þarf að huga bæði að árangri í námi og aga. 

Sýnt hefur verið fram á aukningu á jákvæðum þáttum eins og námsárangri og 

meiri virkni í skólastarfi þar sem jákvæðum agakerfum er beitt. Nemandi sem 

finnur ekki til öryggis, ber ekki virðingu fyrir öðrum og axlar ekki ábyrgð getur 

hindrað sinn eigin árangur og annarra. Það má líka segja að ef starfsfólk 

vinnur ekki saman og einbeitir sér að sama markmiði verður það ekki 
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samkvæmt sjálfu sér og árangurinn verður ekki sem skyldi (Sprague og Golly, 

2008). Áhugavert er að sjá rannsókn Hrannar Bergþórsdóttur (2010) á því 

hvernig skólaliðar upplifa starfsumhverfi sitt. Þar kom fram að þeim finnst 

gott vinnulag vera í skólum þar sem hegðunarmótandi kerfi eru. Í 

rannsókninni er bent á að nauðsynlegt er að huga að því hvort skólaliðar séu 

raunverulega með í kerfinu og upplýstir um það. Fram kemur að misbrestur 

sé á því að nýir starfsmenn fái þá fræðslu sem þeir þurfa til að vinna í anda 

kerfisins og til að vera samstíga kennurum í samskiptum við nemendur.  

Ýmsar spurningar hafa vaknað þegar rætt er um agakerfi eins og SMT. Þar 

eru spurningar sem snúa að umbun oft háværar. Sprague og Golly (2008) 

svara því til að öll hegðun sem hlýtur viðurkenningu er líkleg til að vera 

endurtekin og ólíklegra er að óæskileg hegðun sem er hundsuð verði 

endurtekin. Ekki á að taka góða hegðun sem sjálfsagða því það getur dregið 

úr henni hversu gamall sem nemandi er. Allir nemendur þurfa viðurkenningu, 

hrós og umbun og ekki síst á breytingatímum eins og unglingsárin eru. Hrós 

gefur skýrt til kynna til hvers er ætlast af nemendum og til að geta staðist 

væntingar. Þau halda áfram og segja það jákvætt að hjálpa nemendum að ná 

árangri.  

Fram kemur hjá Sprague og Golly (2008) að þeir sem rannsakað hafa 

óæskilega hegðun telja mikilvægt fyrir skóla að hanna viðurkenningarkerfi 

sem gildir fyrir alla, þannig að allir nemendur ættu að geta fengið jákvæða 

svörun í kerfinu. Ef til óviðeigandi hegðunar komi er mikilvægt að halda skrá 

yfir hegðun nemenda. Helsti kostur við skráningar er að gögnum er safnað til 

að veita góðar upplýsingar um hvort inngrip skili sér í breyttri hegðun til hins 

betra. Gagnlegt getur verið að líta á gögn um frammistöðu alls skólans, eða 

ákveðinna bekkja og hægt sé að nota þær til að skoða hvort erfið svæði séu í 

skólanum. Þá segja þau nauðsynlegt að allt starfsfólk sé sammála og noti 

kerfið á sama hátt. 

2.6 Samantekt 

Ljóst má vera að víða er leitað leiða til að styðja við farsælt skólastarf og skapa 

þann skólabrag sem bæði starfsmenn og nemendur geta við unað. 

Aðalnámskrár grunnskóla hafa undanfarin ár kveðið á um rétt nemenda til að 

fá vinnufrið í skólanum svo þeir geti á sem bestan hátt náð tökum á námi og 

nýtt sér kennsluna. Rannsóknir og skýrslur hafa leitt í ljós að 

kennarasamfélagið og skólastjórar hafa glímt við hegðunarvanda nemenda 

og kallað eftir aðferðum til að takast á við hann. Á þeim árum þegar byrjað 

var að innleiða SMT skólafærni var góður jarðvegur fyrir innleiðingu slíks 

agakefis. Margir skólar höfðu reynt leiðir til lausnar, til dæmis með því að búa 
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til ákveðin hegðunarteymi, koma upp atferlis- og hegðunarnámsverum, skipa 

agastjóra ásamt því að setja upp margs konar punkta- og umbunarkerfi fyrir 

nemendur.  

Að mörgu er að hyggja þegar innleiða á viðamikið þróunarverkefni sem 

tekur til alls skólasamfélagsins. Fjölmargir þættir, fyrir utan þann jarðveg sem 

verkefnið sprettur úr, þurfa að falla saman eins og bitar í púsluspili, til að 

verkefnið fái farsælan endi og nái að festast í sessi.  

Fram kom að huga þarf að skólamenningu í breytingastarfi og þá er 

sameiginleg sýn á verkefnið mikilvæg forsenda til þróunar. Undirbúa þarf  

jarðveginn vel áður en til innleiðingar kemur og þar skiptir tími, samvinna og 

forysta miklu máli. Þá er mikilvægt að þekkja helstu hindranir sem staðið geti 

í vegi fyrir því að vel takist. Þróunarverkefni hafa tilhneigingu til að missa 

marks ef ekki er staðið að þeim á ákveðinn hátt. Markmið með breytingum 

er að sjá til þess að árangur breytinganna verði varanlegur og verði að 

venjubundnu starfi stofnunar en það getur reynst erfitt ef ekki er rétt að 

staðið. 

Í löndum sem innleitt hafa sambærileg agakerfi og SMT hafa verið gerðar 

rannsóknir sem sýna fram á hvernig til hafi tekist hvað varðar innleiðinguna 

sjálfa svo og áhrif innleiðingar á starfsumhverfi kennara og nemenda. Í 

íslenskum rannsóknum sem tengjast efninu hefur bæði komið fram 

ávinningur af innleiðingu slíks kerfis svo og að agakerfi nái ekki að draga úr 

eða fyrirbyggja erfiðustu hegðunarerfiðleika nemenda. Það verður því 

fróðlegt að sjá hvort samhljómur er með erlendum rannsóknum jafnt sem 

innlendum til stuðnings við niðurstöður þessarar rannsóknar sem hér er lagt 

upp með og er ætlað að varpa ljósi á innleiðingu SMT skólafærni í Hafnarfirði 

og ávinning fyrir skólastarf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 

3 Rannsóknaraðferð 

Í rannsókninni er stuðst við rannsóknaraðferðir eigindlegrar aðferðafræði. 

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á innleiðingu SMT skólafærni í 

Hafnarfirði og fá fram sjónarhorn kennara á innleiðinguna, reynslu þeirra og 

ávinning af því að vinna samkvæmt hugmyndafræðinni. Það er gert með því 

að fá fram viðhorf kennara til þess hvernig til hafi tekist og hverju aðferðin er 

að skila skólastarfi. Það er speglað í þeim aðferðum sem viðhafðar voru við 

innleiðinguna og skoðaðar í samhengi við skrif fræðimanna um ferli 

breytinga. Til að afla upplýsinga um hvernig staðið var að innleiðingunni af 

hendi Skólaskrifstofu var tekið viðtal við fulltrúa Miðstöðvar PMTO 

skólafærni sem kom að innleiðingu (áður starfsmaður Skólaskrifstofu 

Hafnarfjarðar) og einnig leitað eftir því að fá fram sjónarhorn skólastjóra sem 

vann að innleiðingu í sínum skóla. Til að fá fram reynslu og viðhorf kennara 

sem starfa eftir hugmyndafræði SMT skólafærni og skoða ávinning af 

innleiðingunni voru tekin viðtöl við kennara sem starfað hafa í sama skóla frá 

upphafi innleiðingar til dagsins í dag. Þessar upplýsingar eru speglaðar í  

hugmyndum um ferli breytinga og þess sem þarf að koma til svo breytingar 

nái að festast í sessi og verða hluti af venjubundnu starfi stofnunar til 

árangurs fyrir nemendur. 

Í kaflanum er gerð grein fyrir vali á rannsóknarsniði og framkvæmd 

rannsóknarinnar lýst. Þá kemur fram hvernig staðið var að vali á skólum og 

þátttakendum og því hvernig gagnaöflun fór fram. Að lokum er sagt frá 

greiningu rannsóknargagna og úrvinnslu og endað á umfjöllun um réttmæti 

og trúverðugleika og fjallað um siðferðileg álitamál. 

3.1 Rannsóknarsnið 

Rannsóknin er eigindleg rannsókn (e. qualitative research) með 

rannsóknarsniði tilviksrannsóknar (e. case study research). Í tilviksrannsókn 

beinir rannsakandi sjónum að afmörkuðum aðstæðum eða atburði. Hann 

rannsakar tilvikið, í þessari rannsókn innleiðingu SMT skólafærni, til að öðlast 

sem bestan skilning á tilvikinu en samkvæmt Lichtman (2006) getur það verið 

einstaklingur, hópur, bekkur, skóli, stefna, áætlun eða framkvæmd. Í 

eigindlegum rannsóknum er rannsakandinn helsta rannsóknartækið og gefur 

rannsakanda kost á að skoða viðfangsefnið ofan í kjölinn og fá fram ítarlegar 

upplýsingar og dýpri skilning á viðfangsefninu (Lichtman, 2006). „Eitt af 

meginkostum tilviksrannsóknar er að hægt er að nota margs konar aðferðir 
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við gagnasöfnun“ (Rúnar Helgi Andrason, 2003, bls. 283). Eigindlegum 

aðferðum er beitt þegar markmiðið er að skilja tiltekið félagslegt fyrirbæri 

sem rannsakandi hefur áhuga á að varpa ljósi á, út frá sjónarhóli þátttakenda 

(Bogdan og Bilken, 2003) og leiða í ljós túlkun þeirra af reynslu sinni (Kvale, 

1996).  

Silverman (2010) hefur eftir Punch að í tilviksrannsókn er ákveðið tilvik (e. 

case) skoðað nákvæmlega og notaðar þær aðferðir sem heppilegar eru 

hverju sinni. Þrátt fyrir að um margskonar tilgang og rannsóknarspurningar 

sé að ræða er tilgangurinn alltaf að fá fram eins góðan skilning og hægt er á 

tilvikinu. Efniviður tilviksrannsókna er oft sprottinn úr reynsluheimi 

rannsakanda og má segja að þannig sé í þessu tilfelli, eins og áður hefur 

komið fram. Rannsakandi hefur náin samskipti við þá einstaklinga eða 

fyrirbæri sem verið er að rannsaka og þarf að vera hæfur í mannlegum 

samskiptum. Hann þarf að vera góður hlustandi og forðast að láta skoðanir 

sínar hafa áhrif á það sem hann heyrir. Rannsakandi þarf að geta spurt góðra 

spurninga og túlkað svörin jafnóðum og brugðist við ef upp koma óvæntar 

breytingar. Þá þarf hann að geta lesið milli línanna og reynt að átta sig á því 

sem aðrir koma ekki auga á (Rúnar Helgi Andrason, 2003). 

3.2 Val á skólum og þátttakendum 

Þar sem rannsakandi er mjög tengdur vinnu samkvæmt hugmyndafræði SMT 

skólafærni úr einum skóla ákvað hann að taka rýnihópaviðtal, í 

niðurstöðukafla nefnt fyrra rýnihópaviðtal áður en farið var af stað með 

rannsóknina. Það var gert til að ná fram hugsanlegum áhersluatriðum sem 

gaman væri að skoða nánar og fá fram mismunandi sjónarhorn. Það sem þar 

kom fram var notað til að leggja grunn að rannsókninni og eins til að víkka 

sjónarhorn rannsakanda áður en rannsóknarspurningin var ákveðin og ráðist 

var í gerð viðtalsramma. Rannsakandi valdi þátttakendur úr tveimur skólum, 

sem hann kannaðist við, án þess að þekkja þeirra skoðanir til 

hugmyndafræðinnar.  

Ákveðnir þættir liggja til grundvallar vali á þátttakendum í rannsókninni. 

Til að varpa ljósi á innleiðingu aðferðarinnar, hvernig hún kom til og hvernig 

staðið var að henni, valdi ég að taka viðtal við starfsmann PMTO 

foreldrafærni sem vann að innleiðingu SMT skólafærni í grunnskólum í 

Hafnarfirði og einn skólastjóra sem vann að innleiðingu í sínum skóla. Það er 

gert til að geta borið saman upplifun hans og vinnulag skólans við það sem 

fram kemur frá þeim sem sá um innleiðingu af hendi Skólaskrifstofu. Þar að 

auki fékk ég aðgang að skjölum og fundargerðum þar sem meðal annars er 
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hægt sjá hvenær hver og einn skóli hóf innleiðingu og hvenær skólar urðu 

sjálfstæðir SMT skólar (sjá töflu 1).  

Þar sem allir grunnskólar í Hafnarfirði hafa innleitt SMT skólafærni hentar 

að nota einfalt slembiúrtak (e. simple random sample) við val á skólum 

burtséð frá því hvenær hver og einn skóli innleiddi SMT skólafærni eða varð 

sjálfstæður SMT skóli. Einkenni þess er að allir í þýðinu (grunnskólar í 

Hafnarfirði) hafa sömu möguleika á að vera valdir (Þórólfur Þórlindsson og 

Þorlákur Karlsson, 2003). Þrír skólar voru valdir til þátttöku í rannsókninni og 

tekin voru viðtöl við tvo kennara úr hverjum þeirra. Skólastjóra eða 

aðstoðarskólastjórar þessara skóla leiðbeindu um val á viðmælendum til að 

uppfylla þau skilyrði sem rannsakandi setti og hæfðu markmiðum 

rannsóknarinnar.  

 

Tafla 1. Upphaf og lok innleiðingar 

Skólar Upphaf 

innleiðingar 

Sjálfstæði skóla 

Áslandsskóli 2004 2011 

Hraunvallaskóli 2005 2011 

Hvaleyrarskóli 2006 2011 

Lækjarskóli 2002 2011 

Setbergsskóli 2007 2012 

Víðistaðaskóli 2002 2011 

Öldutúnsskóli 2006 2012 

 

Við val á viðmælendur úr skólunum í einstaklingsviðtöl var notað 

markmiðsúrtak (e. purposive sample) því rannsakandi vildi ræða við kennara 

sem voru starfandi áður en innleiðing átti sér stað og eru starfandi enn þann 

dag í dag við sama skóla. Markmiðsúrtaki er helst beitt með markmið 

rannsóknarinnar að leiðarljósi og með tilliti til þess sem á að rannsaka. Slíkt 

úrtak er einnig oft notað í svonefndum rýnihópum (e. focus groups) sem 

getur verið undanfari að rannsókn í þeim tilgangi að finna út hvaða þættir 

skipta máli (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003).  
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Þegar viðtöl við kennarana höfðu verið tekin og byrjað var að greina þau 

ákvað rannsakandi að taka annað rýnihópaviðtal, í niðurstöðukafla nefnt 

seinna rýnihópaviðtalið. Það var gert til að frá enn dýpri umræðu um 

viðfangsefnið og betri skilning á því sem fram kom í einstaklingsviðtölunum. 

Í þann hóp var lagt upp með að velja með aðstoð skólastjórnenda, fimm 

viðmælendur sem áttu það sameiginlegt að hafa unnið í tveimur SMT skólum 

og tekið þátt í innleiðingu í öðrum hvorum skólanum. Samsetning hópsins var 

á þann hátt að fjórir þeirra höfðu unnið í tveimur SMT skólum og gátu því 

deilt reynslu úr báðum skólunum en einn þátttakandi hafði aðeins unnið í 

einum SMT skóla en frá upphafi innleiðingar. Má því segja að allir grunnskólar 

í Hafnarfirði hafi átt talsmann í rannsókninni og sjónarhorn komið úr öllum 

skólunum.  

Rýnihópar: 

 Fyrri rýnihópurinn var skipaður fjórum kennurum úr tveimur skólum 

með langa kennslureynslu. Þeir voru á aldrinum 40 – 60 ára, einn list- 

og verkgreinakennari og þrír umsjónarkennarar. 

 Seinni rýnihópurinn var skipaður fimm viðmælendum sem allir höfðu 

kennslureynslu úr grunnskólum og starfa eða hafa starfað sem 

skólastjórnendur eða verkefnastjórar. Þeir voru á aldrinum 40 – 57 

ára. 

Viðmælendur sem komu að innleiðingu: 

 Vera starfsmaður Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar frá upphafsárum 

skólafærni og kom að innleiðingu. 

 Karl skólastjóri sem innleiddi SMT skólafærni í sínum skóla. 

 

Viðmælendur úr skólunum þremur uppfylltu allir það að hafa unnið í sama 

skóla áður en innleiðing hófst og eru enn starfandi við sama skóla. Bæði var 

rætt við kvenkyns og karlkyns kennara en öllum gefið gervinafn sem ekki 

gefur til kynna kyn viðmælanda. Allir hafa víðtæka kennslureynslu og langan 

starfsferil í grunnskólum og hafa flestir starfað með nemendum á öllum 

stigum. Viðmælendur mínir eru á aldrinum 47 – 65 ára. 

 Anna umsjónarkennari á yngsta stigi. 

 Hanna list- og verkgreinakennari. 

 Hildur umsjónarkennari á miðstigi. 

 Inga umsjónarkennari og faggreinakennari. 

 Jóna umsjónarkennari og sérgreinakennari á yngsta stigi. 

 Kristín umsjónarkennari á unglingastigi og faggreinakennari. 
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Í rannsókninni var haft samband við þátttakendur með tölvupósti og því 

fylgt eftir með símtali ef þurfti. Meðfylgjandi í tölvupósti var kynning á 

rannsókninni (sjá viðauka B). Þar sem innleiðing SMT skólafærni var að 

frumkvæði Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar var leitað eftir leyfi fræðsluyfirvalda 

og forstöðumanns PMTO foreldrafærni til að gera rannsóknina í Hafnarfirði 

og birta hana undir því nafni (sjá viðauka A). Öllum þátttakendum var tjáð að 

nöfnum þeirra yrði breytt, hvernig gagnaöflun færi fram og að öllum gögnum 

yrði eytt að lokinni rannsókn. 

3.3 Gagnaöflun 

Í rannsókninni var gagna aflað með því að taka viðtöl og skoða gögn. 

Viðmælendum var boðið að koma í skólann þar sem rannsakandi vinnur eða 

velja að taka á móti rannsakanda á þeirra vinnustað sem flestir þáðu, þar sem 

flest viðtölin voru tekin á vordögum og mikið annríki hjá kennurum. 

Rýnihópaviðtölin voru tekin á vinnustað rannsakanda. Á viðmælendum 

mínum var að heyra að rannsóknarefnið væri þeim hugleikið sem gerði það 

að verkum að þeir voru mjög fúsir að tjá sig um það. Rannsakandi átti gott 

spjall bæði fyrir og eftir formleg viðtöl og var andrúmsloftið afslappað meðan 

á viðtölum stóð en mikilvægt er að ná góðu sambandi við viðmælendur áður 

en viðtöl hefjast (Helga Jónsdóttir, 2003). Formleg viðtöl tóku mislangan tíma 

eða frá 36 – 60 mínútum en rýnihópaviðtölin voru aðeins lengri eða 80 

mínútur það sem lengra var. Leitað var eftir því að fá fram allt það sem 

viðmælendur mundu um það sem einkenndi skólabrag í tengslum við agamál 

áður en til innleiðingar kom, bera saman við stöðuna í dag og rifja upp hvaða 

hindranir voru helstar í veginum. Eins að fá fram þeirra sjónarhorn og reynslu 

af því að vinna samkvæmt aðferðum SMT skólafærni.  

Tekin voru hálfstöðluð viðtöl við viðmælendur en viðtöl eru eitt 

algengasta form gagnasöfnunar og eru notuð þegar þau eru álitin henta best 

til að svara þeim rannsóknarspurningum sem settar hafa verið fram. Þau geta 

verið stöðluð (e. structured), óstöðluð (e. unstructured) eða hálfstöðluð (e. 

semi-structured). Í hálfstöðluðum viðtölum eru spurningar hafðar til 

hliðsjónar og mynda þannig viðtalsramma til stuðnings við rannsóknar-

spurningarnar (Helga Jónsdóttir, 2003).  

Við gerð viðtalsrammanna (sjá viðauka D – H) var tilgangur rannsóknar-

innar og rannsóknarspurningar hafðar til hliðsjónar, til að passa upp á að þeir 

þættir sem rannsakandi vildi að kæmu fram væru ræddir. Einnig var stuðst 

við fræðilega kafla ritgerðarinnar og haft í huga að fá fram hvernig 

„jarðvegurinn“ var í upphafi innleiðingar í þeim skólum sem innleiddu SMT 
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skólafærni, hvernig staðið var að innleiðingu af hendi þeirra sem það verk 

unnu bæði frá Skólaskrifstofu og fulltrúa skóla. Til að heyra um reynslu 

kennara og ávinning af SMT skólafærni fyrir skólastarf í Hafnarfirði var leitað 

eftir viðhorfi kennara og reynslu þeirra af vinnu samkvæmt hugmynda-

fræðinni og fá fram mat á ávinningi þess að vinna í SMT skóla.  

Viðtalsrammarnir voru nokkuð nákvæmir en reynt var að nota þá aðeins 

til hliðsjónar. Viðtölunum var leyft að þróast eftir aðstæðum hverju sinni. 

Haft var í huga að viðtalsrammar og umræðuefni geta breyst frá upphaflegri 

áætlun og ný sjónarhorn og ábendingar viðmælenda komið rannsókninni til 

góða. Vissan ramma þarf að setja um umræðuefnið, en hversu nákvæmur og 

hversu vel honum er fylgt er ákvörðun sem tengist rannsóknarspurningunni 

og aðferðafræði rannsóknarinnar (Helga Jónsdóttir, 2003). Viðtalsrammarnir 

eru keimlíkir en ekki eins, þar sem markmið með viðtölunum var að einhverju 

leyti ólíkt eftir því hvort rætt er við þann sem innleiddi, stjórnaði innleiðingu 

í skóla eða þeirra sem gert er að vinna samkvæmt aðferðinni. 

Rýnihópaviðtöl henta vel ef ætlunin er að fá fram margvísleg viðhorf, 

reynslu eða tilfinningu nokkurra þátttakenda á sama tíma gagnvart ákveðnu 

viðfangsefni og skoða hvernig afstaða til málefnisins kemur fram í umræðu 

hópsins. Fyrra rýnihópaviðtalið tel ég að hafi gagnast vel við undirbúning 

rannsóknar, úrvinnslu og til að varna því að skoðanir rannsakanda, sem er 

mjög tengdur viðfangsefninu hafi haft áhrif á viðtalsrammana og 

umræðuefni. Eins má segja að seinna rýnihópaviðtalið hafi gagnast vel til að 

kafa dýpra í ákveðin þemu sem fram komu í einstaklingsviðtölunum. Í 

hópaviðtölum koma jafnvel fram atriði sem ekki koma fram í 

einstaklingsviðtölum og því er oft hægt að ná fram betri heildarsýn á 

viðfangsefni rannsóknarinnar (Silverman, 2010; Sóley S. Bender, 2003). 

3.4 Greining gagna og úrvinnsla 

Gagnagreining viðtalanna var gerð með hefðbundnu sniði sem við á þegar 

unnið er með eigindleg gögn sem aflað er með viðtölum. Stuðst var við 

nálgun grundaðrar kenningar (e. grounded theory). Í grundaðri kenningu eru 

lykilþemun ekki ákveðin fyrirfram heldur er leitað eftir þeim í gögnunum 

(Rúnar Helgi Andrason, 2003). Gögnin eru lesin margsinnis yfir og dregin fram 

þau megin þemu sem þar er að finna. Lichtman (2006) talar um að 

gagnagreining eigindlegra gagna feli í sér að kóða gögnin og leita eftir 

þemum. Hún lítur á gagnagreininguna sem síu þar sem síað er burt það sem 

ekki á við og flokkað í þemu það sem nota á. 

Gagnagreining hófst í raun þegar hvert og eitt viðtal var tekið og hlustað 

var á viðmælanda. Eftir að viðtali lauk voru vettvangsnótur skrifaðar og helstu 
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vangaveltur rannsakanda sem fram komu á meðan á viðtali stóð. Hafist var 

handa við að afrita viðtölin orðrétt við fyrsta tækifæri og aldrei seinna en 

helgina eftir að þau voru tekin. Viðtölin voru mislöng en voru á bilinu 40 – 80 

mínútur og rýnihópaviðtölin lengst. Eftir að búið var að afrita öll viðtölin var 

hafist handa við að leita eftir þemum. Viðtölin voru marglesin en með því 

áttaði rannsakandi sig á því hvað viðmælendur hans höfðu að segja. Kóðun 

fór fram með því að lita ákveðnar setningar og skrá ákveðin lykilorð/þemu á 

spássíu sem síðan mynduðu þá kafla sem fram koma í niðurstöðum. 

3.5 Réttmæti og trúverðugleiki 

Réttmæti (e. validity) og trúverðugleiki (e. credibility) rannsóknarniðurstaðna 

byggist meðal annars á því hvernig rannsakanda tekst að setja fram 

niðurstöður sínar á sem trúverðuglegastan hátt (Sigríður Halldórsdóttir, 

2003). Mikilvægt er að rannsakandi geri sér grein fyrir eigin afstöðu og 

tengslum við rannsókanrefnið strax í upphafi rannsóknar. Rannsakandi var 

meðvitaður um það og passaði að afstaða hans hefðu ekki áhrif á úrvinnslu 

niðurstaðna með því að ýta eigin skoðunum, viðhorfum og hugmyndum til 

hliðar við úrvinnslu gagna. Kvale (1996) bendir á að staðfesting á réttmæti 

geti hafist strax í viðtali með því að rannsakandi endurorðar spurningar eða 

endursegir ákveðin afmörkuð atriði viðtalsins og fái viðbrögð viðmælanda um 

að réttur skilningur sé fyrir hendi. Til að fullvissa mig um að allt það sem 

viðmælendur vildu koma á framfæri kæmi fram var þeim boðið að bæta 

einhverju við sem þeir töldu að ekki hefði komið fram, í lok viðtalsins. Þar 

sem rannsakandi tengist viðfangsefninu og hefur góða innsýn bæði í 

innleiðinguna og hefur starfað eftir aðferðinni í nokkur ár gerði hann sér grein 

fyrir að mikilvægt væri að hann væri einungis hlustandi og tjáði sig ekki um 

skoðanir sínar á svörum og viðhorfum viðmælenda eða öðru því sem fram 

kom í viðtölunum. 

Beinar tilvitnanir í viðmælendur eru gerðar til að sýna fram á að 

niðurstöður byggi á traustum grunni. Mikilvægt er að rannsakandi sé trúr 

þátttakendum, heiðarlegur og nákvæmur og fylgi þeim aðferðafræðilegu 

forsendum sem lagt er upp með í rannsókninni. Bogdan og Biklen (2003) 

hvetja rannsakendur til að bera hugmyndir sínar og túlkanir undir 

viðmælendur í þeim tilgangi að fá staðfestingu á að rannsakandi hafi skilið 

það sem þeir sögðu rétt. Þar sem bæði bæjarfélagið og Skólaskrifstofa eru 

nefnd sínu rétta nafni var afritað viðtal við starfsmann hennar sent honum til 

aflestrar til að tryggja að rétt hafi verið haft eftir.  

Langur tími er liðinn síðan innleiðing SMT skólafærni hófst í skólunum í 

Hafnarfirði og ber að hafa í huga hversu áreiðanlegar upplýsingar eru frá 
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þeim tíma. Viðmælendur mínir voru duglegir að taka fram hversu vel eða illa 

ákveðnir þættir væru greiptir í þeirra huga og reyndi rannsakandi að vinna úr 

þeim upplýsingum á þann hátt að áreiðanleiki þeirra væri sem mestur og 

notaði ekki upplýsingar ef heyra mátti á viðmælendum að þeir væru ekki 

alveg vissir. Það má líka segja að stuttur tími sé liðinn frá innleiðingu í 

einhverjum skólum, til að hægt sé að meta hvort sá ávinningur sem 

viðmælendur nefndu sé kominn til að vera eða sé tilkominn vegna áhrifa SMT 

skólafærni. 

Einstaklingsviðtöl voru aðeins tekin við kennara úr þremur skólum af sjö 

sem eru í bæjarfélaginu og því ekki hægt að alhæfa út frá niðurstöðum. Seinni 

rýnihópurinn samanstóð af fulltrúum sem höfðu reynslu og höfðu starfað 

annað hvort eða bæði í skólum sem voru þátttakendur í rannsókninni eða 

ekki. Því má segja að sjónarhorn úr öllum skólunum komi fram. 

3.6 Siðferðileg atriði 

Áður en farið er af stað með rannsókn er mikilvægt að huga að leyfismálum 

og siðferðilegum þáttum með hliðsjón að aðgengi að þeim stofnunum og 

einstaklingum sem koma við sögu. Allar rannsóknir þurfa að uppfylla 

ákveðnar siðferðilegar kröfur jafnt og aðferðafræðilegar. Hver manneskja á 

rétt á friðhelgi  og að þær persónulegu upplýsingar sem hún trúir öðrum fyrir 

fari ekki lengra án hennar samþykkis. Viðtöl reyna sérstaklega á trúnað, 

þagmælsku og varkárni rannsakenda (Sigurður Kristinsson, 2003). 

Silverman (2010) bendir á að þátttakendur þurfi að samþykkja  sjálfviljugir 

þátttöku án þvingunar. Upplýst samþykki er leið rannsakandans til að upplýsa 

um áform sín á heiðarlegan hátt og gáfu allir viðmælendur samþykkir sitt fyrir 

þátttöku (sjá viðauka C). Kvale (1996) gerir rannsakendum ljóst að siðferðleg 

mál koma alltaf upp bæði þar sem unnið er með persónulegar upplýsingar, 

sem geta haft áhrif bæði á viðmælandann og rannsakandann. Það er því 

nauðsynlegt að hafa skýrar reglur um þau siðferðilegu vandamál sem upp 

geta komið og erfitt er að sjá fyrir bæði í upphafi rannsóknar og eins þegar 

unnið er með rannsóknargögn. 

Þar sem rannsakandi er mjög tengdur viðfangsefninu hafði hann í huga að 

láta skoðanir sínar ekki hafa áhrif á túlkun niðurstaðna. Bæði skólastjóri og 

fulltrúi Skólaskrifstofu fengu sendar niðurstöður og höfðu tækifæri til að 

bregðast við því sem fram kom og staðfestu þau að rétt væri eftir þeim haft. 

Leitast var við að láta sjónarhorn og upplifun viðmælenda koma rétt fram.  
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4 Niðurstöður 

Í kaflanum er gerð grein fyrir helstu atriðum sem fram komu í viðtölum og 

lúta að upplifun viðmælenda og skoðunum á SMT skólafærni og því að vinna 

samkvæmt aðferðinni. Þar er einnig að finna brot úr fundargerð sem fylgdi 

gögnum sem skoðuð voru. Þau efnisatriði sem komu fram við greiningu 

rannsóknargagnanna eru sett fram sem kaflaheiti og undirkaflar taka mið af 

áhersluatriðum og þemum sem urðu til við greiningu gagnanna.  

Framsetning niðurstaðna úr rýnihópunum er á þann hátt að aðeins er 

tekið fram að ákveðin skoðun eða umræða hafi komið fram. Það sem fram 

kom í fyrri rýnihópnum er alltaf sett fram í upphafi kaflans. Sjónarhorn seinni 

rýnihópsins er fléttuð inn í niðurstöður úr viðtölum við kennara.  

Í upphafi er fjallað um þætti í skólabrag áður en til innleiðingar kemur og 

í framhaldi af því er sjónarhorn fulltrúa Skólaskrifstofu og skólastjóra tekin 

saman í einn kafla til upplýsinga um hvernig það kom til, að farið var að 

innleiða SMT skólafærni og hvernig staðið var að innleiðingu. Þar á eftir koma 

undirkaflar sem bera heiti þeirra þema sem fram komu um framkvæmd frá 

sjónarhorni kennara og helstu hindranir. Þá er fjallað um stöðu SMT í 

skólunum í dag með undirkafla um verklag og helstu verkfæri skólafærninnar 

ásamt kafla um það hvernig til hafi tekist að festa í sessi og viðhalda 

aðferðinni. Næst er kafli um ávinning og hann settur fram eftir ávinningi fyrir 

kennara, skólann og skólastarf í bæjarfélaginu og að lokum eru helstu 

niðurstöður teknar saman. 

Til að halda trúnað við þátttakendur eru skólarnir sem þeir starfa við ekki 

nafngreindir og viðmælendum gefin gervinöfn. Nöfn þeirra endurspegla ekki 

endilega kyn þeirra enda tilgangurinn fyrst og fremst að fá heildarmynd af 

viðfangsefninu. 

4.1 Þættir í skólabrag fyrir innleiðingu 

Í fyrri rýnihópnum var það skoðun viðmælenda minna að hér áður fyrr hafi 

verið ákveðnar skólareglur en ekki nein heildstæð aðferð. „Maður bara 

kvartaði við kennara og þá sögðu þeir já, já, þetta er allt í lagi hjá mér og svo 

kom næsti kennari við hliðina á og honum fannst allt annað.“ Mikill munur 

var oft á bekkjum af því að þolmörk kennara varðandi vinnusemi, hávaða og 

frágang var mismunandi og hafði það áhrif á skólabraginn. „Það er miklu 
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betra að taka á málum núna því að allir eru að tala sama tungumál“ var þeirra 

skoðun. 

Nokkuð langur tími er liðinn síðan farið var að innleiða SMT skólafærni í 

grunnskóla í Hafnarfirði og nokkrir viðmælendur þurftu því að hugsa sig vel 

um áður en þeir svöruðu því hvernig skólabragurinn hafi verið fyrir 

innleiðingu. Þeir höfðu allir fengið kynningu á rannsókninni og sumir höfðu 

íhugað það sem þar kom fram og voru tilbúnir að svara án umhugsunar. 

Viðmælendur mínir voru flestir á því að þeir sæju breytingu á skólabragnum 

frá því fyrir innleiðingu þó svo þeir ættu erfitt með að átta sig fyllilega á í 

hverju hún felst en töluðu um að tíðarandinn hefði breyst heilmikið. Skólarnir 

væru ekki alveg eins og á þeim tíma sumir orðnir fjölmennari og aðrir 

fámennari, ýmis önnur þróunarverkefni verið unnin og innleidd sem gætu 

haft áhrif á skólabrag. Þegar Kristín réð sig til starfa í skólanum þar sem hún 

starfar enn fékk hún á tilfinninguna að í skólanum ríkti mjög góður 

skólabragur „ ... það var bara einhvern veginn notalegt þegar maður kom inn“ 

og henni finnst að skólabragur í hennar skóla hafi alltaf verið mjög góður en 

gengið á ýmsu eins og gerist í skólum.  

Í einhverjum af skólunum voru ekki deildarstjórar á þeim tíma, aðeins 

skólastjóri og aðstoðarskólastjóri og Önnu fannst eins og skólastjórar hefðu 

haft meiri tíma þá en í dag og segir: „Ég held að það hafi verið léttara hjá 

skólastjórunum, mér finnst orðið ansi mikið núna svona pappírsvinna“ og á 

þá við að skólastjórnendur hafi verið sýnilegri í þá daga. Einhverjir voru á því 

að hægt væri að skipta þessum tíma sem rannsóknin á að ná yfir upp í tímann 

fyrir SMT og svo kom hrunið sem hafði áhrif á skólabraginn eða eins og Inga 

segir: „Það var eins og hægðist á öllu, börnin rólegri og foreldrar afslappaðir“ 

og svo núna þegar allir skólar eru SMT skólar og leikskólarnir jafnvel líka. Jónu 

finnst ástandið umtalsvert betra en fyrir innleiðingu SMT þó svo hún hafi ekki 

verið alveg viss um hverju er að þakka en henni finnast nemendur 

viðræðubetri um alls konar hluti en áður „þú veist einhvern veginn var bara 

fretað á mann bara á þessum árum áður, finnst mér.“ Hún segir: 

Ef við tökum bara brag í dag og brag fyrir tíu árum hérna á 

göngunum og svona þá er margt öðruvísi í dag en þá en hverju 

það er að þakka get ég ekki fullyrt. Við göngum hérna í gegnum 

þvögu af börnum alla daga ... mörgum sinnum á dag, þannig að 

það fer ekkert á milli mála hvernig þau haga sér svona, þú veist, 

það er svoleiðis margfalt betra í dag en það var fyrir nokkrum 

árum. ... þú veist það var miklu algengara hér áður að það voru 

skrautlegar uppákomur og nemendur virtu ekki það sem var sagt 
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við þau eða fóru ekki eftir fyrirmælum en það eru miklu fleiri 

núna sem gera það. 

Agamál á þeim tíma voru mörg og sum hver ólík þeim sem taka þarf á í 

dag. Talandi um tíðarandann finnst bæði Jónu og Ingu þær muna þann tíma 

þegar unglingarnir hlupu út að reykja í frímínútum. Inga segir: 

Þetta gerist ekki í dag, ekki þar sem ég er og mér fannst ég bara 

stundum eins og á grenjum, að smala þeim inn til baka, þannig 

að þetta voru svolítið öðruvísi vandamál það var meira slík 

agamál sem voru ... að fara út að reykja út af skólalóð í næsta 

garð eða ruslageymslu. 

Jóna tekur í sama streng og segir: „Eins og við vitum með svo margt bara eins 

og unglingadrykkju og reykingar og annað, það er svo margt betra, sem betur 

fer þó svo annað komi kannski í staðinn.“ 

Þegar spurt var um hvernig unnið hafi verið að agamálum, kom fram að 

flestir skólar voru búnir að koma sér upp einhvers konar kerfum til að takast 

á við agamál. Skólastjórnendur skipuðu stóran sess í þeim aðferðum sem 

beitt var og í þeirra höndum oft og tíðum að takast á við agamálin og eins 

voru kennarar duglegir að leita að og prófa ýmiss konar aðferðir í agastjórnun 

og skiptust á hugmyndum við aðra kennara. „Maður var að reyna að finna 

aðferðir, var að leita að sniðugum aðferðum til að halda uppi aga“ segir Anna 

og sagðist hafa notað gult, rautt og grænt ljós og gula og rauða spjaldið og 

vísaði til íþróttakappleikja „ ... og svo var maður bara að fá hugmyndir frá 

öðrum.“ „Maður reyndi að leysa þetta bara með nemandanum en stundum 

þurfti að fara lengra,“ sagði Hanna og bætti við „og kannski hjakkaði maður í 

sama farinu, þú veist það var ekki þetta utanumhald, ekki höndlað eins vel“.  

Viðmælendur mínir nefndu margir ýmiss konar agakerfi eins og að hafa 

ákveðinn starfsmann sem sá um að taka nemendur, punktakerfi og 

stigatalningu, sem leiddi til þess að ákveðin hlunnindi voru tekin af þeim í 

refsingarskini. Þeir töldu líka að þess konar kerfi hafi hentað betur þeim sem 

voru með mikinn aga og nemendur vissu að þeir stæðu við orð sín og var 

meira notað í unglingadeildum.  

Flestir könnuðust við það og höfðu orð á því að vísað var til 

skólastjórnenda sem þá voru í flestum tilfellum skólastjóri og 

aðstoðarskólastjóri „ ... það voru náttúrulega alltaf einhverjir sem gátu ekki 

alveg tekið á og lagað málin og þá fóru þau lengra. Mér fannst sérstaklega 

komið með yngri börnin til skólastjórnenda og stundum vissu þeir ekki hvað 



 

46 

átti að skamma fyrir“ sagði Inga. Eins voru stjórnendur oft kallaðir til og Ingu 

fannst það ekki rétt þar sem þeir ættu að vera faglegir leiðtogar og ekki vera 

í þessu nema agabrot væru þeim mun alvarlegri. Önnu fannst það aðallega 

skólastjórinn sem kom til að ná í nemendur sem brutu af sér. 

Það var samdóma álit allra viðmælanda minna að mesti þungi agamála 

hafi hvílt á herðum umsjónarkennara. Þegar Anna var spurð um hvernig 

henni hafi gengið að takast á við agamál sagði hún að í minningunni hafi hún 

ekkert verið að láta taka út frá sér „maður var bara yngri og ekkert að láta 

taka út frá sér“. Hildur sagði: „Það var bara ætlast til þess að maður leysti 

þetta svolítið sjálfur og svo náttúrulega bara til skólastjórans.“ Inga sagði að 

agamál hafi sjaldnast farið lengra en til umsjónarkennarans og verið leyst á 

staðnum. Í hennar skóla var búið að koma upp ákveðnu agaferli sem kennarar 

áttu að fara eftir: 

Í mínum skóla vorum við komin með svona agaferli þannig að 

við vorum búin að setja upp hver leiðin átti að vera ef börn brutu 

af sér hegðunarlega, fyrst og fremst og þá settum við það þannig 

upp að sá kennari sem var með nemandann skildi afdráttarlaust 

taka á málinu. Ef það gengi ekki þá var það stjórnandi og 

foreldrar boðaðir ... en það fór sjaldnast lengra en til kennarans. 

Það má því segja að margir þeir þættir sem nefndir voru hafi leitt til þess 

að meirihluti kennara í skólunum voru samþykkir og jákvæðir fyrir því að 

takast á við innleiðingu SMT skólafærni og tilbúnir að sjá hverju hún skilaði 

þeim. 

4.2 Upphaf SMT skólafærni og innleiðing 

Í fyrri rýnihópnum var sagt: „Við fórum náttúrulega ekki sjálfviljug í þetta. 

Þetta kom frá Skólaskrifstofu og var viðskiptakonsept.“ Fram kom að í 

upphafi hafi þetta verið kynnt sem agastjórnunartæki og allir tilbúnir að gefa 

því tíma og sem hluti af liðsheild hafi verið mikilvægt að vera jákvæður fyrir 

verkefninu.  

Vera starfsmaður á Skólaskrifstofu og Karl skólastjóri voru sammála um 

að áhugi hafi ráðið för þegar byrjað var í að innleiða SMT skólafærni í 

grunnskóla í Hafnarfirði. Verkefnið hafi verið kynnt skólastjórum og þeim 

boðin þátttaka í verkefninu og það varð til þess að tveir skólastjórar gengu til 

liðs við verkefnið. Hún sagði að það hafi verið meira en nóg fyrir þau að takast 

á við í upphafi en eftir það hafi alltaf fleiri og fleiri sýnt áhuga. Vera sagði að 

til að hægt væri að innleiða verkefnið hafi þurft samþykki 85% starfsmanna. 
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Það samþykki fékkst með ýmsu móti bæði með handauppréttingu á 

starfsmannafundi og með skriflegri staðfestingu. Hvers vegna kerfinu hafi 

verið tekið svo vel sem raun ber vitni í Hafnarfirði sagði hún: 

... skólarnir sem fóru fyrstir, ég var samt ekki svo mikið hérna þá, 

en eins og ég skildi þetta þá voru þetta skólar sem voru orðnir 

þreyttir á agavandamálum eins og var og fólk vildi gera eitthvað 

og vildi prófa þetta og mín tilfinning er sú að svo hafi spurst út 

að þetta gengi vel og fólk verið ánægt og auðvitað hafa skólarnir 

þá fengið meiri eða annars konar þjónustu frá Skólaskrifstofu ... 

Karl skólastjóri var á sama máli og Vera en hann sagðist hafa fengið 

kynningu á aðferðinni á skólastjórafundi. Hann hafi verið spenntur og hugsað 

hvort þetta væri eitthvað sem gæti nýst skólanum og væri kannski betra kerfi 

en það sem fyrir var og unnið hafði verið að. Þegar tækifæri bauðst til að taka 

þátt í SMT skólafærni var skólinn að glíma við mikil agavandamál og var að 

leita leiða „búa til okkar kerfi,“ sagði Karl „til að takast á við þau“ og heldur 

áfram: 

... kannski hafði ég meiri áhuga á þessu en aðrir til að byrja með 

og svo fannst þeim sem voru hérna í kringum mig þetta sniðugt, 

af því að við vorum búin að vera að búa til skólareglur og reyna 

að taka á þessum agamálum ... 

Hann spurði starfsmennina sína hvort vilji væri fyrir þessu og fékk góðar 

viðtökur og alla vega 85% samþykki starfsmanna og hann ákvað að slá til.  

Vera sagði að allir skólar hafi farið sjálfviljugir í verkefnið og tók dæmi um 

að allir leikskólar væru ekki þátttakendur í verkefninu, því til sönnunar. Í 

öllum skólum hafi stjórnendur þurft að hafa áhuga og vilja til að taka þátt í 

verkefninu og segir: „Ég hef komið að öllum skólum sem hafa farið í þátttöku 

og það hefur aldrei neinn verið þvingaður,“ og telur að á einhverjum 

tímapunkti hafi Hafnarfjarðarbær sett þetta í stefnu bæjarins og kannski hafi 

þá verið farið að líta þannig á að allir skólar væru skyldugir til að vera SMT 

skólar. Karl sagðist muna eftir þessari umræðu en á þeim tíma hafi allir 

grunnskólarnir verið komnir af stað í innleiðingu eða búnir að sækja um af 

fúsum og frjálsum vilja eins og hann orðaði það: „Það sáu bara allir að þetta 

svínvirkaði.“ Hann sagði umræðu hafa verið um að skólar hafi þurft að borga 

fyrir að fá að taka þátt í verkefninu en sagðist aldrei hafa þurft að borga krónu 

en haft aðgang að öllum gögnum „...en auðvitað þarf að borga fyrirlesurum  
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sem maður ætlar að fá í þessu eins og öllu öðru.“ Skólarnir hafi heldur ekki 

fengið neina aukafjárveitingu til að standa straum af innleiðingunni.  

Karl var ánægður með hvernig til hafi tekist og þakkaði það meðal annars 

að góður tími var gefinn til undirbúnings í upphafi. Heilt ár hafi farið í 

undirbúning með góðri leiðsögn frá þeim sem sáu um innleiðinguna frá 

Skólaskrifstofu „grundvallaratriði að vel tókst til er öflugt teymi sem fylgir 

þessu eftir alveg jafnt og þétt, algjör lykill, og svo stuðningur frá 

Skólaskrifstofu.“ Til að sýna fram á árangur af aðferðinni voru gerðar 

mælingar sem sýndu að agabrotum hafði fækkað og kennarar gáfu jákvæðari 

fyrirmæli en áður. Í ytra mati sem gert var kom greinilega í ljós hvaða áhrif 

SMT skólafærni hefur haft. Hann sagðist hafa séð alveg gífulegar breytingar. 

„Þær gerast hægt og rólega en ef maður hugsar til baka þá sér maður bara 

alveg rosalegar breytingar á skólastarfinu, þetta hefur áhrif á starfsmennina, 

já, og skólaumhverfið, skólabraginn alveg klárlega.“ Til að viðhalda þeim 

árangri sem náðst hefur taldi hann að passa þurfi vel upp á að allir nýir 

starfsmenn sem koma til starfa í skólunum fái þjálfun í að vinna með SMT.  

Í fundargerðum sem ég skoðaði og eru  frá þeim tíma þegar ár var liðið frá 

upphafi innleiðingar, kom greinilega í ljós að ákveðin þreyta var komin í 

starfsfólkið og fram kemur að halda þurfi „pepp fund“, teymismeðlimir eru 

beðnir að tala á jákvæðan hátt um verkefnið, því neikvæð umræða sé í gangi. 

Þar er nefnt að fólkið sé með „resistance“ á umbun. Vera taldi að í upphafi 

hafi helstu hindranir verið að fólk þekkti þetta ekki, þetta var nýtt og vildi 

halda í það gamla og fannst erfitt að breyta. Eins hélt hún að hræðsla við 

aukna vinnu hafi verið hindrun og segir: „... fólki fannst þetta mikil vinna.“ 

Eins að þetta væri „amerískt“ og það hafi tekið tíma að fá fólk til að samþykkja 

ákveðið orðalag. „Viðhorf fólksins var stundum helsta hindrunin,“ segir hún 

„einn fundurinn enn og hvenær eigum við að hafa tíma í þetta?“ Og henni 

finnst það bara eðlilegt, það fylgir öllum verkefnum hvort sem það er Olweus 

eða nýsköpun í einhverju og taldi alltaf einhverjar breytingar vera í skólunum 

„í hverjum skóla var líka fullt af flottum kennurum sem vildu taka þátt og 

lögðu mikið á sig, höfðu svona eldmóð og áhuga.“ Karl var sammála þessu en 

sagði að það hafi verið einstaka kennarar, kannski helst úr unglingadeild, því 

þeim fannst þetta barnalegt og ætti bara að vera fyrir yngri nemendur. Svo 

fannst sumum asnalegt að gefa hrósmiða. Þá taldi hann líka að fólk hafi verið 

hrætt við þetta. 

... ég held bara að þetta sé eins og alltaf þegar verið er að gera 

breytingar eða nýbreytni það eru alltaf einhverjir sem ýta á móti 

og það verður bara alltaf að reikna með því, ég held að maður 

komist bara ekkert hjá því ... já það var svona í okkar starfsfólki, 
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já svona þetta er barnalegt ... en ég held að það vilji enginn fara 

til baka. 

Þegar talið barst að áframhaldandi stuðningi við skólana eftir að handleiðslu 

Skólaskrifstofu sleppir sagði Vera að haldið verði áfram að fylgjast með 

skólunum í gegnum SET könnunina sem lögð er fyrir á hverju ári. Þá sagði hún 

að fundað væri fjórum sinnum á ári með teymisstjórum í sjálfstæðum SMT 

skólum og jafn oft með teymisstjórum úr lausnarteymum skólanna og þar 

farið yfir ýmsa þætti og hlustað eftir því hvernig gengur „ef okkur finnst að 

eitthvað sé að þá förum við inn með aukinn stuðning.“  Þá verða áfram haldin 

námskeið á vegum Skólaskrifstofu fyrir nýtt starfsfólk grunnskólanna. 

Segja má að bæði Karl skólastjóri og Vera fulltrúa Skólaskrifstofu hafi 

staðfest það sem fram kom í fyrri rýnihópnum um að kennarahópurinn hafi 

verið sammála um að gefa skólafærninni tækifæri og sjá hverju hún myndi 

skila skólastarfinu og því samþykkt að ráðast í innleiðinguna. 

4.2.1 Framkvæmd innleiðingar, sjónarhorn kennara 

Í fyrri rýnihópnum kom fram að vel hafi tekist til við innleiðingu SMT 

skólafærni í skólunum. Góður tími var gefinn og skólinn fékk tækifæri til að 

laga þetta að sínum þörfum. Þetta var gert í litlum skrefum og innleitt á 

jákvæðan hátt. Starfsmenn voru gerðir að þátttakendum í verkefninu og þeir 

eignað sér það. 

Viðmælendur mínir áttu ekki í vandræðum með að tjá sig um innleiðingu 

SMT skólafærni og mundu flestir vel eftir þeim tíma. Mismunandi var í 

skólunum hversu mikið hafði verið innleitt af ýmiss konar þróunarverkefnum 

og þeir sem höfðu reynslu af innleiðingu annarra viðamikilla verkefna fannst 

þetta bara ganga nokkuð átakalaust inn. Hanna sagði að þau hafi verið orðin 

vön að vinna að svona verkefnum og vinna í hópum. Í seinni rýnihópnum kom 

fram að verkefnið hafi farið hægt af stað en svo var þetta keyrt dálítið hratt 

inn. Fór „mjúkt“ af stað og ekki verið farið í þetta með neinu offorsi. Kristín 

sagði að það hafi verið búið að tala mikið um þetta og í rólegheitum stefnt að 

þessu. Í öllum skólunum var verkefnið kynnt á starfsmannafundi og ýmist var 

það fulltrúi frá Skólaskrifstofu og ekki sá sami í öllum skólunum eða 

skólastjóri sem kynnti verkefnið. Allir voru líka á því að verkefnið hefði verið 

kynnt af fagmennsku, markmiðin með því nokkuð skýr og tekin dæmi úr þeim 

skólum sem þegar höfðu innleitt aðferðina, ef þannig háttaði til.  

Inga var á því að þau hefðu talið sig vera með gott kerfi sem gekk vel en 

þegar að innleiðingunni kom hafi þau fengið fína kynningu og svo hafi þetta 
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farið af stað og smátt og smátt hafi bæst í möppurnar „ ... þannig að þetta 

gekk bara vel fyrir sig fannst mér.“ 

Flestir viðmælendur mínir könnuðust við það að það hafi þurft að fá 

samþykki 80% starfsmanna til að ráðist yrði í verkefnið og var það ýmist gert 

með handauppréttingu eða skriflega. Þeir skólar sem voru í seinni „hollum“ í 

innleiðingu vissu að hverju stefndi og vissu að til þess kæmi að SMT yrði 

innleitt í þeirra skóla líka. „Það var alveg ljóst að við áttum að taka þetta inn, 

það væri ekki val um það“ voru orð Hönnu og hún bætti við: „maður var ekki 

alveg sáttur að fá ekki að kynna sér önnur agakerfi.“ Mat Jónu á þessu er að 

þetta hafi verið krafa frá Skólaskrifstofu.  

Allir viðmælendur mínir höfðu skoðun á því á hvern hátt þetta hafi komið 

inn í skólana og voru sammála því að þetta hefði ekki komið inn í skólana að 

þeirra frumkvæði og þekktu afstöðu fólks til þess. Talað var um miðstýringu 

eða eins og Jóna sagði: „Ég held að það séu bara bæjaryfirvöld þau bara 

þrýstu þessu inn eða svona fóru fram á þetta. Þau tóku bara einhverja 

miðlæga ákvörðun held ég.“ Seinni rýnihópurinn var á því að starfsmenn 

hefðu upplifað þetta eins og þær sögðu „að ofan“ og að það hafi verið alveg 

ljóst að Hafnarfjörður ætlaði í þetta og þrýstingurinn á að innleiða kom utan 

frá. Hópurinn var samt á þeirri skoðun að fyrstu skólarnir hafi farið inn af 

áhuga en þeir sem seinna komu fundið fyrir því að þetta væri eitthvað sem 

þeir hefðu ekkert val um skilaboðin hafi verið alveg skýr.  

Í seinni rýnihópnum kom fram hversu mikilvægt það er að hafa starfsfólkið 

með sér þegar ráðist er í þróunarverkefni: „Ef maður velur það sjálfur þá 

gengur það.“ Greinilegt er að í öllum skólunum var einhver andstaða og fór 

hún mishátt. Í upphafi heyrðist hærra í þeim sem voru á móti: „...var svona 

tuð á kaffistofunni,“ sagði Hanna og hafði það oft áhrif á starfsmannahópinn. 

Hildur sagði að viðhorfið hafi verið svona beggja blands og innan um hafi 

verið fólk sem níddi þetta niður. Þó svo að viðmælendur mínir hafi verið 

sammála um að kynning og upphaf innleiðingar hafi gengið vel hafi ekki allir 

verið sáttir og eitt og annað sem fólk var ósátt við. Kristín sagði: „Sko, þetta 

rann svona ljúflega en maður veit að það voru ekki allir sammála og það eru 

ennþá ekki allir sammála.“ Hún hélt áfram og sagði: 

Auðvitað voru mótmæli. Sumum fannst þetta vera neytt ofan í 

okkur, bara troðið ofan í kokið á okkur og öðrum fannst það bara 

ekki eða fylgdu með en mér finnst þetta kannski vera pínulítið 

spurning um viðhorf. Þú getur alveg stappað niður fótum og 

ætlað ekki að vera með, þú getur líka bara ákveðið að hugsa 

þetta þannig að þetta er eitthvað sem er nýtt, er bara eitthvað 
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annað og nú hoppum við á vagninn og erum með eða ég hoppa 

á vagninn og er með og reyna að taka þetta svoleiðis jákvætt. 

Auðvitað voru líka einhverjir hérna þó að ég viti ábyggilega ekki 

um alla en þú veist, þá hefur verið mikil umræða um SMT, mjög 

mikil og fólki hefur auðvitað sýnst sitt hvað og aðrir lengur að 

taka þetta upp. 

Anna talaði um að það hafi verið skiptar skoðanir á þessu og aldeilis ekki allir 

sáttir innan veggja skólans þegar þetta kom til. Þessu hafi verið „troðið ofan 

í kokið á þeim“ eins og hún sagði að tekið hafi verið til orða og hafi það farið 

fyrir brjóstið á mörgum starfsmönnum. Mörgum fannst þeir bara með flottan 

aga sem dugði þeim: 

... ég held að fólki hafi fundist þetta dálítið mikið og að troða 

þessu ofan í kokið á okkur og við hefðum ekkert val, eða um 

þetta að segja, væri búið að ákveða þetta og við þurftum að gera 

þetta. 

Jóna sagðist alls ekki hafa tekið vel í að þurfa að fara að verðlauna krakka fyrir 

það sem þau áttu að gera „eins og ég orðaði það þá“ en sagðist samt 

sveigjanleg og sérstaklega þegar hún heyrði að þetta gæfist víða vel og farið 

var fram á það að við prufuðum þetta „þá gaf ég þessu alveg séns.“ Skoðun 

Kristínar á þessu svona í upphafi var að skólinn væri lifandi stofnun og lifandi 

samfélag og „ef maður ætlar ekki bara að verða grumpy old lady og ekki að 

taka þátt, þá verður maður að gjöra svo vel og ég held bara að flestir geri það, 

ég held það.“ En hún telur að innleiðing SMT hafi tekist ágætlega þó svo að 

einn og einn væri ekki alveg með. Seinni rýnihópurinn var sammála um að 

það helsta sem fór fyrir brjóstið á starfsfólkinu hafi verið að fara átti að 

umbuna fyrir það sem taldist sjálfsagt að nemendur gerðu. Sumir höfðu ekki 

trú á þessu og vildu sjá ávinning „til að spila með“ var sagt og allir voru 

sammála að það hafi þurft dálitlar fortölur til að koma þessu á.  

Í seinni rýnihópnum var talað um að í upphafi þurfti stundum að beita 

skýrum fyrirmælum SMT aðferðarinnar á starfsfólkið til að fá það til að fylgja 

fyrirmælum og síðan að halda þessu að fólkinu og hamra á því að allir væru 

að ganga í takt, því það gilda sömu reglur alls staðar. Þeirra mat var að sátt 

hafi orðið um aðferðina en það voru samt, að þeirra sögn, alltaf og alls staðar 

einhverjir sem voru ekki með. Til að byrja með var mikið spurt og verið að 

fetta fingur út í það sem átti að gera en í dag er þetta þögull hópur. Í umræðu 

rýnihópsins kom fram að „karlarnir í unglingadeildum“ hafi verið erfiðir og 

ekki með í upphafi og neikvæðir og báru við því sama og aðrir nefndu eins og 



 

52 

að vera að hrósa fyrir það sem er sjálfsagt en áttað sig svo á því að hafa bara 

hljótt um sig. Það var einnig rætt um skólafólk sem var með mikla reynslu 

sem fannst að verið væri að taka gömlu verkfærin sem þau voru búin að koma 

sér upp og nenntu ekki að læra á ný en áttuðu sig ekki á því að þetta var pakki 

unninn að mörgu leyti upp úr gömlu verkfærunum en settur í aðeins annan 

búning.  

Allir skólarnir komu strax á teymi skipuðu starfsmönnum og stjórnendum 

sem sá um innleiðinguna í skólanum og fylgdi verkefninu eftir. Í seinni 

rýnihópnum kom fram að í innleiðingunni voru alltaf einhverjir að koma inn 

til að kíkja hvort reglur væru í stofunum „þessu var vel fylgt eftir en það voru 

ekki allir hrifnir af því.“   

Þau tvö ár sem eiginleg innleiðing stóð yfir, voru fastir fundir með aðila frá 

Skólaskrifstofu, ýmist fyrirlestrar eða námskeið fyrir starfsmenn. Einnig fengu 

skólar aðila úr öðrum skólum, sem innleitt höfðu SMT áður, til að koma og 

segja frá eða kynna ákveðna þætti í SMT skólafærni sem höfðu reynst þeim 

vel. Kennarar leituðu líka fyrir sér með það hvernig gert var í hinum skólunum 

og hversu mikið mátti aðlaga kerfið að sínum skóla og eins að fá ráð ef 

eitthvað gekk ekki eins vel og vonir stóðu til. Sama ferli var viðhaft, byrjað var 

á reglukennslu og jákvæðum fyrirmælum og síðan hvert þrep þríhyrningsins 

tekið fyrir í einu og unnið þar til sátt var orðin um vinnulag og endað á vinnu 

með efsta lagið, sem reyndist flestum erfiðast að koma á og glímt er við enn 

þann dag í dag, þó svo aðferðin teljist að fullu innleidd.  

Það var samdóma álit allra viðmælenda minna að innleiðing SMT hafi að 

mestu gengið vel fyrir sig. Dálítinn tíma hafi tekið að fá kennarar til að eigna 

sér verkefnið og unnið var með þær hindranir sem þurfti að yfirstíga, meðan 

á innleiðingu stóð. 

4.2.2 Helstu hindranir í innleiðingu 

Í fyrri rýnihópnum kom fram að helstu hindranir hafi verið hræðsla við nýtt 

og eins voru allir á varðbergi gagnvart aukinni vinnu. Einn viðmælandi í 

hópnum sagði: „Við hugsuðum hvort ætti nú að bæta þessu ofan á okkur líka, 

hvort ekki væri nóg komið af skriffinnsku og nóg að halda utan um, þú veist, 

þetta var svo mikil viðbót og maður hafði nóg með sitt.“  

Þegar skoðað er hvað viðmælendur mínir segja um þær hindranir sem 

urðu á vegi þeirra meðan á innleiðingu stóð, er mikið til það sama en aðeins 

er munur eftir því hvenær skóla hófu innleiðingu. Í seinni rýnihópnum kom 

fram að það hafi þurft að hamra á því að allir væru að taka þátt og sýna fram 

á að aðferðin virkaði. Anna segir kennarahópinn ekki hafa verið sammála, 

mikil neikvæðni verið í sumum en umræðan hafi þagnað fljótt. 
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Fram kom hjá öllum viðmælendum mínum að aukin vinna var það sem 

þeir óttuðust mest þegar farið var að kynna fyrir þeim það sem 

hugmyndafræðin snérist um. Þegar viðmælendur mínir ræddu um helstu 

hindranir og hvað það hefði verið sem helst var rætt, voru allir sammála um 

að eiga að fara að umbuna og gefa umbunarmiða fyrir það sem sjálfsagt var 

talið hefði helst staðið í fólki og á það við um alla skólana. Anna segir: 

... já, voru alveg með mótþróa og lengi sko og gáfu bara alls ekki 

umbunarmiða og ég var ekkert ofsalega kát með þetta þegar 

það byrjaði og kannski var maður bara óöruggur með eitthvað 

svona nýtt og hræddur með þetta þegar það byrjaði. 

Kristín talaði um að þau hafi endalaust átt að gefa miða og vildi meina að það 

væri hægt að verðlauna og hrósa á annan hátt til dæmis með orðum eða 

ákveðnum bendingum, „þumlinum“ sagði hún. Inga ræðir einnig um 

umbunarmiðana og segir: „ ... eins og með umbunarmiðana að umbuna þeim 

sem létu illa en hinir sem aldrei þurfti að tala við fengju aldrei þessa umbun.“ 

Hanna segir: 

Það voru svona vangaveltur um það hvort það ætti alltaf að vera 

að hrósa þeim sem voru alltaf svo óþekkir sko og gleyma svo 

þeim sem voru alltaf svo þægir. Það var þetta sem við vorum að 

velta okkur upp úr og tuða um. 

Í upphafi hræddust kennarar aukna vinnu og þá í tengslum við ýmsar 

skráningar sem varða agabrot og einnig til að fylgjast með því að allir fái á 

ákveðnu tímabili umbunarmiða. Inga segir þegar hún ræðir mótþróa í 

starfsmannahópnum: „Það kostaði auka vinnu og viðveru og skráningar og 

ýmislegt annað.“   

Svo virðist sem helsta hindrun í skólunum sem seinna fóru í innleiðingu 

hafi verið að þeir voru búnir að koma sér upp ákveðnum kerfum til að takast 

á við agavandamál og andstaða starfsmanna aðallega falist í því að þurfa að 

láta af því kerfi sem þeir voru farnir að nota og reyndist vel. Þeim fannst að í 

þeirra kerfi væru áþekkar aðferðir og kynntar voru í SMT skólafærninni. Anna 

segir að í hennar skóla hafi verið frekar reyndir kennarar og ekki tilbúnir að 

láta segja sér svona til eins og hún orðar það: „Það voru reynslumiklir 

kennarar sem létu ekki segja sér hvað sem var ... það voru kennarar með fín 

agakerfi í sínum bekkjum og ekki tilbúnir að láta það af.“ Hún heldur áfram 

og segir: „Ég held að það hafi verið stór hluti vandans hér að allt í einu áttu 

allir að fara að gera annað.“ Þá kom fram hjá viðmælendum mínum að 
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kennurum fannst þetta kerfi henta betur fyrir yngri nemendur og nemendur 

á miðstigi heldur en unglingana og kennara sem áttu ekki auðvelt með að 

halda aga. „SMT var kannski meira tæki fyrir hina sem voru ekki alveg eins 

góðir í því“ segir Anna og á þar við að stjórna aga. Inga segir að það sem henni 

hafi aðallega fundist sitja í fólki var að þau voru með ágætis kerfi og þetta 

væri algjör óþarfi.  

Seinni rýnihópurinn ræddi hindranir við innleiðingu og hópurinn var á því 

að helsta hindrun í þeim skólum sem ekki voru fyrstir til að innleiða hafi verið 

að kennarar voru búnir að koma sér upp ákveðnum kerfum sem virkuðu vel 

en taldi að þær aðferðir sem sumir notuðu væru ekki ásættanlegar í dag eins 

og fram kom hjá kennurunum. Þar kom einnig fram að í upphafi hafi 

einhverjum fundist SMT henta konum betur en körlum því þær notuðu mýkri 

aðferðir og hefðu verið duglegri við að finna upp og nota alls konar 

umbunakerfi heldur en karlarnir. 

Fram kom að ákveðinn hópur kennara hafi haft sig mest í frammi þegar 

rætt var um SMT skólafærni eftir að innleiðing hófst. Seinni rýnihópurinn var 

sammála um að það hafi ekki beint verið átök en ákveðinn hópur sem hafði 

sig mest í frammi og gagnrýndi en fattaði síðan að það væri best að hafa hljótt 

um sig og fara ekki eftir þessu. Jóna segir: 

Sumir ákváðu að halda því fyrir sig en það eru miklu færri, ég er 

alveg viss um það. Það var alveg bara, skiptist svona alveg 

rosalega neikvæðni í sumum en umræðan þagnaði fljótt en svo 

eru einstaka kennarar sem hafa alveg haldið því fyrir sig og halda 

því enn fyrir sig að þeim finnst það glaðað. 

Viðmælendur mínir voru á því að foreldrasamfélagið hafi tekið þessu vel 

og lítið hafi verið um hindranir frá þeim. Það sem helst var kvartað undan var 

ef „góðu börnin“ eins og sagt var fengu ekki umbunarmiða og eins ef 

nemendur þurftu að borga þegar bekkurinn hafði staðið sig vel og fékk 

umbun. Nemendur kvörtuðu heima og foreldrar höfðu samband við 

umsjónarkennara. 

Segja má að umræðan sem var til staðar í upphafi hafi mikið til verið vegna 

þess að kennarar þekktu ekki hvers vænta mátti og hverju skólafærnin kæmi 

til með að skila þeim sjálfum. Það er þó ljóst að umræðan þagnaði nokkuð 

fljótt eftir því sem leið á innleiðinguna. 
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4.3 Staða SMT skólafærni í dag 

Í fyrri rýnihópnum kom fram að mikill munur væri á skólabragnum, „við erum 

öll farin að skilja sömu hugtök og sömu hugtök hafa sömu meiningu og betra 

að taka á málum þegar allir tali sama tungumál.“ Viðmælendurnir í hópnum 

töluðu um að með því að senda alltaf  jákvæð skilaboð væri verið að ná upp 

skólabrag sem er jákvæður og það væri alveg óskaplega sjaldgæft að heyra 

starfsmann skóla tala á niðrandi hátt um krakka.  

Allir viðmælendur mínir voru fúsir og áttu auðvelt með að segja frá stöðu 

SMT skólafærni í dag í þeim skólum sem þeir starfa við og voru sammála um 

að SMT væri orðin stór þáttur af daglegu skólastarfi eða eins og Jóna tók til 

orða „það væri skrýtið ef það væri ekki.“ Þeir voru sammála um að viðhorf til 

skólafærninnar hefði breyst eða kennarar farnir að sætta sig við að hún er 

komið til að vera, þó að ennþá séu einhverjir sem ekki láta af stjórn. Flestir 

töldu sátt ríkja um aðferðina í skólunum en að ákveðin ágreiningsmál væru 

enn til staðar og aðeins eimi eftir af neikvæðni. Í seinni rýnihópnum kom fram 

að það væri ekki hægt að ætlast til 100% þátttöku í þessu verkefni frekar en 

öðrum þróunarverkefnum. Það var líka skoðun Jónu, en henni fannst að þó 

að einhver væri ekki alveg sáttur við aðferðina þá yrði viðkomandi bara að 

láta sig hafa það og reyna að laga sig að henni „ ... það er mikið þægilegra 

fyrir alla að taka það jákvætt heldur en að berjast alltaf á móti straumnum 

eða vera í einhverri fýlu.“ „Við erum sem samfélag í miklum meirihluta búin 

að ákveða að vera í þessu og þú ræður þig í vinnu í skóla sem er SMT skóli,“ 

sagði hún og að það væru lýðræðisleg vinnubrögð búið væri að ákveða þetta 

og best að hlýða því.  

Í seinni rýnihópnum kom fram að allir nýir starfsmenn sem ráðnir eru við 

grunnskóla í Hafnarfirði vita að hverju þeir ganga og í einhverjum skólum er 

sá háttur hafður á að í starfsmannasamtölum skrifa kennarar undir að þeir 

starfi samkvæmt SMT skólafærni og fólki bent á að ef þeir ætli sér ekki að 

vinna samkvæmt hugmyndafræðinni þá séu þeir ekki á réttum stað. 

Þið ráðið ykkur hingað á þessum forsendum og þetta er ekki 

flókið ... það eru alltaf einhverjir sem streitast á móti. Þetta er 

bara þríhyrningurinn eins og hann leggur sig en mér finnst þeir 

ekki háværir og ekki sýnilegir, þeir sigla frekar undir. 

„Þögull hópur“ var samdóma álit seinni rýnihópsins þegar rætt var um þá sem 

ekki eru að nota aðferðir skólafærninnar og orðað þannig: „En núna finnst 

mér þessi hópur loka munninum, hann dregur sig í hlé og vekur ekki á sér 

athygli.“ Einn þátttakandi í hópnum sagði: „Og það fer ógeðslegur tími í þetta 
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allt“ og á þá við að kljást við þá sem ekki fylgja en aðrir viðmælendur voru 

sammála um að það komist enginn upp með að taka alls engan þátt í SMT. 

Þeir sem ekki eru þessu fylgjandi eru samt sem áður að taka sýnilegan þátt í 

einhverju „taka rjómann af þessu“ en hafa samt orð á því að þurfa að gera 

það, en þegar kemur að óþægilegu hlutunum og því að fylgja ferlum, þá er 

það ekki gert. 

Í seinni rýnihópnum kom fram að einn skóli virtist skera sig úr þegar kom 

að SMT skólafærni en þar er umræðan áberandi neikvæðari að því er virtist 

og þátttakandi úr þeim skóla upplifir SMT skólafærni ekki á sama hátt og hinir 

þátttakendurnir. Hans upplifun var að þetta væri ekki að virka á sama hátt og 

rætt var í hópnum. Í umræðunni um hvað gæti valdið því voru allir sammála 

um að þetta væri ekki virkt af því að of margir væru ekki að taka þátt eða 

fylgja ferlum eins og á að gera og eins vantaði uppá utanumhald og sýnilegra 

teymi. Viðkomandi hefur verið í tveimur SMT skólum og finnst meiri harka í 

umræðunni þar sem hann er núna eða mótþrói. Í umræðunni þar var nefnd 

valdníðsla og að taka ekki þátt í svona rugli „og bara endalaus barátta,“ voru 

hans orð. Þátttakendur í hópnum voru sammála um að þetta hljómaði dálítið 

eins og á upphafsárum SMT þegar meiri mótþrói var til staðar og ekki komin 

reynsla á hverju þetta skilað. 

Fólki finnst þetta bara asnalegt og fólki finnst þetta bara eins og 

... að vera að umbuna og hrósið farið út fyrir allar öfgar og börn 

gera ekki neitt nema þeim sé hrósað fyrir það ... sumum finnst 

bara ekki að þeir þyrftu að gera það, nenna ekki að standa í 

þessu veseni ... 

Rýnihópurinn var sammála því að það dregur úr öðrum sem eru 

samviskusamir, ef þeir sjá að einhverjir komast upp með að sinna þessu ekki: 

„Svo ganga bara aðrir framhjá og það verður svo mikið misræmi í þessu“ og 

einn viðmælandi í rýnihópnum hafði upplifðað að það væri bara best að 

hætta þessu líka. 

Það kom í ljós, að fá að halda í það sem reynst hefur vel, var eitt af því sem 

viðmælendur mínir voru ánægðir með varðandi SMT í dag. Kristínu finnst gott 

að breyta og endurskipuleggja, horfa til baka, laga og taka inn nýtt ef það er 

eitthvað sem menn telja að sé betra „Fólk má ekki vera hrætt við að sleppa 

en um að gera að halda í ef eitthvað hefur reynst sérstaklega vel og það þá 

bara tengja það við SMT.“  

Segja má að margt af því verklagi sem kennarar notuðu áður fyrr og 

gagnaðist vel, hafi verið aðlagað verklagi SMT aðferðarinnar í samráði við 
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fulltrúa SMT skólafærni á Skólaskrifstofu og orðið til þess að meiri sátt ríki um 

aðferðina í dag. 

4.3.1 Verklag skólafærninnar og helstu verkfæri 

Viðmælendur í fyrri rýnihópnum sögðu umræðu oft snúast um hrósmiða og 

stoppmiða en SMT kerfið væri miklu meira, öll sérúrræðin sem eru í boði og 

verkfærin eru snilld og töldu upp skólakortin, margar bekkjarstjórnunar 

hugmyndir og 100 miða leikinn sem skerpa á þessu öllu. Réttindamissir og 

uppbótavinna segja þeir að hafi þróast vel: „Stoppmiðarnir eru lykill að 

árangri til úrbóta, ekki hegning heldur til að skoða og ræða. Það er af því góða 

að hafa þessa girðingu utan um hegðun,“ var þeirra skoðun.  

Mismunandi skoðanir komu fram hjá viðmælendum mínum varðandi 

vinnu með verkfæri SMT skólafærninnar í dag þegar allir skólarnir eru orðnir 

sjálfstæðir SMT skólar og búnir að festa ákveðið verklag í sessi. Skoðun bæði 

Hönnu og Jónu var að þetta væru fín verkfæri sem gagnast okkur vel og telja 

að flestir viðukenni það. Hanna segir: „Við gerum þetta af heilum hug og það 

er ekki áberandi ef einhverjir eru ekki að dansa með.“ „Þetta þjónar allt sínum 

tilgangi,“ segir Jóna. Hildi fannst að það þyrfti líka að koma inn með nýjungar 

og segir: 

... við þurfum að passa okkur, það er svona varasamt í þessu sko, 

hættur í þessu. Þetta getur orðið þannig að þetta verði ósjálfrátt 

og leiðinlegt  ... það þarf aðeins að kýla þetta upp sko, ég hugsa 

að það gildi í mörgum skólum. 

Hún hélt áfram: „Þetta er komið til að vera um ókomin ár og það þarf þá 

aðeins að fara að hugsa um hvernig getum við bætt þetta og gert þetta 

betur.“ 

Tíminn sem fer í skólafærnina var ofarlega í hugum kennara. Ingu fannst 

hún heyra að þeim finnist þetta mikil aukavinna og meiri og meiri vinna eftir 

því sem árin líða. Þetta hafi byrjað á ákveðnum svæðum og með leiðarljósin 

en síðan bættust alltaf við, fleiri svæði og fleiri verkfæri. Henni finnast 

skráningarnar taka tíma og segir: „Það þarf að skrifa í dagbækur ef illa gengur 

og ef vel gengur og náttúrulega ef alveg súper vel gengur hjá þeim sem eru 

að missa sig svolítið.“ „Já þetta er viðbótarvinna,“ segir hún. Þegar hún var 

spurð hvort þetta væri vinna sem skilar sér, taldi hún að svo væri en mætti 

stundum skila meiru og á þá við viðbrögð nemenda við skráningum. Kristínu 

finnst þetta líka tímafrekt fyrir kennara „svakalegt bókhald ef þú ætlar að 

gera þetta alveg eftir sketsjúalinu“ en sagði líka að það virki ef maður fylgir 
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því. Varðandi skráningar finnst henni nauðsynlegt að hafa tíma til að skrá í 

Mentor jafnóðum, það hafi mest að segja „þá oft virkar það ágætlega en 

þetta tekur auðvitað allt tíma.“ 

Ingu fannst álag á kennara sem eru með marga nemendur í umsjónarbekk 

sérstakleg ef þeir eiga við hegðunarerfiðleika að stríða. Hún segir með 

áherslu: „Þetta er mikið, mjög mikið og mikil vinna,“ því þá þarf að kalla 

foreldra á fund og þeir eru þá á tveggja til þriggja vikna fresti. Flestir 

viðmælendur mínir voru þessu sammála en töldu þetta vinnu sem skilaði sér. 

„Þétt utanumhald gagnast,“ sagði Kristín. Jóna var þó á öðru máli og fannst 

þetta ekki aukavinna bara öðruvísi vinna og sagði: 

... ég get ekki séð annað en það sé af hinu góða ef þú ætlar að 

halda utanum nemandann gegnum árin og vita svona nokkurn 

veginn og kunna og geta tekið rétt á, þá bara þarf að skrá hluti 

og það þarf ekki að vera þannig að það sé hrópað út á torg, það 

sem skráð er, en það er svona ákveðin saga sem þarf að vera og 

svo bara að vera duglegur að skrá jákvætt líka. 

Það er í verkahring umsjónarkennara í flestum tilfellum að kenna 

nemendum reglurnar og hnykkja á þeim. Þegar rætt var um verklag SMT taldi 

Inga að reglukennsla í hverri viku væri góð, þá væru allir meðvitaðir um hvaða 

áhersla er hverju sinni og allir að vinna með sömu reglur „já mér finnst 

reglukennslan og að hafa athyglismerkið vera að virka, já það virkar,“ sagði 

hún.  

Jóna sagði að í upphafi hafi allt gengið út á umbunarmiðagjöfina en 

slaknað hafi á því. Umbunamiðagjöf er samt það sem viðmælendur mínir 

töldu að kennarar þyrftu helst að passa uppá og er það sem helst vill gleymast 

og þeir þurfi alltaf að minna sig á annað slagið og eins að gefa „góðu 

börnunum“ eins og þau voru nefnd. „Ég viðurkenni það alveg fyrir mig að 

stundum gleymi ég umbunarmiðum ... þau verða útundan þessi sem eru 

alltaf góð,“ sagði Inga og Kristín sagðist taka tarnir í að nota umbunarmiða.  

Inga vildi fá að velja svolítið úr verkfærunum „það sem hentar okkur,“ 

sagði hún „eftir því hvar við kennum.“ Hún vildi meina að það sama henti ekki 

endilega á yngsta stigi og unglingastigi. Jóna blés hins vegar á það að 

unglingarnir vildu ekki umbunarmiða og sagði: „Ég hef aldrei fengið annað en 

bros frá unglingunum þegar ég gef og ég bara blæs á að þau vilji þá ekki ... 

þau eru alltaf þakklát.“ Hanna segir nemendur ótrúlega glaða ef þeir fái miða, 

alveg upp í 10. bekk og kvarti fái þeir ekki miða. 
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Eftir ákveðinn fjölda umbunarmiða fá bekkirnir umbun (oft nefndar 

veislur). Mjög skiptar skoðanir hafa verið um þær bæði hvað varðar umfang 

og kostnað. Í upphafi SMT var mikið gert í skólunum til að umbuna 

nemendum, jafnvel farið í ferðir sem kostuðu mikið. Viðmælendur mínir voru 

á því að fólkið væri enn að finna sína réttu fjöl í sambandi við umbunarveislur. 

Þær voru líka það sem kennarar vissu til að foreldrar hefðu einna mest 

kvartað undan. Eftir „hrun“ var dregið úr umfangi þeirra og þá fóru nemendur 

að mótmæla og voru ekki ánægðir með það sem átti að gera og valið var um. 

Í einum skóla var þetta tekið fyrir á fundi eins og nefndir hafa verið og fundin 

ásættanleg lausn. Kristín segir: 

Það má náttúrulega ekkert kosta sko, en var allt svo stórt og 

mikið í sniðum ... það var ekki einhver spilatími. Þetta varð svo 

mikið sem við vorum ekki ánægð með en það er, er kannski bara 

okkur sjálfum að kenna. Við þurftum að finna upp aðrar leiðir, 

ég tala nú ekki um strax eftir hrunið ... það var bara einn hópur 

sem tók að sér að finna út í sambandi við veislurnar eitthvað í 

nærumhverfinu og svona. 

Fleiri viðmælendur mínir nefndu umbunarveislurnar og Hildur og Anna voru 

á því að þær væru ennþá erfiðar og þá helst að halda þeim innan eðlilegra 

marka. Hildur sagði að fólk væri eitthvað að streytast á móti og svo væri alltaf 

deila um hvað má og hvað má ekki gera. Anna sagði: 

Ég er enginn brjálæðislegur aðdáandi veislanna og stundum 

finnst mér þær svolítið erfiðar, en það er gaman þegar 

krakkarnir hafa gaman af því. Mér finnst það svolítið, að þetta, 

að þær fari ekki í vitleysu, svolítið að passa þær og þær fari ekki 

í eitthvað rugl. 

Þegar rætt var um verklag sem fylgir skráningum segir Hanna þær mjög 

sterkt verkfæri og þá sérstaklega að gefa viðvörun áður en kemur að 

skráningu. Það gefur nemendum kost á að bæta sig. „Skráningar henta síður 

nemendum á yngsta stigi,“ segir Anna og telur að þau þurfi öðruvísi 

utanumhald. Það þurfi að leiðbeina nemendum meira með það hvernig þau 

eiga að haga sér í skólanum.  

Lausnarteymið var nefnt sem einn hluti af SMT verkfærunum. Því fylgja 

bæði hvatningakerfi og skólakort, sem kennarar geta nýtt sér ef þeir eru að 

glíma við nemendur sem hafa hvað mestar skráningar eða eru í efsta lagi 

þríhyrningsins. Allir könnuðust við að þessi verkfæri væru notuð, þrátt fyrir 
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að viðmælendur mínir hefðu ekki allir þurft að fá aðstoð lausnarteymis. Þeir 

voru sammála því að styrkur væri af lausnarteyminu og það hentaði 

örugglega fyrir marga. „Ég er alveg viss um að það er gott að hafa eitthvað 

svona lausnarteymi í hvaða formi sem það er ... bara til þess að fólk komi 

saman og geti lagt á ráðin,“ voru orð Kristínar. Hanna hefur góða reynslu af 

lausnarteyminu og segir að fleiri kennara ættu að nýta sér það. Flestir voru á 

því að skólakortin væru meira notuð á yngsta stigi og það væri gert þó svo að 

mál þeirra nemenda hefðu ekki farið fyrir lausnarteymi.   

Það má segja að SMT skólafærni sé að miklu leiti fest í alls konar verkferla 

og viðmælendur mínir töldu styrk af  þeim því nú vita allir hvað verið er að 

vinna með og geti því betur skipt sér af, ef þeir sjá nemendur sem ekki eru að 

fylgja fyrirmælum. Telja má það mikilvægan þátt í því að SMT skólafærnin fór 

að festast í sessi þegar viðmælendur mínir telja vinnulag skólafærninnar virka 

vel og vilja ekki vera án hennar. 

4.3.2 Að festa í sessi og viðhalda 

Þegar unnið er að viðamiklum breytingum í skólastarfi getur margt orðið til 

þess að ekki takist sem skyldi. Fram kom í fyrri rýnihópnum mínum hversu 

mikilvægt það er að vinna rétt þegar kemur að því að festa í sessi og viðhalda 

aðferðinni. Í máli þeirra kom fram að SMT teymi skólanna gegni þar miklu 

hlutverki. Þar kom einnig fram að það góða sem kennarar sjái í kerfinu haldi 

því gangandi.  

Mikilvægt er að fylgja hlutunum eftir en það vilji gleymast og þá er hætta 

á að „fjari undan“ kom fram í máli viðmælenda minna. Mismunandi er milli 

skóla hvernig tekið er á því ef starfsmenn eru ekki að fylgja því sem kerfið 

bíður upp á og ætlast er til að unnið sé eftir. Einhverjum fannst að fólk væri 

látið í friði með það sem væri ekki gott, því það skiptir öllu máli að allir vinni 

saman að þessu. Rætt var um þann stuðning sem kennarar fá í dag og í hverra 

höndum hann væri aðallega. Allir voru á sama máli um að það væru teymin í 

skólunum og teymisstjóri sem sinna því ásamt skólastjórnendum sem oftar 

en ekki eru í teyminu, alltaf skólastjóri og einn skólastjórnandi, oftast 

deildarstjóri. Seinni rýnihópurinn var sammála um að ef teymið væri virkt og 

skólastjórinn áhugasamur um verkefnið „heldur ástríðunni í þessu“ væri það 

nóg. Teymið dregur vagninn, skólastjórinn heldur þessu fyrst og fremst við og 

þar af leiðandi virkjar gott teymi sem dregur vagninn eins og áður segir. 

Nokkrir viðmælendur mínir nefndu líka að skólastjórar væru lykilmenn í því 

að halda þessu á lofti og ræddu um að þeir þyrftu að vera duglegir að 

leiðbeina þeim sem væru í SMT teyminu um það til dæmis, hvernig best er 
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að bregðast við neikvæðri umræðu eins og með því að koma með eitthvað 

jákvætt á móti. Hanna sagði: 

Skólastjórinn sagði bara, hann hafði heyrt að fólk væri eitthvað 

að draga lappirnar, sko við erum með þetta kerfi og þá skulum 

við vinna það almennilega ... hætta þessu tuði og gerum þetta 

vel. 

Viðmælendur voru að mestu sammála um þær aðferðir sem notaðar eru 

til að viðhalda SMT og hvernig þeim er komið til skila. Á starfsmannafundum 

er oftar en ekki einn liður í dagskránni sem snýr að SMT skólafærni. Þá eru 

deildarfundir taldir helsti vettvangur fyrir SMT umræðu og stöku sinnum eru 

sérstakir SMT fundir þar sem ákveðin mál eru rædd. Ýmislegt er gert til að 

viðhalda og efla umræðu um SMT í skólunum og voru nefndir bæði 

umræðufundur, þar sem fólki er skipt í hópa, sem taka ákveðin mál til 

umfjöllunar og vinnufundir þar sem starfsmenn geta kynnt sér eitthvað 

ákveðið sem tengist SMT og svo fréttapistlar. 

Seinni rýnihópurinn kannaðist við vinnubrögð eins og umræðufundi þar 

sem ákveðið mál eru rætt eða lausnarleitaraðferðir notaðar til að komast að 

niðurstöðu. Þátttakandi í rýnihópnum nefndi dæmi um mál sem kom illa út í 

könnun í skólanum. Starfsmönnum var skipt í hópa og leitað var leiða til að 

bregðast við því sem þar kom fram. Í ljós kom að flestir starfsmenn sáu 

tækifæri í að nota SMT verkfærin og ferlana til að bæta stöðuna. Allir voru 

sammála um að þeir þyrftu að taka sig á eða eins og sagt var: „Þrátt fyrir allt 

vissu allir upp á sig sökina og að eitthvað væri farið að dala og yrðu að hysja 

upp um sig.“  

Í flestum skólum voru einhvers konar „vikupistlar“ upplýsingabréf sem 

sent er til starfsmanna vikulega. Í þeim kemur fram hvaða reglur verið er að 

vinna með hverju sinni ásamt hvatningu og áminningu um að nota SMT 

verkfærin. Flestir nefndu að teymisstjórar skipuðu líka stóran sess í að halda 

SMT að fólki og voru sammála um að mjög flott fólk hefði valist í þá stöðu í 

gegnum tíðina. Þeir væru með alla hluti á hreinu og væru alltaf vel undirbúnir 

og gott að leita til þeirra.   Anna sagði: „Við erum  alveg með topp fólk í þessu 

og hérna ... hefur haldið þessu og haldið utanum þetta af mikilli röggsemi.“ 

„Þetta verkefni byggist svolítið á teyminu, hversu öflugt teymið er að 

viðhalda, þú veist, það er enginn sem heldur þessu uppi ef teymið gerir það 

ekki.“ 

Hildi fannst hvorki settur tími né peningar í verkefnið „það má ekkert 

borga fólki fyrir þetta ... kannski batnar það með nýjum samningum,“ sagði 
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hún. Þá ræddu viðmælendur mínir um að það þyrfti að gefa þeim, sem eru 

tilbúnir að taka að sér að vera í SMT teyminu, tíma til að sinna því.  

Viðmælendur mínir voru á því að enn þurfi að minna á SMT og að enn gæti 

einhvers mótþróa. Anna segir: „Ekki jafn mikið en það þarf stundum svolítið 

að minna okkur á.“ Hún segir að það hafi komið nýr kennari úr öðrum skóla 

og það hafi verið mjög gott „hún gaf okkur svolítið spark í rassgatið með þetta 

að við þyrftum aðeins að taka okkur á og henni hefur tekist vel upp með 

þetta.“ 

Fram kom hversu nauðsynlegt það er að huga að nýjum starfsmönnum og 

nýjum nemendum. Í upphafi þegar innleiðing hófst var mikill tími gefinn í 

undirbúning og til að læra á verkfærin. „Á tímabili fannst mér það detta 

svolítið niður af því að þetta var svo massíft í upphafi,“ segir Hanna. Hún hafði 

áhyggjur af því að þeir sem koma inn nýir fá svo litla kynningu á aðferðinni og 

segir: „Í fyrra fóru þeir bara á stutt námskeið í þessu en það er kannski ekki 

nóg því þetta er heilmikið efni sem við erum búin að tileinka okkur.“ Jóna 

segir að alltaf sé verið að reyna að taka á því þegar það komi nýir kennarar. 

Þá eru aukafundir með þeim og kynning í tvo til þrjá klukkutíma sem SMT 

teymið sér um og heldur áfram: „Þeir eru að fara yfir það sem við lærðum á 

tveim árum.“ Hildur segir: „Það mætti alveg passa betur upp á þegar það eru 

ráðnir hingað svona fótboltastrákar (og á þá við skólaliða og 

stuðningsfulltrúa) og þeir vita ekkert hvað þeir eru að fara að gera.“  Í seinni 

rýnihópnum kom fram nauðsyn þess að halda vel utanum og viðhalda SMT 

skólafærninni. Ef þeir sem vinna að SMT „sofna á verðinum“ eins og það var 

orðað, þá deyr kerfið.  

Jóna sem hefur kennt mikið á yngsta stigi fannst mikil ábyrgð fylgja því að 

taka við nýjum nemendum í 1. bekk. Þegar verið var að innleiða SMT fengu 

nemendur formlega kennslu og foreldrar góða kynningu. Sá tími sem fyrstu 

bekkja kennarar fá er yfirleitt bara á einhverjum haustfundum með 

foreldrum eins og hún orðar það. 

Það er rosalega ábyrgðamikið, af því að þá er maður bæði að 

taka við nýjum nemendum sem vita ekki neitt um þessar reglur 

eða hafa ekki heyrt neitt ... því þurfum við að gera það nokkurn 

veginn þannig með 1. bekk ekki nákvæmlega eins og þannig og 

við erum líka að fá foreldra sem þekkja þetta ekki jafnvel, stór 

hluti foreldra er í fyrsta skipti með börn í skóla og mikil ábyrgð 

sem fyrr. 
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„Hjá flestum er SMT orðin ansi sjálfvirk rútína en hjá 1. bekkja kennurum er 

þetta svona alveg óskrifað blað og maður má ekki gleyma sér með að kynna 

þetta rétt og það mæðir mest á þeim“ segir Jóna. 

Viðmælendur mínir voru ekki á sama máli um það hvort þörf væri á meiri 

stuðningi við skólana frá verkefnastjórum SMT skólafærni á Skólaskrifstofu. 

Hildi fannst stuðningurinn minni en var og fannst það ekki gott og talaði um 

að gott væri að fá þá af og til á starfsmannafundi með fræðslu og nýjungar 

„eins og ég sagði þér áðan, vantar aðeins núna að fylgja þessu betur eftir frá 

Skólaskrifstofu.“ 

Seinni rýnihópnum fannst sá stuðningur sem Skólaskrifstofa veitir 

skólunum núna þegar allir skólar eru útskrifaðir sjálfstæðir SMT skólar vera 

fullnægjandi og töluðu um að alltaf megi leita til þeirra og kalla þá til, ef 

eitthvað kemur upp á sem skólarnir finna ekki lausn á sjálfir. Það kom fram 

að Skólaskrifstofan veitir ákveðið aðhald með því að koma í skólana og taka 

út virkni aðferðarinnar með svokallaðri SET könnum. Þá standa þeir fyrir 

nýliðanámskeiðum á haustin og eru með stuðningsfundi fyrir teymin 

reglulega yfir veturinn. Hópurinn taldi þetta fullnægjandi og óþarfi að vera að 

blanda Skólaskrifstofu mikið meira inn í vinnu skólanna að öðru leiti en að 

styðja teymin. 

4.4 Ávinningur 

Af orðum viðmælenda minna að dæma voru þeir sammála um margt sem 

lítur að ávinningi af innleiðingu SMT skólafærni og því að vinna samkvæmt 

hugmyndafræðinni en greinir á um annað. Þeir voru helst sammála um 

ávinning af innleiðingu SMT skólafærni bæði fyrir þá sem kennara og fyrir 

skólann en þegar kom að ávinningi fyrir skólastarf í Hafnarfirði og 

skólasamfélagið voru skiptar skoðanir. 

4.4.1 Ávinningur fyrir kennara 

Aðalboðskapur SMT er að horfa á það jákvæða og allir viðmælendur mínir 

voru sammála um það. „Við eigum að horfa á það jákvæða og eyða meiri orku 

í að reyna að ýta undir það,“ sagði Jóna. „Við eigum að einblína á það jákvæða 

og hrósa og hérna það er alltaf einstaka sinnum nemendur sem ekkert virkar 

á, við getum ekki breytt því sama hvaða kerfi við tökum upp.“ Hún var á því 

að meira gott heldur en slæmt hafi komið með SMT og sagði: „Já ég get alveg 

sagt það án þess að skammast mín fyrir það þó ég hafi ekki verið spennt fyrir 

því.“ Hún talaði einnig um að í gegnum tíðina hafi hún alltaf verið með 

skimandi augu og eyru þegar hún er innan um börn og unglinga og í dag 

finnist henni styrkur af SMT af reglubundinni þjálfun, bæði fyrir starfsfólkið 
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og nemendur, í að kunna sig í samskiptum og á þá við jákvæðu fyrirmælin og 

reglukennslu.  

Hönnu fannst SMT mjög sterkt verkfæri og nefndi hversu gott það væri að 

gefa viðvörun áður en kemur að skráningu og þannig gefa nemendum kost á 

að bæta sig „það er líka gott að það sé skráð í Mentor þá er hægt að sjá 

hvernig nemandinn er að standa sig ... og þetta er þá einhver rammi, þetta 

utanum hald, fínt agatæki þó það lækni ekki allt.“ Hanna taldi líka ávinning af 

því og gott að orða jákvætt og sagði skýru fyrirmælin góð “þetta hlýtur að 

hafa áhrif,“ sagði hún. 

Ingu fannst þörf á öllum verkfærum skólafærninnar en að kennarar verði 

að fá að velja úr hvað hentar þeim, „dálítið eftir stigum“ sagði hún og hélt 

áfram: „Ég held það, en ég myndi ekki segja að eitthvað sé óþarfi held að það 

sé bara í rauninni hvers og eins hvað maður notar.“ Hún nefndi þríhyrninginn 

sem nauðsynlegan og eins reglukennsluna og oft skráningarnar „þó þær geti 

stundum alveg drepið mann en þetta er líka dálítið gott tæki fyrir mann.“ Hún 

sagði: 

Ég fer ekki ofan af því að þetta virkar hjá mér, þetta virkar fyrir 

mig sem kennara og mér finnst það, mér finnst það virka ... ég 

lít ekki bara á þetta sem agakerfi heldur líka stuðning fyrir mig. 

Anna var ekki viss um að hegðunarvandamál væru færri en var en finnst 

þau öðruvísi en þau voru að mörgu leiti erfiðari og flóknari. Hún sagði: 

„Fjölskyldurnar eru orðnar svo flóknar og margt af þessum 

hegðunarvandræðum má bara svolítið rekja bara beint inn á heimilin.“  

Ingu fannst ávinningur vera fyrir sig þegar hún sest niður með nafnalista 

bekkjarins og á að raða umsjónarnemendum sínum í þríhyrninginn en það er 

gert tvisvar á ári. Það sem henni finnst þetta gera helst fyrir sig er að fara yfir 

listann um leið og hún finnur út hvar hún á að staðsetja hvern og einn. 

... og þá er bara voða gott að setjast niður, sumir hafa bætt sig 

og tekið sig á og eru kannski tímabundið í einhverjum 

erfiðleikum og flokkast mismunandi og maður er bara þakklátur 

að geta lækkað þá niður í næsta þrepið kannski frá ári til árs, já 

mér finnst það og mér finnst það bara hollt fyrir mig sem 

kennara að fara yfir þetta svona. 

Kristín sagðist svo heppin að hún þurfi ekki mikið að nota skráningar, ekki 

af því að hún vilji það ekki heldur finnst henni hún ekki þurfa þess, hún hafi 

ágætis stjórn. Hún er hins vegar dugleg að hrósa og sagðist ná ýmsu fram 
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með því. „Ég hrósa mjög mikið og ég er mjög meðvituð um það og segist ætla 

að muna að gefa umbunarmiða. Ef ég gleymi því þá koma þau og rukka um 

hann, þau gera það alveg,“ segir hún. Hún rifjaði upp stöðu kennara og 

sagðist stundum velta fyrir sér að áður voru ekki alls konar bjargir með hitt 

og þetta og að kennarar hafi bara orðið að bjarga sér sjálfir. „Maður varð að 

hugsa út hvernig ætla ég að leysa þetta mál og maður varð að bjarga sér.“ Í 

dag hafir þú alltaf einhvern til að varpa ábyrgðinni á og telur það ekki endilega 

slæmt en þetta er breytt. Hún velti fyrir sér hversu gott þetta er fyrir kennara 

sem fagmanneskjur að þurfa ekki að takast á við slík mál og telur að þetta 

styrki ekki kennarann. 

Í seinni rýnihópnum kom fram að það sé gott að hafa ferla yfir hvernig 

tekist er á við agamál þegar umræða um að „ekkert sé gert“ í ákveðnum 

málum. Stundum hafi komið í ljós að ekki var farið eftir því ferli sem kennari 

átti að vinna eftir. Það eru skýr mörk og til skrifleg um hvað hver vinnur í 

agaferlinu, það auðveldi alla vinnu og geri hana skilvirkari. Það er líka 

auðveldara fyrir kennarann að leita aðstoðar ef hann hefur klárað allt það 

sem honum ber að gera en um leið er meiri ábyrgð sett á kennarann en það 

er vissulega fljótlegar að senda bara nemanda til skólastjórnenda. 

4.4.2 Ávinningur fyrir skólann 

Það er ýmislegt sem vert er að hafa í huga þegar rætt er um ávinning fyrir 

skólana. Viðmælendur mínir úr kennarahópnum nefndu bæði að 

nemendafjöldi hefði breyst, í einhverjum skólum hafi nemendum fjölgað en 

í öðrum hafi þeim fækkað. Þá hafi tveir skólar verið sameinaðir og 

skólastjóraskipti orðið í einhverjum frá því að byrjað var að innleiða SMT 

skólafærni. Þetta séu allt þættir sem geti haft áhrif. 

Flestir töldu að allt það sem hefur orðið til þess að bæta skólabrag og 

vinnufrið væri öllum til góðs. Hildur sagði SMT skólafærni ávinning fyrir 

skólabraginn og finnst þetta miklu betra núna en áður, því nú er alltaf eins, í 

föstum skorðum „þetta er betra, virkar betur“ sagði hún. Hanna var á því að 

SMT  væri að skila betra skólastarfi. Jákvæðu fyrirmælin og lausnarteymi sem 

heldur utan um erfið mál væri gott því þá komi fleiri að málinu. Hildur var á 

sama máli og fann líka ávinning í því að hafa lausnarteymi en taldi marga 

kennara hrædda við að nýta sér það.  

Hanna sá mikinn ávinning í því að allir eru á sama tíma að leggja áherslu á 

sögu reglur og nemendur væru vel upplýstir um reglurnar og sagði oft erfitt 

að vinda ofan af því ef nemendur eru að hlaupa á spretti eftir ganginum en 

þá eru flestir að benda á það sama og þá náist betri árangur.  Hún sagði: „Það 

er ekki spurning að þetta er að virka en veltur mikið á okkur starfsfólkinu að 
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vera samstíga og nota þessi verkfæri, það er alveg klárt mál.“ Hildur var á 

sama máli og Hanna og sagði að samræmdar reglur og að það sama gildi alls 

staðar gott og sagði svo: „Það vita allir hverju þeir ganga að, mér finnst það 

gott og að krakkarnir viti það líka“. Fleiri voru á sama máli og Anna og fannst 

sameiginlegar reglur mesti kosturinn því þá er hægt að benda nemendum, 

sem ekki eru að fara eftir reglunum, á það. Kristín sagði að það sem henni 

finnst best við SMT sé til dæmis fyrirmælin og reglurnar sem settar eru upp á 

veggina. Hún sagði líka að trúlega eigi það við um öll kerfi, ekki bara SMT, að 

starfsfólkið þurfi að ganga í takt í skólanum, til þess að hægt sé að nota 

verkfærin sem fólkið fær í hendurnar þó svo að hver og einn ákveði síðan 

hvernig hann noti þau. Seinni rýnihópurinn var á því og fram kom að 

samræmdar reglur á öllum svæðum skólans og að allir eru að vinna eftir sömu 

hugmyndafræðinni, að vinna eftir ferlum væri helsti ávinningur fyrir skólann. 

Þar kom einnig fram ávinningur af því að hafa heilstætt kerfi í skólanum í stað 

þess eins og áður var, að í hverri skólastofu væri eitt kerfi og ekkert á 

göngunum nema skólareglurnar.  

Reglur sem búið er að setja og kenna eins og að ganga rólega og ganga 

hægra megin, sagði Inga góðar: „Það er svona ýmislegt sem hefur síast inn en 

þó eru ennþá ákveðin svæði sem ekki eru að virka eins vel“ og nefndi 

matsalinn sem dæmi. „ ... en það getur verið vegna þess að þar er meira um 

almenn starfsfólk og unga starfsmenn.“ Hún sagði oft örar mannabreytingar 

í hópi ófaglærðra starfsmanna og ungra stuðningsfulltrúa sem eru kannski 

ekki nógu vel inn í hlutunum koma og fara og eru jafnvel í mjög stuttan tíma, 

bara örfáar vikur og hverfi svo á braut. Hún taldi að það væri oft ekki endilega 

búið að setja þessa starfsmenn vel inn í hlutina og það gæti valdið því að illa 

gangi í matsalnum. 

Jónu fannst gott að hafa kerfið þó að ekki sé nema bara fyrir það hvernig 

farið er reglulega yfir allar reglur og til þess að það séu alveg skýr mörk hvað 

má og hvað má ekki. Hún sagðist ekki alveg vita hverju það væri að þakka í 

sambandi við börn og unglinga í dag en þau væru ekki eins „villuráfandi“ eins 

og hún orðar það: „Þetta er bara partur af því að styðja við meiri reglu og 

festu og ég held að þannig hljóti það að vera í öllum skólum.“ 

Hjá viðmælendum mínum kom fram að þeir töldu það kost og eru ánægðir 

með það svigrúm sem þeir hafa haft til að aðlaga SMT skólafærni að þörfum 

skólanna.  Það hafi orðið til þess að allir eru sáttari með að vinna samkvæmt 

aðferðum SMT skólafærni. Jóna sagði: „Já og þá er bara hægt að laga kerfið 

bara einhvern veginn til svona smám saman eins og okkur finnst.“ Ingu fannst 

þetta bara koma í framhaldi af því sem skólarnir voru búnir að koma sér upp 

en markvissara og innan ákveðins ramma og taldi að kerfið hafi gert góða 
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hluti fyrir skólana „já ég held að það sé jákvæðara en neikvæðara, það er gott 

að hafa umgjörð.“ 

Seinni rýnihópurinn taldi einnig að þegar allir vinna eftir sömu ferlum þá 

gildir það sama fyrir alla, bæði nemendur og kennara: „Það er gott að hafa 

ferli, það er gott að fólk geri hlutina eins og þeir eiga að gera þá en aðalatriðið 

er að fólk gangi í takt,“ var samhljóma álit hópsins, með því væru allir 

upplýstir um það hvernig þeir eigi að koma fram. 

4.4.3 Ávinningur fyrir skólastarf í Hafnarfirði 

Þegar talið barst að því hvort gott væri fyrir skólasamfélagið í Hafnarfirði að 

hafa innleitt SMT skólafærni var Hildur á því að það hafi bæði kosti og galla. 

Stundum væri talað um að kennarar sem ekki eru sáttir við að vinna 

samkvæmt hugmyndafræðinni þurfi bara að vinna annars staðar en þá er það 

ekki í boði í bæjarfélaginu. Þetta sagði hún galla en á sama tíma má segja að 

það sé kostur að allir nemendur venjast þessu frá fyrsta skóladegi ef þeir 

skipta um skóla í bænum þá er sama kerfi sem þeir mæta þar. „Það er kostur 

að þetta sé alls staðar og virki svipað á öllum stöðum,“ sagði hún, en finnst 

samt að ef einhver skóli vilji taka upp annað kerfi ætti ekki að banna það.  

Hún sagði: „Ég hugsa að þetta skili betra skólastarfi en hvort það skili sér í 

náminu, ég er ekki alveg viss.“ 

Ingu fannst gott að það væri samfella í skólastarfi í Hafnarfirði frá leikskóla 

og upp í framhaldsskóla. Ef búið er að innleiða þetta í leikskóla þá komi 

nemendur með þetta í farteskinu þegar þau koma í grunnskólann og færu svo 

með þetta upp í framhaldsskólann. Hún taldi það betra heldur en hafa mörg 

kerfi: „Þetta er ekki bara líka allt í graut sko, þessi með þetta og þessi með 

eitthvað annað og börnin eiga jafnvel eftir að fara á milli skóla.“ Jóna segir: 

Ég held sjálf að öll svona kerfi bara eins og ég var að tala um hitt 

þarna, sé af hinu góða og hvað þau heita, hvernig nákvæmlega 

ferlið er ... geri jafngott fyrir hvern skóla. Eins og þetta bara að 

setja mörk, með að vinna markvisst að bættum brag hvernig 

sem það er gert ef það er bara sett upp einhver markviss þarna, 

áætlun um það, þá mundi það vera öllum skólum til bóta. Í okkar 

tilfelli gerðist það með SMT en hefði alveg getað gerst með 

einhverju öðru held ég. 

Seinni rýnihópurinn var á sama máli og fannst mesti ávinningur skólanna að 

allir skólar eru að gera eins og með sambærilegar reglur. Nemendur og 

kennarar sem fara á milli skóla og jafnvel leikskóla þekkja kerfið og ekki þarf 
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að setja þá sérstaklega inn í hugmyndafræðina „þeir vita að hverju þeir 

ganga.“  

 Þó Inga þekki ekki til þess að foreldrar hafi verið ósáttir við að hafa barnið 

sitt í SMT skóla telur hún að gott væri að hafa fleiri skólaúrræði fyrir 

nemendur í Hafnarfirði og segir alltaf til foreldra sem rekast illa í 

hefðbundnum skólum og þá sé gott að hafa sérskóla fyrir þá og það sé í boði: 

„við erum svo misjöfn ... og þá er það ekki vitlaust að hafa eitthvað í boði fyrir 

þannig fólk.“  

Anna taldi að helsti ávinningur af innleiðingu fyrir Hafnarfjörð væri sá að 

búið er að samræma reglur sem gilda innan bæjarins og ef barn er að flytja 

milli hverfa þá er ekkert öðruvísi kerfi þar. Hún hefur líka velt því fyrir sér, að 

þetta kerfi er ekki ókeypis eins og hún segir og finnst stundum dálítið bruðl á 

tímum þar sem verið er að spara allt „samt átti að gera brjálæðislega miða, 

litprentaða á dýran pappír.“ Hún talaði um að fólk væri oft pirrað út í kerfið 

og segi að það sé ekki að gera neitt gagn og veltir fyrir sér hverju fólk sé að 

búast við að fá út úr kerfinu.  Hún sagði: „Þetta er að virka vel á marga krakka 

en ekki á suma“ og tekur dæmi um dreng sem er í bekknum hjá henni. Ingu 

fannst það kostur að allir eru að vinna á sama hátt og fara eftir sama kerfi og 

vonandi hafi náðst að innleiða eitthvað í huga þeirra til að fara eftir, þar sem 

þau koma, bæði sem einstaklingar og fyrir skólann sinn.  

Eitt af því sem fylgdi innleiðingu SMT skólafærni er ákveðið athyglismerki 

sem notað er til að ná athygli nemenda. Þegar Inga ræddi ávinning segir hún 

sögu af nemendum sem komu í heimsókn í framhaldsskóla og aðilinn sem tók 

á móti þeim þurfti að ná athygli nemendanna og notaði þeirra athyglismerki 

og fékk þögn um leið. Hún sagði: „Þetta skilar sér til krakkanna meira að segja 

þegar þau eru annars staðar og óviðkomandi manneskja notar athyglismerkið 

þá hlýða þau.“  

Kristínu fannst gott að vinna samkvæmt SMT en sagði það ekki gallalaust. 

Henni fannst skrýtið að heilt bæjarfélag skuli ákveða að setja svona inn í 

skólana og leikskólana. „Nánast athugasemdalaust þó ég ætli nú ekki að segja 

það alveg,“ segir hún en bætti við að hún væri meðvituð um að búið er að 

staðla þetta og skoða  á allan hátt. 

Mér finnst þetta samt skrýtið vegna þess að ef þú býrð í bænum 

þá hefur þú bara ekki val um neitt annað. Þú hefur val um 

Hjallastefnuskóla þá en þar er líka ákveðin stefna í gangi. Það eru 

auðvitað allsstaðar einhverjar stefnur, alls staðar, en að það 

skuli vera í öllum skólum SMT, mér finnst það skrýtið og ég 
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mundi gjarnan vilja að það kæmi fram. Mér finnst það mjög 

sérstakt. 

Hún talaði líka um að það hafi verið foreldrar við skólann sem ekki voru 

sáttir við kerfið og fannst skrýtið að það væri verið að verðlauna börn fyrir 

eitthvað sem er sjálfsagt og sagðist að mörgu leiti geta tekið undir það. Hún 

taldi samt að skólarnir þurfi eitthvað kerfi til að stjórna aga, hvort sem það 

héti SMT eða eitthvað annað, af því að þeir eru komnir með svo blandaðan 

hóp nemenda í skólana í „skóla fyrir alla“.  

Kristínu fannst ávinningurinn meiri fyrir kennara og skólann en fyrir 

bæjarfélagið. „Þetta er auðvitað eitt kerfi og það vita allir um hvað er verið 

að tala ... þú þarft ekki að spyrja hvernig gerir þú í þínum skóla, ég veit alveg 

hvað er gert þar“ og sagðist bara vera ánægð með að eitt kerfi væri í 

skólunum því þá losni kennarar við að vera að finna eitthvað upp eða ákveða 

hvernig reglurnar eiga að vera.  

Inga var ánægð með PMT foreldrafærnina sem er hluti af SMT 

skólafærninni en er í höndum PMT meðferðaraðila á Skólaskrifstofu. Hún er 

ætluð nemendum í efsta laginu og hægt er að sækja um fyrir nemendur sem 

eiga í að hvað mestu basli. Í seinni rýnihópnum komu fram áhyggjur af stöðu 

þeirra sem eru í efsta lagi þríhyrningsins og tengist ávinningi fyrir 

skólasamfélagið í bænum. „Það var alltaf gert ráð fyrir að eitthvað tæki við 

þegar nemendur eru í efsta lagi þríhyrningsins,“ var samdóma álit hópsins. 

Neikvæð umræða um úrræðaleysi stuðningskerfisins sem er í kringum 

skólana skemmi fyrir SMT kerfinu og sé í raun mesta hindrunin í dag. 

Kennarar sjá ekki tilgangin í því að vera að flokka nemendur í ákveðið 

forvarnarlíkan og þegar kemur að því sem telst utanaðkomandi aðstoð þá 

gerist ekkert. Í rýnihópnum kom fram að níu mánaða bið væri eftir því að 

koma nemanda í PMT meðferð og enn lengri tími í önnur úrræði á vegum 

bæjarins eða ríkisins. Kerfið verður að virka alla leið, var þeirra skoðun og á 

meðan svo er situr skólinn uppi með vandamálið.   

Til umræðu við nokkra viðmælendur mína úr kennarahópnum voru 

niðurstöður tveggja rannsókna sem getið er um í inngangi. Ekki var að heyra 

að þær hefðu verið kynntar á starfsmannafundum í öllum skólunum. Heyrst 

hafi að þetta væri áfellisdómur yfir SMT skólafærni en þeir sem þekktu 

niðurstöðurnar voru ekki á sama máli og töldu að ein eða tvær rannsóknir, 

gerðar á sama ári væru ekki marktækar fyrir ástand mála í Hafnarfirði. Seinni 

rýnihópurinn var á því að það væri vert að fylgjast með þróuninni næstu ár 

og ef þessar niðurstöður héldu áfram að vera á þennan hátt væri ekki úr vegi 

að rannsaka hvað veldur. Inga þekkti þessar niðurstöður og taldi að fleiri 
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þættir hlytu að liggja þarna að baki: „Það eru fleiri þættir sem koma inn í líðan 

hjá börnum en skólaveran, ... kvíði og þunglyndi hjá ungmennum er að 

aukast.“ Jónu fannst  þetta skrýtin niðurstaða og sagðist alveg hafa skýringu 

á þessu ef þetta hefði verið á landsvísu en finnst þetta skrýtið fyrir eitt 

bæjarfélag: „Það er samt ekki mín tilfinning að þetta tengist SMTinu, það er 

eitthvað annað sem við verðum að finna þarna, en ef þetta heldur áfram svo 

verðum við að skoða það.“ 

4.5 Samantekt 

Það má segja að þörf og áhugi hafi ráðið för þegar fyrstu skólunum bauðst að 

taka þátt í að innleiða SMT skólafærni. Fram kom hjá viðmælendum mínum 

að ekki hafi verið nein heildstæð aðferð í skólunum heldur að mestu stuðst 

við skólareglur hvers skóla. Á upphafsárum innleiðingar voru skólar almennt 

að koma sér upp einhverjum kerfum til að takast á við agamál og skiptust á 

hugmyndum við aðra kennara. Þetta voru margs konar punktakerfi, 

stigatalning, tilvísun í íþróttir með gulum og rauðum spjöldum sem flest 

leiddu til þess að ákveðin hlunnindi voru tekin af nemendum.  

Skólastjórar skipuðu oft stóran sess í þessum agakerfum og þeir oft 

kallaðir til ef taka þurfti á agamálum. Kennurum fannst að skólastjórar hafi 

haft meiri tíma þá og ekki þurft að sinna eins mikilli pappírsvinnu og eins að 

þeir sem faglegir leiðtogar ættu ekki að þurfa að standa í slíkum málum nema 

þau væru þeim mun alvarlegri.  

Viðmælendur mínir töldu skólabrag hafa verið annar þá en í dag en áttu 

erfitt með að átta sig alveg á því í hverju hann fælist. Nefndar voru reykingar 

og unglingadrykkja sem ekki er tekist á við í dag. Það sem einkenndi 

skólabraginn var að það vantaði heildstæðara yfirbragð og fastmótaðra 

utanumhald um hegðun. 

Uppi voru raddir um að skólar í Hafnarfirði hafi verið skyldugir að innleiða 

SMT skólafærni og þessu hafi verið ýtt að skólunum hægt og rólega. Fram 

kom að allir skólar hafi farið sjálfviljugir í verkefnið og þurft að sækja um 

sérstaklega til Skólaskrifstofu. Fram kom að hugsanlega mætti tengja þessa 

umræðu við þann tímapunkt þegar skólafærnin var sett í skólastefnu 

bæjarins. 

Telja má að þannig hafi verið staðið að innleiðingu SMT skólafærni að sátt 

hafi náðst um hugmyndafærðina, þrátt fyrir einstaka hindranir sem þurfti að 

yfirstíga. Verkefnið hafi farið hægt af stað og góður tími gefinn til undibúnings 

í upphafi og öflug teymi séð um innleiðingu í skólunum. Verkefnið hafi verið 

kynnt af fagmennsku og markmiðin með því verið skýr. Þá hafi stuðningur frá 

Skólaskrifstofu verið góður.  
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Ákveðin andstaða var í öllum skólunum í upphafi en fór mishátt. Helstu 

hindranir voru nefndar fólkið sjálft, hræðsla við það sem er nýtt, auka vinna 

og að skólar sem seinna fóru í verkefnið voru komnir betur áleiðis með sín 

eigin agakerfi og voru nokkuð sáttir með sitt.  

Viðmælendur mínir sögðu öll verkfærin gagnast vel og hvert þeirra þjóni 

sínum tilgangi. SMT tekur tíma og margt í verkferlunum er tímafrekt, 

viðbótarvinna sem skilar árangri. Í dag er SMT skólafærnin orðin stór þáttur í 

skólastarfi og viðhorf til hennar hefði breyst. Þeir töldu sátt um aðferðina þó 

enn væru einhverjir sem ekki láta af stjórn og tekist er á um ákveðin mál. 

Hluti af því hversu vel hafi tekist er að skólar sem voru búnir að koma sér upp 

gagnlegum agakerfum hafa getað aðlagað þau að skólafærninni og nýta þau 

því enn í dag.  

Viðmælendur voru sammála um þær aðferðir sem notaðar eru til að 

viðhalda SMT skólafærni. Sá stuðningur sem kennarar fá í dag er aðallega í 

höndum SMT teymis skólans, teymisstjóra og skólastjóra. Áframhaldandi 

stuðningur frá Skólaskrifstofu er við SMT teymi skólanna. Ýmsar leiðir eru 

notaðar til að koma upplýsingum til starfsmanna og flestir nefndu ákveðna 

vikupistla sem sendir eru starfsmönnum. Helstu áhyggjur varðandi 

áframhaldandi viðhald kerfisins, var sá litli tími sem notaður er í dag til að 

undirbúa og kenna nýjum starfsmönnum sem ráðnir eru til skólanna. 

Allir viðmælendur voru á sama máli um þann ávinning sem bæði kennarar 

og skólarnir hafa af verkefninu en greindi á um ávinning fyrir bæjarfélagið. 

Þeir voru sammála um að meira gott en slæmt hafi komið með aðferðinni. 

Aðalboðskapur SMT er að horfa á það jákvæða, orða fyrirmæli á jákvæðan 

hátt, leiðbeina nemendum og hrósa fyrir það sem vel er gert. Viðmælendur 

mínir töldu gott að hafa skriflega ferla yfir það hvernig tekið er á agamálum 

og  hver vinnur hvaða vinnu í agaferlinu og sögðu það auðvelda alla vinnu og 

gerir hana skilvirkari.  

Breytingar sem orðið hafa í skólunum á þeim árum sem liðin eru frá 

innleiðingu var talin geta haft áhrif á ávinning fyrir skólana. Nefndar eru 

breytingar varðandi nemendafjölda og stjórnendaskipti. Flestir viðmælendur 

töldu SMT hafa orðið til góðs og bætt vinnufrið sem er eitt af markmiðum 

með innleiðingunni. Skólar þar sem allir ganga í takt væri eftirsóknarverð 

staða og það hafi mikið til náðs með heildstæðri aðferð.  

Fram komu bæði kostir og gallar þegar metinn er ávinningur af SMT 

skólafærni fyrir Hafnarfjörð og skólastarfið þar. Talið er gott fyrir nemendur 

sem fara á milli skóla í bæjarfélaginu að þekkja aðferðina. Í dag koma 

nemendur úr leikskólum í grunnskólann með aðferðir SMT skólafærni í 
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farteskinu og grunnskólinn skilar nemendum í framhaldsskólana með þá 

þekkingu.   

Alltaf eru einhverjir sem ekki eru sáttir við aðferðafræði SMT bæði 

foreldrar og kennarar og fram kom hjá viðmælendum að þá er ekki um önnur 

skólaúrræði að ræða í almennum grunnskólum í bænum. Þeim fannst samt 

nauðsynlegt að hafa eitthvert kerfi til að halda utan um agamáli í skólunum 

hvort sem það væri SMT skólafærni eða eitthvert annað heildstætt kerfi.  

Viðmælendur töldu ávinning fyrir skólastarf í Hafnarfirði meðal annars 

felast í því að PMTO foreldrafærni er meðferðarúrræði sem tengist 

skólafærninni og að í það úrræði geta kennarar vísað málum nemendum í 

efsta lagi þríhyrningsins. Viðmælendum fannst samt allt of löng bið og í raun 

úrræðaleysi til staðar hjá Skólaskrifstofu og félagsþjónustu þegar kemur að 

þeim úrræðum sem í boði eru fyrir nemendur sem glíma við erfiðustu 

hegðunina og hafa þróað með sér andfélagslega hegðun. 
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5 Umræða 

Í umræðukaflanum verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar 

saman og þær skoðaðar í ljósi fræðilegra skrifa og rannsókna sem fjallað er 

um í kafla tvö. Markmið rannsóknarinnar var að leita svara við spurningunum 

sem lagðar voru til grundvallar rannsókninni og voru settar fram til að varpa 

ljósi á innleiðingu, reynslu og ávinning af SMT skólafærni í grunnskólum í 

Hafnarfirði. Rannsóknarspurningarnar voru svohljóðandi: 

 Hvernig var staðið að innleiðingu SMT skólafærni í grunnskóla í 

Hafnarfirði? 

 Hver er reynsla og ávinningur af SMT skólafærni fyrir skólastarf í 

Hafnarfirði að mati kennara? 

Beitt var eigindlegri rannsóknaraðferð. Tekin voru tvö rýnihópaviðtöl og 

sex hálfstöðluð einstaklingsviðtöl við kennara sem uppfylltu ákveðin skilyrði, 

sem sett voru í upphafi rannsóknar. Þar var leitast við að fá fram sjónarhorn 

kennara af innleiðingunni, reynslu þeirra af því að vinna samkvæmt 

hugmyndafærðinni og hver ávinningur af SMT skólafærni er. Til að fá svar við 

spurningunni um hvernig staðið var að innleiðingu SMT skólafærni í 

Hafnarfirði voru tekin viðtöl við fulltrúa Skólaskrifstofu sem kom að 

innleiðingu og skólastjóra sem innleiddi aðferðina í sínum skóla.   

Kaflanum er skipt í undirkafla sem eru: Upphaf SMT skólafærni og 

innleiðing, reynsla kennara af hugmyndafræði SMT skólafærni, að festa í sessi 

og viðhalda og að lokum er kafli um ávinning. 

5.1 Upphaf SMT skólafærni og innleiðing 

Telja má, eftir greiningu gagna og ritunar niðurstaðna, að vel hafi tekist til við 

innleiðingu aðferða SMT skólafærni. Nokkrir þættir voru nefndir til skýringar.  

Fyrst ber að nefna stöðu agamála í grunnskólum á upphafsárum 

aðferðarinnar en skólar glímdu margir við agavandamál eins og fram kemur í 

rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar og Ingibjargar Kaldalóns (2006). Þar kemur 

fram að starfsfólk skólanna beitti fjölbreyttum  úrræðum til að takast á við 

hegðunarvanda, bæði fyrirbyggjandi og aðferðum til að taka á málum. Þeir 

prófuðu ýmiss konar aðferðir og skiptust á hugmyndum. Margir kennarar 

höfðu komið sér upp ákveðnum kerfum til að takast á við agamál og ákveðnar 

skólareglur voru til staðar en ekki nein heildstæð aðferð. Þetta samræmist 

því sem fram kom í þessari rannsókn að helsta ástæða þess að skólastjórinn 
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var tilbúinn að takast á við verkefnið var sú að hann hafði glímt við mikil 

agavandamál og leitað leiða til að búa til  agakerfi fyrir skólann. Vera fulltrúi 

Skólaskrifstofu hafði einnig orð á því að skólar hafi verið orðnir þreyttir á 

agavandamálum og fólk verið tilbúið að prófa eitthvað nýtt. Það hafi spurst 

út að vel gengi með nýjar áherslur og skólarnir voru ánægðir og því hafi fleiri 

verið tilbúnir til þátttöku. Þessar niðurstöður eru í samræmi við það sem fram 

kemur fram hjá Önnu Krístínu Sigurðardóttur (1996) að bæði kennarar og 

skólastjórnendur töldu agaleysi eitt stærsta verkefni sem þeir stóðu frammi 

fyrir og Anna María Frímannsdóttir (2003) segir að agaleysi trufli ekki bara 

nemendurna sjálfa heldur líka aðra. Gera má ráð fyrir að sami vandi hafi verið 

til staðar og átt mikinn þátt í því að farið var að innleiða SMT skólafærni í 

Hafnarfirði, jarðvegurinn var góður og fyrstu skólarnir kölluðu eftir 

heildstæðum aðferðum.   

Skólastjórar skipuðu stóran sess í utanumhaldi um agamál og tími þeirra 

fór að miklu leyti í að leysa slík mál og segir Gunnar Einarsson (2008) að 

skólastjórum finnist þyngst að eiga við erfiða nemendur og málefni er 

tengjast þeim. Í máli kennara kom fram að þeim fannst skólastjórar hafa verið 

sýnilegri þá og haft meiri tíma en í dag, nú sé pappírsvinnan meiri. Ákveðinn 

samhljóm má finna í því sem sagt var og því sem fram kemur í rannsókn Önnu 

Maríu Skúladóttir (2015) að skólastjórar upplifa gífulegar breytingar á starfi 

sínu frá því sem var fyrir 20 árum, í dag nái þeir ekki að ljúka verkefnum sínum 

á þeim tíma sem þeim er ætlaður.  

Áður en til innleiðingar kom þurftu 85% starfsmanna skóla að samþykkja 

þátttöku og var samþykkis aflað ýmist með handauppréttingu eða skriflega á 

starfsmannafundum. Skólastjórar sóttu um þátttöku til Skólaskrifstofu en til 

að geta á sem bestan hátt stjórnað og aðstoðað skóla í innleiðingu voru ekki 

fleiri skólar í innleiðingarferli en Skólaskrifstofan treysti sér til að sinna hverju 

sinni. Gee (2006) telur að vel geti reynst í breytingastarfi að fá 

utanaðkomandi aðila til verkefnisins. Það getur verið aðili sem hefur meiri 

þekkingu á breytingastjórnun eða sá sem hefur meiri þekkingu á 

viðfangsefninu og fram kom ánægja með þátt fulltrúa Skólaskrifstofu í 

verkefninu. 

Vera og Karl skólastjóri töldu að nægur tími hafi verið gefinn til 

innleiðingar en gert var ráð fyrir einu ári í undirbúning áður en til innleiðingar 

kom. Fullan (2007) telur að tími sé mikilvægur þáttur í skólaþróun og hann sé 

oft vanmetinn þegar umbótastarf er skipulagt. Meðan á innleiðingu stóð 

fengu starfsmenn tækifæri til að tileinka sér nýja hugsun og vinnubrögð í 

tengslum við aðferðina, innleitt var í litlum skrefum og á jákvæðan hátt. Þegar 

unnið er að skólaþróun skiptir val og staða okkar gagnvart viðfangsefninu 
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máli. Þeir sem leggja út í slíkt verk þurfa að gefa sér tíma til að huga að þeim 

skilningi sem liggur að baki (Guðrún Kristinsdóttir, 1998).  

Öflug teymi voru skipuð í skólunum undir stjórn skólastjóra. Í teymunum 

voru samstarfsmenn kennara, sem að þeirra sögn, skipti miklu máli. Þetta var 

ekki „eitthvert fólk úti í bæ“ og þeim tókst að vinna starfsmennina á sitt band 

en það skiptir máli til að árangur náist. Það samræmist því sem fram kemur í 

skrifum Kotter (2013) hversu mikilvægt það er að búa til öflugan hóp 

leiðbeinenda sem getur virkjað starfsfólkið í breytingum. Segja má að allir 

viðmælendur mínir hafi haft sömu sögu að segja hvað varðar innleiðinguna, 

gott fólk hafi valist í teymin og áhugasamir skólastjórar sem veittu góðan 

stuðning,  ásamt þeim stuðningi og handleiðslu sem Skólaskrifstofa veitti. 

Gee (2006) segir að þeir sem að utan komi þurfi ekki endilega að stjórna á 

vettvangi heldur að búa til teymi í stofnuninni sem vinnur á vettvangi með 

þeirra aðstoð og segja má að það verklag hafi verið viðhaft við innleiðinguna. 

Fræðimenn sem fjallað hafa um það sem þarf til að breytingar nái fram að 

ganga nefna skólamenningu og mikilvægi hennar. Þar kemur fram að jákvæð 

skólamenning sem einkennist af því að allir séu tilbúnir að taka þátt í 

breytingum geti skipt sköpum þegar ráðist er í innleiðingu nýrra verkefna 

(Börkur Hansen og Smári S. Sigurðsson, 1998). Einnig þarf skólamenningin að 

fela í sér vilja til nýbreytni og umbóta á öllum stöðum og stigum og að allir 

séu virkir (Fullan,1998). Þegar fyrstu skólarnir innleiddu kom fram að áhugi 

og staða agamála hafi ráðið för og allir skólar farið sjálfviljugir í verkefnið. Í 

þeim sem seinna hófu innleiðingu hafi það verið vitneskja um hvernig til hafi 

tekist í öðrum skólum en einnig að sýnt var með gögnum að agabrotum hafði 

fækkað en mikilvægt er að geta sýnt fram á með gögnum að breytinga sé þörf 

(Zimmerman, 2004) og meðan á breytingum stendur, til að auka traust og trú 

á verkefninu (Gee, 2006). 

Það kom ótvírætt fram hjá öllum viðmælendum mínum úr 

kennarahópnum að þeir töldu að ekki hafi verið undankomu auðið og búið 

að ákveða að allir skólar ættu að innleiða SMT skólafærni og skólar því ekki 

farið sjálfviljugir í verkefnið. Þrátt fyrir þessa skoðun viðmælenda minna kom 

fram að þeir voru tilbúnir að takast á við verkefnið og höfðu samþykkt það, 

eins og fram kom og styður það við það sem fram kemur hjá Rúnari 

Sigþórssyni o.fl. (1999) að þegar farið er af stað við innleiðingu 

þróunarverkefna geta það verið skoðanir kennara sem ráða því hvað tekst vel 

og hvað eru eftirsóknarverðar breytingar (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999). Þá 

kom fram að á þeim tíma þegar seinni hópur skóla fór af stað í innleiðingu 

höfðu margir búið til sín eigin agaferli, ýmist sem tók til alls skólans eða 

einstaka kennarar höfðu komið sér upp ákveðnum kerfum sem þeim fannst 
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virka fyrir sig og það hafði áhrif á skoðanir kennara til verkefnisins en 

Zimmerman (2006) segir mikilvægt að átta sig á þörfum fyrir breytingar, ef 

þær séu ekki til staðar, þá velji kennarar frekar óbreytt ástand en að takast á 

við breytingarnar. Þrátt fyrir að kennarar væru búnir að koma sér upp 

ákveðnum aðferðum til að takast á við agavandamál í sinni skólastofu voru 

almenn svæði þau sem oftast voru útundan.  

Það er ljóst að sá jarðvegur sem var til staðar þegar innleiðing SMT 

skólafærni hófs hafi hjálpar til þegar ráðist var í innleiðingu. Góður tími var 

gefinn og teymi skólanna tókst að vinna starfsmennina á sitt band þrátt fyrir 

hugmyndir þeirra um tilkomu verkefnisins. 

5.1.1 Innleiðing frá sjónarhorni kennara 

Þrátt fyrir ákveðna andstöðu í upphafi innleiðingar eru viðmælendur mínir 

sammála um að vel hafi til tekist við að innleiða SMT skólafærni og fagleg 

vinnubrögð ráðið miklu um hvernig til tókst. 

Viðmælendur mínir í kennarahópnum staðfestu að þeir hafi fengið góða 

kynningu á verkefninu. Það var kynnt af fagmennsku og markmiðin skýr. 

Kynningin fór fram á starfsmannafundi og ýmist skólastjóri og/eða fulltrúi frá 

Skólaskrifstofu sáu um kynninguna. Fram kemur hjá Fullan (2007) að 

nauðsynlegt sé að huga að þáttum sem orðið geti til þess að vel takist og 

fylkja fólki um tilgang breytinganna og staðfestu viðmælendur mínir að 

samþykkis starfsmannahópsins var aflað áður en hafist var handa við 

innleiðinguna. Upplifun kennara var sú að ekki hafi verið um val að ræða 

þegar innleiða átti SMT skólafærni og ekki hafi verið um að ræða frumkvæði 

skólanna sjálfra heldur komið „að ofan“ eins og sagt er og hægt og bítandi 

stefnt að þessu. Fram kemur að verkefnið hafi verið unnið þannig að kennarar 

voru gerðir ábyrgir fyrir verkefninu og að tekist hafi að fá starfsmennina með 

í verkefnið mikið til vegna þess að teymin voru skipuð samstarfsmönnum 

kennara sem rímar vel við það sem fram kemur hjá Fullan (2007) að 

breytingar sem teknar eru einhliða af stjórnvöldum eða stjórnendum hafi 

tilhneigingu til að mistakast því eignarhald þeirra sem vinna eigi verkið sé ekki 

til staðar.  Ætla má að ein ástæða þess að kennarar samþykktu þátttöku hafi 

að einhverju leyti falist í því sem fram kom og því að þolmörk kennara 

varðandi vinnusemi, hávaða og umgengni voru mismunandi en það hafði 

áhrif á skólabraginn og með samræmdum aðferðum sáu þeir fram á að búa 

til betri skólabrag. Það samræmist því sem Bubb og Earley (2004) tala um 

hversu mikilvægt það er fyrir skólasamfélag að skapa skólamenningu þar sem 

samvinna, ráðgjöf og þátttaka í ákvarðanatöku eru virkir þættir í velgengni 

skóla og þeim breytingum sem þurfa að eiga sér stað.  
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Allir skólar skipuðu teymi starfsmanna sem sáu um innleiðinguna og voru 

viðmælendur mínir sammála um að gott fólk hafi valist í teymin sem fylgdi 

þessu vel eftir en í einu af átta þrepum í kenningum Kotter (2013) kemur fram 

að miklu máli skipti að skipa öflugan hóp leiðbeinenda og Bubb og Earley 

(2004) segja mikilvægt að rökræða við starfsfólk þegar það er í vafa og vera 

styðjandi. Hlusta þarf á allar efasemdarraddir og sjá til þess að starfsfólkið fái 

þá þjálfun sem það þarf til að takast á við breytingar. 

Gert er ráð fyrir að innleiðing SMT skólafærni taki tvö til fjögur ár  að 

undanskildu einu ári í undirbúningsvinnu (Hafnarfjörður, e.d.; PMTO 

foreldrafærni, e.d.). Viðmælendur mínir töldu að góður tími hafi verið gefinn 

til innleiðingar sem tók hjá flestum tvö ár fyrir utan undirbúningsár. Fullan 

(2007) skiptir breytingaferli í þrjá hringlaga fasa og í hverjum fasa eru 

fjölmörg atriði sem hafa áhrif í báðar áttir og hafa áhrif á hvernig til tekst. Það 

sem gerist í einum fasa í ferlinu getur haft áhrif á síðari stigum og þá birtast 

einnig nýir áhrifaþættir. Þetta styður við það sem fram kemur í rannsókninni  

þegar skoðað er hversu langur tími leið frá upphafi innleiðingar og þar til 

skólar urðu sjálfstæðir SMT skólar (sjá töflu 1) en sjá má að í mörgum skólum 

tók ferlið lengri tíma en áætlað var eða allt að níu árum og fram kemur hjá 

Tomlinson og Allan (2000) að breytingar eru erfiðar, hægfara og ófyrirséðar.  

Seinni skólarnir höfðu tækifæri til að laga aðferðina að mörgu því sem fyrir 

var í skólunum varðandi agamál. Viðmælendur mínir töldu að með því hafi 

flestir orðið sáttari við aðferðina og séð að hún var ekki mikið frábrugðin því 

vinnuferli sem margir höfðu komið sér upp. Þá var reynslu þeirra sem á undan 

fóru haldið á lofti og dæmi úr skólunum notuð til að styðja við og sýna fram 

á árangur af aðferðinni og það orðið til þess að andrúmsloftið varð 

jákvæðara. Sergiovanni (2009) telur að við innleiðingu nýrra hugmynda sé 

betra að fara hægt í sakirnar. Hlutverk stjórnenda er að veita starfsfólki 

skólanna sem mestar upplýsingar um breytingarnar með það fyrir augum að 

fá fólkið til liðs við þær. Það styður það sem fram kom í máli skólastjóra að í 

upphafi innleiðingar hafi ákveðin grunnlínumæling verið gerð sem sýndi fram 

á að agabrotum hafði fækkað og jákvæðari skilaboð gefin. Fulltrúi 

Skólaskrifstofu sagði að spurst hefði út hversu vel gengi og fólkið verið ánægt. 

Þá hafi skólarnir fengið meiri og öðruvísi þjónustu frá Skólaskrifstofu en þeir 

áttu að venjast og eins og skólastjórinn sagði „það sáu allir að þetta 

svínvirkaði.“ 

Þau tvö ár sem eiginleg innleiðing stóð yfir og á undirbúningsári var 

teymunum sem sáu um innleiðinguna gefinn góður tími til vinnunnar og örir 

fundir voru með starfsfólki bæði fyrirlestrar og námskeið. Það sem fram 

kemur hjá Kotter (2013) styður við niðurstöðurnar en hann segir miklu skipta 
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að hafa tíð samskipti við hópinn, virkja hópinn og miðla upplýsingum. Innleitt 

var í litlum skrefum byrjað á reglukennslu og jákvæðum fyrirmælum og því 

sem átti við alla nemendur og síðan fikrað sig upp þríhyrninginn og endað á 

þeim nemendum sem eru í efsta lagi þríhyrningsins og þurfa hvað mesta 

þjónustu frá skólakerfinu. Kotter (2013) segir einnig mikilvægt að búa til 

áfangasigra og má segja að það hafi tekist með því að taka eitt skref í einu og 

fara ekki í vinnu við næsta þrep fyrr en að fullu hafi tekist að innleiða á því 

þrepi sem unnið var að. Viðmælendur mínir töldu efsta lag þríhyrningsins hafi 

verið þyngst í framkvæmd. Fram kom að kennarar telja að enn sér glímt við 

efsta lagið en þar eru nemendur sem þróað hafa með sér töluverða 

andfélagslega hegðun og eru í áhættu vegna enn frekari vandamála í 

framtíðinni (Hafnarfjörður, e.d.; PMTO foreldrafærni, e.d.). 

Þegar á heildina er litið má segja að viðmælendur mínir hafi verið sammála 

um að vel hafi tekist að ná til starfsmannahópsins og hann tekið virkan þátt í 

innleiðingunni. Hvernig staðið var að innleiðingu samræmist einnig mörgu því 

sem fram kemur hjá fræðimönnum um innleiðingu viðamikilla verkefna. 

5.1.2 Hindranir í innleiðingu 

Það var eins í innleiðingu SMT skólafærni og í öðrum þróunarverkefnum, 

ýmsar hindranir urðu á vegi þeirra sem að verkefninu unnu. Zimmerman 

(2006) segir að öll þróunarverkefni taki ákveðnar dýfur og orsakir geti verið 

mismunandi. Þetta verður til þess að innleiðingarferlið lengist og nauðsynlegt 

er að bregðast við með einhverjum hætti. Í rannsókn þeirra Kincaid, Childs, 

Blase og Wallace (2007) kemur fram að innleiðingin sjálf er oft hindrunin. Til 

mótvægis sé svo mikilvægt að hafa sterkt teymi og stuðning svæðisstjóra en 

fram kom hjá viðmælendum í rannsókninni að styrkur innleiðingarinnar hafi 

verið teymin sem unnu að innleiðingunni í skólunum.  

Fram kemur hjá Fullan (1998) að búast megi við ákveðinni lægð í upphafi 

ferils sem eigi sér eðlilegar orsakir og skapast af því óvissuástandi sem 

starfsmenn upplifa hafi þeir ekki nægar forsendur til að spá fyrir um ný 

vinnubrögð, hvert þau leiði þá eða hvaða árangri þeir nái. Það kemur ekki á 

óvart að það sem nefnt var sem hindrun í upphafi innleiðingar hafi tengst 

fólkinu sjálfu sem vinna átti verkið. Það fór líka illa í einhverja að kerfið er 

„amerískt“, byggt á hugmyndafræði sem á uppruna sinn í Bandaríkjunum og 

er þar þekkt sem PBS (Hafnarfjörður, e.d.). Fram kom að tíma hafi tekið að fá 

fólkið til að samþykkja ákveðið orðalag sem átti að nota. Alþekkt eru viðbrögð 

við breytingum en Evans (2001) segir eðlilegt að starfsmenn taki þeim með 

varúð og sögðu allir viðmælendur að starfsmenn hafi óttast aukna vinnu og 

hræðsla við hið óþekkta verið áberandi.  
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Í fyrstu skólunum sáu starfsmenn ekki fyrir hverju verkefnið væri að skila 

þeim og voru því ekki eins áfjáðir í að leggja aukna vinnu á sig en í þeim seinni 

voru kennarar ekki tilbúnir að láta af því kerfi sem þeir voru farnir að nota og 

reyndist vel. Þetta voru oft reyndir kennarar sem ekki vildu láta segja sér fyrir 

verkum en einnig kom fram að kerfið hentaði betur yngri nemendum en 

unglingum. Fullan (2001) talar um að kennarar vanmeti hæfni sína og 

kunnáttu til að takast á við fyrirhugaðar breytingar, þær ógni hæfni þeirra. 

Starfshættir sem mótaðir hafa verið árum saman eru hugsanlega lagðir af og 

annars krafist í staðinn.  

Allir viðmælendur mínir sögðu umræðu um að umbuna nemendum fyrir 

það sem sjálfsagt er talið, háværasta. Þar að auki hefði aðferðin tilhneigingu 

til að umbuna frekar þeim sem oftar sýna óæskilega hegðun, þegar vel 

gengur hjá þeim og „góðu börnin“ vildu gleymast þegar umbunað er fyrir 

góða hegðun. Samkvæmt því sem fram kemur hjá Sprague og Golly (2008) á 

ekki að taka góða hegðun sem sjálfsagða því það getur dregið úr henni hversu 

gamall sem nemandi er. Allir nemendur þurfi viðurkenningu, hrós og umbun. 

Fram kemur að hegðun sem hlýtur viðurkenningu er líklegri til að vera 

endurtekin. Ólíklegra er að óæskileg hegðun sem er hundsuð verði 

endurtekin. Það má því segja að rétt sé brugðist við þegar þeir sem sýna 

óæskilega hegðun eru „gripnir“ við að gera góða hluti og umbunað en það 

má ekki vera á kostnað þeirra sem alltaf sýna góða hegðun.  

Í upphafi innleiðingar var ákveðinn, fámennur hópur starfsmanna, sem 

hafði sig mest í frammi og gagnrýndi þegar rætt var um SMT skólafærni. Þetta 

voru helst kennarar sem voru búnir að koma sér upp ákveðnum kerfum sem 

virkuðu vel fyrir þá, en notuðu kannski aðferðir sem í dag væru ekki 

ásættanlegar. Svo virðist sem samskonar hópur hafi verið í öllum skólunum. 

Hann hafði sig mest í frammi fyrst eftir að innleiðing hófst. Eftir því sem árin 

líða er þessi hópur, sem viðmælendur mínir telja að enn sé til staðar í 

skólunum, farinn að hafa hljótt um sig og hættur að vekja á sér athygli. Í 

rýnihópnum var sagt „þögull hópur“ en samdóma álit hópsins var að mikill 

tími fari í þennan hóp í dag, því enginn komist í raun upp með að taka engan 

sýnilegan þátt í skólafærninni en þegar komi að óþægilegu hlutunum og því 

að fylgja ferlunum þá er það ekki gert. Fullan (2001) styður þessar 

niðurstöður og segir að því fastmótaðri sem starfsvenjur eru þeim mun meiri 

ógn getur starfsmanni fundist ný vinnubrögð sem kalla á tileinkun á nýrri 

hæfni og Evans (2001) talar um að aldur starfsmanna geti valdið hiki og kallað 

fram tilfinningu um vanhæfni en fram kom í máli viðmælenda minna að í 

þessum hópum væru oft þeir sem höfðu hvað mesta reynslu.  
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Viðmælendur mínir sögðu að ekki væri hægt að vænta hundrað prósent 

þátttöku í þessu verkefni frekar en öðrum þróunarverkefnum. Á því sem fram 

kom má þó telja að vel hafi tekist að komast fram hjá þeim hindrunum sem í 

veginum voru þó enn sé glímt við einstaka starfsmenn. 

5.2 Reynsla kennara af hugmyndafræði SMT skólafærni 

Í dag er SMT skólafærni orðin stór þáttur í daglegu skólastarfi og 

viðmælendur mínir töldu sátt ríkja um aðferðina. Þeir sögðu viðhorf til 

hennar hafa breyst og kennarar sjá að skólafærni er komin til að vera.  

Í rannsókninni kom fram að kennarar finna mun á skólabrag frá því sem 

áður var. Nú er staðan þannig að allir tala sama tungumál þegar komi að 

agamálum og betra sé að taka á málum þegar þannig er. SMT skólafærni 

byggir á því að eiga jákvæð samskipti og orða skólareglur á jákvæðan hátt. 

Svo virðist sem það hafi orðið til þess að jákvæðara yfirbragð er á 

skólabragnum en markmið SMT er að fyrirbyggja, draga úr og stöðva 

hegðunarfrávik og um leið skapa jákvætt andrúmsloft. Þá eru viðbrögð 

starfsfólks samræmd með áherslu á að veita jákvæðri hegðun athygli og 

nálgast nemendur með jákvæðum hætti (Hafnarfjörður, e.d.). Rannsókn 

Ingvars Sigurgeirssonar og Ingibjargar Kaldalóns (2006) styður við það sem 

fram kemur en þar segir að hegðunarvandi er minnstur þar sem 

skólamenning einkennist af jákvæðu viðhorfi.  

Fram kom að þægilegra er fyrir alla að taka skólafærninni af jákvæðni 

heldur en berjast á móti straumnum. Einn viðmælandi orðaði það á þann hátt 

að gott væri að breyta og endurskipuleggja, horfa til baka, laga og taka inn 

nýtt ef menn telja það betra og sagði „fólk ekki mega vera hrætt við að 

sleppa“ og samræmist það því sem hér hefur áður komið fram hjá Fullan 

(2001). Til að vinna á móti slíku ástandi segir Sergiovanni (2009) að breytingar 

snúist oft um að breyta hegðun en til þess að það sé hægt verður fólk að 

breyta hugmyndum og viðhorfum sínum.  

Ákveðið verklag fylgir SMT skólafærni. Því verklagi fylgja bæði vinnuferlar 

og verkfæri sem kennt er að nota strax á undirbúningsári (Hafnarfjörður, e.d. 

og PMTO foreldrafærni, e.d). Viðmælendur mínir töldu mismunandi hvað 

verkfæri henti hverjum og einum og hvernig þau eru notuð, eftir því á hvaða 

aldri nemendur þeirra eru en aðrir voru á því að öll henti þau fyrir alla 

aldurshópa. Sprague og Golly (2008) segja mikilvægt fyrir skóla að hanna 

viðurkenningakerfi sem gildi fyrir alla, í öllum skólanum svo allir nemendur 

fái jákvæða svörun úr kerfinu. Allir viðmælendur mínir voru sammála um að 

verkfærin gagnist vel og vildu ekki vera án þeirra. Þau þjóni öll sínum tilgangi 

dálítið samt eftir því hvað hver og einn þurfi á að halda. 
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Fram kom að reglukennslan væri góð. Gott væri að allir eru á sama tíma 

að vinna með sömu reglur og allir meðvitaðir um áherslu skólans hverju sinni. 

Með því er auðveldara að grípa inn í, leiðrétta hegðun og gefa nemendum 

kost á að bæta sig. Fram hefur komið að ef starfsfólk vinnur ekki saman og 

einbeitir sér að sama markmiði verður það ekki samkvæmt sjálfu sér og 

árangurinn verður ekki sem skyldi (Sprague og Golly, 2008). Ljóst er að 

reglukennslan er eitt af því sem viðmælendur mínir voru ánægðastir með og 

hefur orðið til þess að skapa jákvæðan skólabrag og hjálpar nemendum að 

breyta rétt í samræmi við fyrirfram skilgreindar reglur og er það í samræmi 

við það sem kemur fram í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) að nemendur þurfi 

að læra að umgangast hvern annan og starfsfólk í sátt og samlyndi og bera 

ábyrgð á eigin framkomu og hegðun.  

Nemendum er umbunað fyrir rétta hegðun og kennarar sögðust oft þurfa 

að minna sig á og taka tarnir í að gefa umbunarmiða en sögðust mikið nota 

munnlegt hrós. Þeir voru sammála um að umbunarmiðar skili árangri ef þeir 

eru notaðir rétt en það vilji stundum gleymast og þá sérstaklega að gefa 

„góðu börnunum“ eins og það var orðað. Fram kom að umbunarmiðar væru 

ekki að virka jafn vel í unglingadeildum. Því voru þó ekki allir sammála og 

töldu að þeir virki ekki síður fyrir unglingana.  

Samkvæmt því sem fram kom hjá viðmælendum mínum er helst tekist á 

um skráningar á agabrotum. Nokkrir töldu skráningar eða stoppmiða henta 

síst á yngstu nemendurna því þeir skilja ekki tilganginn með notkun þeirra en 

þar þarf kennari að vera duglegri við reglukennslu og leiðrétta hegðun jafnt 

og þétt ásamt því að hrósa og gefa umbunarmiða. Flestum viðmælendum 

mínum fannst vinna samkvæmt skólafærninni taka mikinn tíma og voru 

skráningarnar nefndar sérstaklega en voru sammála því að þetta væri vinna 

sem borgaði sig, því þétt utanumhald gagnist. Zimmerman (2006) er á sama 

máli og segir að starfsmenn verði að sjá tilgang og ávinning af því að ráðast í 

víðtækar breytingar. Fram kom hjá Sprague og Golly (2008) að ef til 

óviðeigandi hegðunar kemur er mikilvægt að halda skrá yfir hegðun 

nemenda. Helsti kostur við skráningar er að gögnum er safnað til að veita 

góðar upplýsingar um hvort inngrip skili sér í breyttri hegðun til hins betra. 

Þrátt fyrir að flestum viðmælendum mínum finnst skráningar vera 

viðbótarvinna voru þeir sammála um að sé henni sinnt eins og á að gera, skili 

hún árangri.Telja má það svar við spurningu Klöru E. Finnbogadóttur (2011) 

þar sem hún veltir því fyrir sér hvort agamál séu í betri farvegi þar sem unnið 

er eftir ákveðnum kerfum eins og PBS sem er sambærileg SMT. 

Um leið og agabrotum fækkar eykst földi umbunarmiða sem nemendur fá 

og leiða þær til þess að nemendur fái umbun eða haldnar séu 
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umbunarveislur. Skiptar skoðanir komu fram um þær bæði hvað varðar 

umfang og kostnað. Í upphafi var mikið gert til að umbuna nemendum og 

miklu til kostað. Eftir hrun dró verulega úr umfanginu og þá voru nemendur 

ósáttir og fannst að spilatími væri ekki eftirsóknarverð umbun. Viðmælendur 

mínir töldu umbunina erfiða og þá helst að halda henni innan eðlilegra 

marka. Margir skólar hafa farið þá leið að finna út hvað henti best og hægt er 

að gera í nærumhverfinu eða í skólanum án mikils kostnaðar. Þeir töldu alla 

vera að finna sína réttu fjöl í því.  

Þegar kemur að úrræðum fyrir nemendur í efsta lagi þríhyrningsins kom 

fram að verkfæri sem kennarar hafa til að mæta nemendum virkuðu vel en 

bara að ákveðnu marki. Í rannsókn Rúnars Sigþórssonar o.fl. (2014) kemur 

fram að góður árangur hafi náðst með heildstæðum aðferðum en þó ekki til 

að draga úr alvarlegustu hegðunarbrotunum. Á ákveðnum tímapunkti í 

ferlinu eru foreldrar kallaðir til ábyrgðar og kennurum fannst það gott því það 

veitir visst aðhald. Fundina telja kennarar hins vegar tímafreka sérstaklega 

fyrir þá sem eru með marga erfiða einstaklinga í bekk sem þurfa sérstakt 

utanumhald. Fram kom að stjórnendur koma að erfiðum málum og sitja 

marga fundi vegna slíkra agamála. Í rannsókn Önnu Maríu Skúladóttur (2015) 

kemur fram að tími skólastjóra fari í dag talsvert í agamál vegna nemenda en 

þeir nemendur eru færri í dag en áður en erfiðari og taki meiri tíma. 

SMT skólafærni er mjög föst í verkferlum og voru viðmælendur mínir 

ánægðir með það vinnulag sem þar er þó þeir hafi verið mislengi að tileinka 

sér að vinna samkvæmt því. Með ferlunum vita allir hvað verið er að vinna 

með hverju sinni og  skólasamfélagið geti verið samtaka með inngrip. Fram 

kom að umræðan snúist oft bara um hrósmiða og stoppmiða en SMT kerfið 

sé miklu meira, öll sérúrræðin sem í boði eru og verkfærin séu snilld. Þrátt 

fyrir að telja skráningar tímafrekar þá kom fram að þær væru lykill að árangri 

til úrbóta en ekki hegning heldur ætti að nota þær til að skoða og ræða. 

Viðmælendur mínir töldu skráningarnar góða girðingu um hegðun sem þeir 

vildu ekki vera án frekar en alls þess verklags sem SMT skólafærnin hefur 

uppá að bjóða. 

5.3 Að festa í sessi og viðhalda 

Rólega var farið af stað í innleiðingu SMT skólafærni og hægt bætt við þar til 

allir þættir aðferðarinnar voru innleiddir. Eftir því sem skólar komust lengra í 

ferlinu  varð vinnan meiri og rímar það vel við það sem kemur fram hjá þeim 

sem innleiddu. Á undirbúningsári er unnið að því að skilgreina skólareglur og 

læra á verkfærin. Eftir það er hafist handa við að innleiða vinnulag fyrir hvert 

lag þríhyrningsins og gert er ráð fyrir að það taki allt að fimm árum 
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(Hafnarfjörður, e.d. og PMTO foreldrafærni, e.d.) Fram kemur hjá 

fræðimönnum að líkur aukist á því að breytingar nái að festast í sessi sé 

nægur tími gefinn (Fullan, 2007, Sergiovanni, 2006). Guðrún Kristinsdóttir 

(1998) segir að í þróunarstarfi þurfi með skipulögðum aðgerðum, sem beitt 

er í ákveðinn tíma og með fyrirfram skilgreind markmið, finna nýjar og betri 

leiðir til að skapa betri starfsskilyrði. Þessi orð Guðrúnar eiga góðan samhljóm 

með því vinnulagi sem viðhaft var og kennarar töluðu um í tengslum við 

innleiðingu á verkfærum SMT skólafærni þar sem innleitt er skref fyrir skref, 

reynt í aðstæðum áður en haldið er áfram.   

Það var samdóma álit allra viðmælenda að það þyrfti sterkt og sjálfbjarga 

teymi til að halda skólafærninni að starfsmönnum. Sterkt teymi er einn af 

lykilþáttum innleiðingar eins og kemur fram í rannsókn Kincaid, Childs, Blase 

og Wallace (2007). Viðmælendur mínir töldu að gott fólk hefði valist í SMT 

teymin í gegnum tíðina og það haldið utan um skólafærnina af mikilli 

röggsemi. Fram kom að teymið og teymisstjórinn með stuðningi frá 

skólastjóra, sem væri lykilmaður, haldi verkefninu á lofti. Einnig kom fram að 

ef teymið væri virkt, skólastjórinn áhugasamur um að halda ástríðunni í 

verkefninu væri það nóg. „Teymið dregur vagninn, skólastjórinn heldur þessu 

fyrst og fremst við og þar af leiðandi virkjar gott teymi“ voru orð viðmælanda. 

Fræðimenn sem skrifað hafa um hvað þurfi til, til að halda þróunarverkefni 

gangandi og festast í sessi, segja meðal annars að það þurfi undirbúning, 

tíma, samvinnu og ekki síst markvissa forystu stjórnanda (Börkur Hansen og 

Smári S. Sigurðsson, 1998). Sergiovanni (2009) heldur því fram að margar 

breytingar hafi mistekist vegna þess að starfsfólk hafði ekki sameiginlega sýn 

á tilgang breytinga en hún er ein mikilvægasta forsenda til þróunar. Fram 

kemur hjá Fullan (1998) að vald stjórnenda til áhrifa er takmarkað eitt og sér 

og verði að tengjast valdi þeirra sem verkin vinna.   

Í dag vita allir starfsmenn sem ráðnir eru við grunnskóla í Hafnarfirði að 

hverju þeir ganga og skuldbinda sig til að vinna samkvæmt hugmyndafræði 

SMT. Mismunandi er eftir skólum hvernig tekið er á því ef starfsmenn eru 

ekki að vinna samkvæmt því sem kerfið býður upp á. Enn þarf að minna á 

SMT og enn gætir einhvers mótþróa og viðmælendum mínum finnst ekki gott 

ef fólk er látið í friði með það, því allir verði að vinna saman að skólafærninni. 

Áhyggjur varðandi framtíð SMT skólafærninnar snúa helst að nýjum 

starfsmönnum. Í skólum er oft mikil starfsmannavelta og helst í hópi skólaliða 

og stuðningsfulltrúa. Í rannsókn sem Hrönn Bergþórsdóttir (2010) gerði á því 

hvernig skólaliðar upplifa starfsumhverfi sitt kom fram að þeim finnst gott 

vinnulag vera í skólum þar sem hegðunarmótandi kerfi eru. Sérstaklega þarf 

að huga að þessum hópi og hvort þeir telji sig raunverulega með í kerfinu og 
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upplýstir um það. Svo virðist sem misbrestur sé á því að nýir starfsmenn fái 

þá fræðslu sem þeir þurfa til að vinna í anda hugmyndafræðinnar og vera 

samstíga kennurum í samskiptum við nemendur. Í upphafi fór mikill tími í 

fræðslu og kennarar fengu góðan tíma til að tileinka sér vinnulagið og margir 

fundi voru um efnið. Í dag er boðið upp á stutt námskeið á vegum 

Skólaskrifstofu fyrir nýja starfsmenn. Eftir það er í höndum SMT teymis 

skólanna að koma upplýsingum til þeirra og upplýsa um aðferðina. Það er oft 

gert á einum fundi þar sem helst er farið yfir sérstöðu skólans varðandi 

verklag og SMT verkfærin. Við endurnýjun í starfsmannahópnum geta 

ákveðnir þættir aðferðarinnar dottið út ef þeim er ekki haldið að 

starfsmönnum. Ekki má heldur gleyma því hversu mikilvægt er að vinna vel 

með nýjum nemendum sem koma í skólann og yngstu nemendunum sem 

hefja sína skólagöngu þrátt fyrir að í dag þekki margir hverjir skólafærnina úr 

leikskólanum.  

Kennarar voru sammála um þær aðferðir sem notaðar eru í skólunum til 

að halda aðferðinni að þeim. Flestir nefndu að deildarfundir væru sá 

vettvangur sem mest væri notaður. Á starfsmannafundum er oft einn liður 

þar sem SMT skólafærni er til umfjöllunar. Þá er boðað til sérstakra 

umræðufunda þar sem ákveðin mál eru tekin fyrir og eins eru sérstakir 

vinnufundir stöku sinnum. Fram kemur í rannsókn Guðrúnar G. 

Halldórsdóttur (2011) að kennarafundir séu til að ramma inn skólastarfið og 

kennarar hafa jákvæð viðhorf til þeirra. Þeir telja ekki hjá því komist að sitja 

slíka fundi til að hafa yfirsýn yfir skólastarfið en þeir verði að vera á faglegum 

nótum og fjölga þurfi þeim fundum í stað efnislítilla kennarafunda. Það væri 

áhugavert að vita hug kennara til SMT skólafærni og þeirra funda sem þeir 

sitja bæði í innleiðingu og nú þegar búið er að festa skólafærnina í sessi og 

verkefnið snýst um að viðhalda henni. Allir skólarnir senda út ákveðna 

vikupistla, fréttapistla eða fréttabréf þar sem fram kemur hvaða reglur er 

verið að vinna með í SMT ásamt hvatningu og áminningu um að nota SMT 

verkfærin.  

Eins og fram hefur komið þá er það ekki síst teymið, hversu öflugt það er 

sem viðheldur verkefninu. Fram kom að áður hafi meiri tími og peningar verið 

settir í verkefnið og finna viðmælendur breytingu á því undanfarin ár. Þeir 

töldu að passa þurfi vel upp á teymin og gefa þurfi þeim, sem eru tilbúnir að 

taka að sér að vera í SMT teymi, tíma til að vinna að skólafærninni. Það þurfi 

að fylgja hlutunum vel eftir annars vilji þeir gleymast og þá fjari undan og svo 

sterkt tekið til orða „að ef við sofnum á verðinum þá deyr kerfið.“  

Ekki voru allir á sama máli hvað varðar stuðning frá verkefnastjórum SMT 

á Skólaskrifstofu. Flestir töldu þann stuðning sem veittur er nægan, en hann 
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er helstur í því að handleiða teymin í skólunum og er það gert nokkrum 

sinnum á ári. Alltaf má kalla þá til og eins grípa þeir inn í ef SET könnun kemur 

ekki vel út hjá einhverjum skóla (Hafnarfjörður, e.d.; PMTO foreldrafærni, 

e.d,). Fram kom að Skólaskrifstofa þyrfti að koma meira inn með fræðslu og 

nýjungar og hafði einn viðmælandi áhyggjur af því að SMT skólafærni gæti 

orðið ósjálfrátt og leiðinlegt verkefni ef ekki kæmu inn nýjungar. Alltaf þarf 

að vera vakandi yfir því hvernig hægt er að bæta kerfið og gera það enn betra 

og samræmist það því sem fram kemur hjá Kotter (2013) að breytingar sem 

farið er að sýna andvaraleysi og hætt er að vekja áhuga, hafi tilhneigingu til 

að mistakast. Fram kemur hjá fræðimönnum að það þurfi að skapa 

sameiginlega sýn því hún er afl í huga fólks sem viðheldur breytingum 

(Sergiovanni, 2009, Kotter, 2013 o.fl.) og kennarar telja að það sem virkar vel 

hjá starfsmönnum sé komið til að vera og SMT skólafærnin viðhaldi sér að 

hluta til sjálf ef hún er notuð. Það góða sem þeir sjá í kerfinu haldi henni 

gangandi.  

Þrátt fyrir að sátt ríki um aðferðina eru alltaf einhverjir sem ekki fylgja og 

vinna ekki eins og til er ætlast. Annað slagið koma upp ágreiningsmál og 

aðeins eimir eftir af neikvæðu viðhorfi. Í seinni rýnihópnum kom fram að einn 

skóli skar sig úr varðandi umræðu um SMT og virtist sem þar væri neikvæðari 

umræða. Viðmælandi upplifði SMT ekki á sama hátt og aðrir. Það var hans 

skoðun að þetta væri ekki nýtt vandamál heldur hefði þetta viðhorf verið frá 

því að hann hóf þar störf fyrir nokkrum árum. Börkur Hansen og Smári S. 

Sigurðsson (1998) tala um að sú skólamenning sem ríki í skóla geti haft 

úrslitakosti um það hvernig til tekst. Skólamenning er því lykilhugtak þegar 

unnið er með nýjar hugmyndir og breytingar sem eiga að festast í sessi. 

Breytingar krefjast einnig markvissrar forystu stjórnanda og þegar reynt var 

að grafast fyrir um ástæðu þess hvers vegna skólinn skar sig úr, virtist sem 

það vantaði betra utanumhald og sýnilegra teymi. Þetta hljómar dálítið eins 

og umræðan á upphafsárum SMT, þegar meiri mótþrói var til staðar en 

Sergiovanni (2009) telur að margar breytingar hafi mistekist vegna þess að 

starfsfólkið hafði ekki sameiginlega sýn á tilgang þeirra. Þá kom fram að það 

dregur úr öðrum að sjá að einhverjir komist upp með að sinna þessu ekki eins 

og á að gera og allt of margir væru ekki að gera það sem ætlast er til, 

samkvæmt hugmyndafræðinni. 

5.4 Ávinningur 

Þegar kemur að því að meta ávinning af innleiðingu SMT skólafærni, sýna 

niðurstöður að viðhorf kennara til verkefnisins er jákvætt. Þeim fannst að vel 

hafi tekist til við innleiðinguna og sjá mikinn mun á skólabrag og segja að í 
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skólanum ríki jákvæður skólabragur og allt yfirbragð í skólanum sé á annan 

hátt en áður. Allir viðmælendur mínir vildu ekki hverfa frá SMT skólafærni og 

fannst aðferðin komin til að vera en alltaf þurfi að vera vakandi yfir 

áframhaldandi stuðningi við aðferðina.  

Það hlýtur að teljast eftirsóknarvert þegar náðst hefur að skapa jákvæðan 

skólabrag eða eins og segir í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) þá á skólastarf 

að einkennast af jákvæðni þar sem samskipti einkennast af virðingu og 

vinsemd. Nemendur þurfa að læra að umgangast hver aðra og starfsfólk þarf 

að vera í sátt og samlyndi og læra að bera ábyrgð á eigin framkomu og 

hegðun. Ætla má að við slíkar aðstæður skapist aukin starfsánægja eins og 

haldið er fram í máli þeirra Ingvars Sigurgeirssonar og Ingibjargar Kaldalóns 

(2006) en þar sem hegðunarvandi er minnstur einkenndist skólamenning af 

jákvæðu viðhorfi. Í niðurstöðum kemur fram að í dag er betra að taka á 

málum en áður, eftir að allir fóru að nota sömu viðmið um hegðun en í 

rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar og Ingibjargar Kaldalóns (2006) blasir sú 

staðreynd við að kennarar  leita ýmissa leiða til að takast á við 

hegðunarvanda. Telja má víst að um leið og tekst að skapa jákvæðan 

skólabrag og hjálpa nemendum að takast á við eigin vanda skapist í skólanum 

sá vinnufriður sem gert er ráð fyrir að sé til staðar samkvæmt Aðalnámskrá 

grunnskóla (2011) til að nemendur geti á sem bestan hátt náð tökum á 

náminu og kennsla nýtist þeim sem best. 

Viðmælendur mínir áttu auðveldara með að gera sér grein fyrir ávinningi 

fyrir þá sjálfa og fyrir skólann og voru að mestu sammála um margt sem þar 

kom fram. Þegar kom að ávinningi fyrir skólastarf í Hafnarfirði voru þeir ekki 

eins vissir og skiptar skoðanir komu fram.   

5.4.1 Fyrir kennara 

Viðmælendur mínir voru á því að meira gott en slæmt hefði komið með SMT 

skólafærninni. Aðalboðskapur  SMT er að horfa á það jákvæða og allir 

viðmælendur mínir voru sammála um að það væri gott, það væri gott að 

horfa á það jákvæða og hrósa nemendum. Fram kom að allir verði að einblína 

á það, sem er aðalboðskapur SMT skólafærni eða eins og segir í kynningu á 

skólafærninni er eitt af markmiðum  hennar að veita jákvæðri hegðun athygli 

og nálgast nemendur með jákvæðum hætti (Hafnarfjörður, e.d.). Anna 

viðmælandi minn sagðist ekki eingöngu líta á skólafærnina sem agakerfi 

heldur líka sem stuðning fyrir hana sjálfa og flestir töldu mikinn styrk af 

reglukennslunni og jákvæðu fyrirmælunum og að þetta væri góð þjálfun bæði 

fyrir starfsfólk og nemendur. Með skýrum fyrirmælum og að orða fyrirmælin 

á jákvæðan hátt hafi það orðið til þess að nemendur kunna sig betur í 
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samskiptum. Hrós og jákvæð fyrirmæli gefa skýrt til kynna til hvers er ætlast 

af nemendum, til að geta staðist væntingar og Sprague og Golly (2008) segja 

jákvætt að hjálpa nemendum að ná árangri. 

Fram kom að kennurum finnst gott að geta gefið viðvörun áður en kemur 

að skráningu og gefa nemendum þannig kost á að bæta sig. Þeir telja 

ávinninga af skráningum í Mentor þar sem hægt er að fylgjast með hvernig 

nemendur eru að standa sig. Þannig geti þeir betur fylgst með sínum 

nemendum. Viðmælendur töluðu um skólafærnina sem ramma, þétt 

utanumhald og fínt agatæki, þó það lækni ekki allt, því það sé stundum 

þannig að  á einstaka nemendur virkar ekki neitt.  

Á hverri önn skrá umsjónarkennarar nemendur sína í ákveðið 

forvarnarlíkan, þríhyrning, eftir fyrirfram gefnum viðmiðum um hegðun (sjá 

mynd 2). Kennarar nefndu að gott væri að setjast yfir bekkjarlistann sinn og 

átta sig á því hvar nemendur eru staðsettir hverju sinni og gefur það í leiðinni 

upplýsingar um hvernig tekist hafi að vinna með ákveðna einstaklinga sem 

færast á milli þrepa og hvort meira þurfi að koma til svo markmiðin náist. 

Fram hefur komið að kennurum finnast skráningar hvað erfiðastar í SMT 

skólafærninni en á sama tíma finnst þeim þær virka vel. Orð eins viðmælanda 

lýsa vel viðhorfi fleiri kennara til skráninganna en hann segir: „ ... þó þær geti 

stundum alveg drepið mann þá er þetta dálítið gott tæki fyrir mann. Ég fer 

ekki ofan af því að þetta virkar hjá mér, þetta virkar fyrir mig sem kennara ... 

ég lít ekki bara á þetta sem agakerfi heldur líka stuðning fyrir mig.“ Í norskri 

rannsókn kemur það sama fram. Niðurstöður sýna að kennarar í PALS skólum 

telja sig betur í stakk búna til að takast á við hegðunarvandamál heldur en 

þeir sem starfa í samanburðarskólunum. Eins sýna niðurstöður fækkun 

agabrota í skólum sem innleitt hafa PALS en hafði fjölgað á sama tíma í öðrum 

samanburðarskólum (Sørlie og Ogden, 2007).   

Kennarar voru á því að gott væri fyrir þá að hafa ákveðna ferla til að vinna 

eftir. Þá eru alveg skýr mörk um það hvað hver og einn gerir í agaferlinu og 

það auðveldi alla vinnu og hún verði skilvirkari. 

5.4.2 Fyrir skólann 

Það er ýmislegt sem vert er að hafa í huga þegar rætt er um ávinning fyrir 

skólana. Viðmælendur mínir nefndu bæði að nemendafjöldi hefði breyst frá 

því fyrir innleiðingu, í einhverjum skólum hefur nemendum fækkað og í 

öðrum fjölgað. Þá var nefnt að skólar hafa verið sameinaðir og eins að 

skólastjóraskipti hefðu orðið í einhverjum skólum eftir að byrjað var að 

innleiða SMT skólafærni og allt gæti þetta vissulega haft áhrif í skólunum og 
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haft áhrif á upplifun viðmælenda á því hvernig til hafi tekist og hver 

ávinningurinn er.    

Flestir viðmælendur mínir töldu að allt það sem hefur orðið til þess að 

bæta skólabrag og vinnufrið væri öllum til góðs og töldu SMT skólafærni til 

ávinnings fyrir skólabrag, hann væri betri nú en hann var áður og væri að skila 

betra skólastarfi. Þeim finnast hlutirnir nú í föstum skorðum og mikilvægt að 

komið sé heildstætt kerfi í öllum skólanum en ekki eins og áður var að í hverri 

skólastofu var eitt kerfi og ekkert á göngum nema skólareglurnar. Fram kom 

hjá Sørlie og Ogden (2007) sem skoðuðu áhrif innleiðingar PALS að 

heildaráhrif innleiðingarinnar voru meiri í skólaumhvefinu en í einstökum 

bekkjum og virtist aðferðin frekar greypt í veggi skólans en í fingurgóma 

kennarans. 

Allir viðmælendur mínir lögðu áherslu á að helsti ávinningur fyrir skólana 

væru samræmdar reglur sem gilda í öllum skólanum, á öllum svæðum skólans 

og allir að vinna eftir sömu hugmyndafræði það styrki skólabraginn eins og 

fram hefur komið og með því eru skýr mörk um hvað má og hvað má ekki. 

Kennarar telja þetta part af því að styðja við meiri reglu og festu. Nú vita allir 

að hverju þeir ganga og nemendur líka. Kennarar töldu mikinn ávinning af því 

að allir eru á sama tíma að leggja áherslu á sömu reglur í skólanum og 

nemendur því vel upplýstir um reglurnar og þá geti fleiri komið að því að 

leiðrétta hegðun.  

Allir viðmælendur mínir voru á því að SMT skólafærni væri að virka en það 

velti á þeim sjálfum, á starfsfólkinu, að vera samstíga og nota verkfærin og 

það eigi einnig við um öll kerfi sem skólar eru að innleiða. Hoy og Miskel 

(2008) segja að rétt menning í skóla geti haft jákvæð áhrif á árangur og 

frammistöðu. Hver stofnun þarf að styðja við ríkjandi hugmyndir, þekkingu 

og gildismat og það hvernig hlutirnir eru gerðir á hverjum stað. Jákvæð 

skólamenning þar sem allir eru tilbúnir að taka þátt getur skipt sköpum 

(Börkur Hansen og Smári S. Sigurðsson, 1998). Fram kom hversu mikilvægt 

það er að allir  „gangi í takt“ til þess að hægt sé að nota verkfærin sem 

starfsmenn fá í hendurnar þrátt fyrir að mismunandi sé hvernig hver og einn 

notar þau.  

Þrátt fyrir ánægju er það svo að ekki er að ganga eins vel á öllum svæðum 

í skólunum. Fram kom að svæði eins og matsalur og almenn svæði væru þau 

sem erfitt er að koma böndum á. Þessi svæði eru vinnusvæði skólaliða og oft 

ungra starfsmanna og mannabreytingar eru oft örar í hópi ófaglærðra 

starfsmanna. Kennarar lýstu áhyggjum sínum af þessum svæðum og töldu að 

á skorti að setja starfsmennina nógu vel inn í hugmyndafræðina og töldu 

þetta vera einn af veiku punktunum í SMT skólafærninni.  
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Þeir telja styrk skólafærninnar það svigrúm sem kennarar fengu til að laga 

skólafærnina að þörfum skólans og gera að sínu. Það hafi orðið til þess að allir 

eru sáttari með að vinna samkvæmt hugmyndafræðinni í dag. Hægt hafi verið 

að laga kerfið einhvern veginn til, svona smám saman, eins og þeim fannst 

henta þeirra skóla best og það gert í fullu samráði við fulltrúa Skólaskrifstofu.  

Aðferðin er að gera góða hluti fyrir skólana var samdóma álit viðmælenda 

minna þegar allir eru að vinna eftir sömu  ferlum þá gildir það sama fyrir alla, 

bæði nemendur og kennara, það sem skiptir máli er að fólk gangi í takt. 

5.4.3 Ávinningur fyrir skólasamfélagið í Hafnarfirði 

Þegar rætt er um ávinning af SMT skólafærni fyrir skólastarf í Hafnarfirði 

kemur fram að það hafi bæði kosti og galla. Svo virðist sem kennurum finnist 

meiri ávinningur vera fyrir þá sjálfa og skólana en skólasamfélagið í 

bæjarfélaginu. 

Viðmælendur mínir telja mesta ávinning fyrir skólasamfélagið að allir 

skólarnir eru að gera eins. Allir eru að vinna eftir sömu hugmyndafræðinni og 

sambærilegar reglur gilda alls staðar. Þeir töldu það kost fyrir nemendur að 

venjast aðferðinni frá fyrsta skóladegi því ef þeir skipta um skóla í sama 

bæjarfélagi þá er sama kerfið sem mætir þeim og ekki þarf að setja þá 

sérstaklega inn í hugmyndafræðina. Nemendur vita að hverju þeir ganga og 

vonandi tekst að innleiða í huga þeirra eitthvað til að fara eftir þar sem þeir 

koma bæði sem einstaklingar og fyrir skólann.  

 Allir viðmælendur mínir sáu hag í því að allir skólar eru að vinna á sama 

hátt og nota sömu aðferðir og voru sannfærðir um að það skilaði betri 

skólabrag heilt yfir og samræmist það því sem fram kemur hjá (Rúnari 

Sigþórssyni o.fl., 1999) en þau telja að gott starfsumhverfi sé þar sem 

umhverfið er öruggt og góð samskipti ríkja á milli nemenda. Þá óska kennarar 

eftir samskiptum við nemendur sem einkennast af virðingu og vinsemd. 

Viðmælendur mínir voru ekki tilbúnir að segja hvort skólafærnin skilaði sér í 

betri námsárangri en eins og fram kemur hjá Sprague og Golly (2008) þá 

minna þau á að sýnt hafi verið fram á aukningu á jákvæðum þáttum eins og 

námsárangri og meiri virkni í skólastarfi þar sem jákvæðum agakerfum er 

beitt. Til að tryggja góða menntun þarf að huga bæði að árangri í námi og 

aga. Nemandi sem finnur ekki til öryggis, ber ekki virðingu fyrir öðrum og 

axlar ekki ábyrgð, getur hindrað árangur annarra nemenda (Sprague og Golly, 

2008).   

Viðmælendum mínum fannst virka vel sú samfella sem er að verða í 

skólastarfi í Hafnarfirði frá leikskóla og upp í framhaldsskóla. Nemendur 

koma með skólafærnina í farangrinum upp í framhaldsskólann og dæmi var 
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tekið af framhaldsskóla sem notaði eitt af verkfærum skólafærninnar til að 

ná athygli nemenda. Það sýndi sig að það sem þeir venjast við að nota í 

skólanum fylgir þeim og fram kom að það er akkúrat það sem er 

eftirsóknarverðast, að nemendur hafi tileinkað sér það sem þeim hefur verið 

kennt.  

Viðmælendur mínir töldu að gott væri að vinna samkvæmt SMT 

skólafærni en töldu hana ekki gallalausa. Nokkrir viðmælenda minna höfðu 

orð á því að fyrir þá sem ekki eru sáttir við að vinna samkvæmt 

hugmyndafræði SMT skólafærni væri ekki í „önnur hús að venda“ í 

bæjarfélaginu. Viðmælendur þekktu tilfelli þar sem kennurum, sem ekki eru 

að vinna samkvæmt skólafærninni, var bent á að skólinn væri hugsanlega ekki 

rétti vinnustaður fyrir viðkomandi starfsmann. Sama staða er þá „uppi á 

teningnum“ ekki er um annan skóla að ræða því sama kerfið er alls staðar.  

Sama staða getur bæði átt við foreldra og nemendur. Foreldrar sem ekki 

eru sáttir við að hafa barn sitt í SMT skóla hafi ekki um annan almennan 

grunnskóla að velja, en í Hafnarfirði eru aðeins SMT skólar og Barnaskóli 

Hjallastefnunnar sem tekur við nemendum í 1. – 6. bekk eins og er. Fram kom 

hjá viðmælendum mínum að þar væri einnig stefna sem hugnaðist ekki öllum 

heldur, auk þess sem þar þarf að greiða fyrir skólagönguna. 

Einum viðmælenda minna fannst skrýtið að heilt bæjarfélag skuli ákveða 

að setja SMT skólafærni inn í alla skólana og leikskóla og ekki væri val um 

annað. Gott væri að hafa fleiri skólaúrræði fyrir nemendur. Viðmælendi 

minn, var samt  á því að hverjum skóla sé nauðsynlegt að hafa eitthvert kerfi 

til að stjórna aga hvort sem það er SMT skólafærni eða annað, fyrir jafn 

fjölbreyttan og blandaðan hóp nemenda sem nú er í skólunum. Hann taldi 

önnur kerfi kannski jafn góð og gerðu það sama og fannst að ef einhver skóli 

vildi taka upp annað kerfi þá ætti ekki að banna það. Klara E. Finnbogadóttir 

(2011) segir að leiða megi að því líkum að nauðsynlegt sé hverjum skóla að 

hafa fastmótað vinnuferli þegar unnið er með hegðunarvanda nemenda og 

veltir fyrir sér hvort agamál séu í betri farvegi þar sem unnið er eftir 

ákveðnum hegðunarmótandi kerfum og hvernig starfsmenn þar upplifi 

agamálin. 

Fram komu áhyggjur af stöðu þeirra nemenda sem eru í efsta lagi 

þríhyrningsins. Hverjum kennara er gert að raða nemendum sínum í þriggja 

þrepa forvarnarlíkan tvisvar á ári. Þeir nemendur sem raðast í tvö neðri 

þrepin  fylgja því sem við á um almennar skólareglur og verkfæri 

skólafærninnar duga yfirleitt vel á þá nemendur. Þeir nemendur sem raðast í 

efsta lag þríhyrningsins þurfa annars konar utanumhald og þar þarf oft að 

koma til utanaðkomandi stuðningur við nemendur og skólann en fram kemur 
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hjá Karnik og Steiner (2005) hversu mikilvægt er fyrir nemendur með 

hegðunarerfiðleika að fá meðferðarúrræði við hæfi. Margrét Sigmarsdóttur 

(2013) segir að helmingur tilvísana í sérfræðiþjónustu sveitafélaga sé vegna 

hegðunarerfiðleika en hægt er að sækja um meðferðarúrræði PMTO fyrir 

nemendur sem eiga í hvað mesta basli með hegðun sína og rannsóknir hafa 

sýnt góðan árangur af meðferðinni. Á viðmælendum mínum var að heyra, að 

utanaðkomandi stuðningur við skólafærnina eins og PMTO meðferðarúrræði 

og kynntur var fyrir kennurum í upphaf og þeir töldu til ávinnings fyrir 

hugmyndafræðina, væri ekki að virka. Skólinn hefur ákveðið verklag til að 

fylgja, eins og auknar skráningar og lausnarteymi en þessi úrræði duga 

stundum ekki. Þegar kemur að því að kalla til utanaðkomandi aðstoð „þá 

gerist ekkert“, að þeirra sögn. Rannsókn sem Margrét Sigmarsdóttir (2013) 

gerði á eitt hundrað og tveimur fjölskyldum barna með hegðunarerfiðleika, á 

aldrinum 5 – 12 ára, beindist að því að meta áhrif innleiðingar PMTO sem 

meðferðarúrræðis. Niðurstöður sýndu að börn sem hlotið hafa PMTO 

meðferðarúrræði sýndu meiri félagsfærni og minni hegðunarerfiðleika en 

börn í samanburðarhópi sem nutu þeirrar þjónustu sem almennt er veitt í 

sveitarfélögum á landinu. Fram kom að í dag er tæplega árs bið eftir því að 

koma nemanda í PMTO meðferð í Hafnarfirði og enn lengri bið í önnur úrræði 

hvort sem er á vegum bæjarins eða ríkisins en eins og fram kemur hjá 

Margréti Sigmarsdóttur (2013) þá dró úr tilvísunum í sérfræðiþjónustu hjá 

þeim sem innleitt höfðu aðferðir PMTO meðferðarúrræðis og það því 

ákjósanlegur kostur fyrir nemendur.  

Kennarar töldu neikvæða umræðu hafa skapast vegna úrræðaleysis í 

stuðningskerfinu sem er í kringum skólana og væri mesta hindrunin í dag og 

það verða til þess að þeir eru oft ósáttir og sjá ekki tilgang með öllum 

skráningunum og utanumhaldinu sem þeir sinna í skólanum og dæma því allt 

kerfið, oft að ósekju. Fram kom álit viðmælenda minna að enn í dag eigi skólar 

í basli með að innleiða að fullu það verklag sem við á um nemendur í efsta 

lagi þríhyrningsins. Skoðun mín er sú að það tengist þeirri utanaðkomandi 

aðstoð sem kennarar töldu að fylgja ætti með skólafærninni. Kerfið verður að 

virka alla leið. 
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6 Lokaorð 

Í rannsókninni er ljósi varpað á hvernig til tókst við innleiðingu á SMT 

skólafærni í Hafnarfirði og það skoðað út frá sjónarhorni kennara sem vinna 

samkvæmt hugmyndafræðinni. Í dag hefur skólafærnin verið innleidd í alla 

almenna grunnskóla í bæjarfélaginu og því mikilvægt að fá fram hvernig til 

hafi tekist að ná þeim markmiðum sem sett voru með innleiðingunni í upphafi 

og hvort sá árangur sem stefnt var að hafi náðst. Í þeim tilgangi var gengið út 

frá rannsóknarspurningunum „Hvernig var staðið að innleiðingu SMT 

skólafærni í grunnskóla í Hafnarfirði“ og „Hver er reynsla og ávinningur af 

SMT skólafærni fyrir skólastarf í Hafnarfirði að mati kennara“.  

Rannsóknin er eigindleg rannsókn og gagna aflað með viðtölum. Ákveðnir 

þættir lágu að baki vali á þátttakendum og var það gert til að fá sem bestu 

heildarmynd af viðfangsefninu. Tekin voru viðtöl við fulltrúa Skólaskrifstofu 

sem kom að innleiðingu og skólastjóra sem innleiddi skólafærnina í sínum 

skóla. Einstaklingsviðtöl voru tekin við sex kennara í þremur skólum en þeir 

hafa starfað í sama skóla frá því fyrir innleiðingu og starfa enn í sama skóla. 

Tvö rýnihópaviðtöl voru tekin við kennara sem áttu það sameigninlegt að 

hafa starfað í fleiri en einum SMT skóla og höfðu því víðara sjónarhorn. Fyrra 

rýnihópaviðtalið var tekið til að leggja drög að rannsókninni og viðtalsramma 

en það seinna til að kafa betur ofan í ákveðna þræði sem komu í ljós í 

einstaklingsviðtölum.  

Til að styðja við rannsóknina var skoðað hvað fræðimenn hafa skrifað um 

breytingar og hvað þarf að koma til svo árangur af innleiðingu náist og eins 

það sem skrifað hefur verið og stutt getur rannsóknina og lítur að reynslu og 

ávinning af innleiðingunni.  

Telja má niðurstöður rannsóknarinnar góðar fyrir skólastarf í Hafnarfirði 

og fyrir þá sem tóku ákvörðun um að grípa til aðgerða og innleiða SMT 

skólafærin á tímum þegar mikið var kallað eftir heildstæðum aðferðum til að 

takast á við hegðunarerfiðleika nemenda. Margar rannsóknir hafa verið 

skrifaðar sem sýna að víða var leitað fanga til að takast á við hegðunarvanda 

sem voru íþyngjandi bæði fyrir kennarar og skólastjórnendur. Telja má að rétt 

augnarblik hafi verið valið til að hefja innleiðingu. 

Í Aðalnámskrá grunnskólanna frá 2011 kemur fram að réttur nemenda er 

að líða vel í skólanum og hafa vinnufrið. Kennarar eiga að stuðla að jákvæðum 

starfsanda þar sem nemendur bera ábyrgð á eigin hegðun og framkomu og 
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eiga að umgangast starfsfólk af virðingu. Jákvæður skólabragur er 

forvarnarstarf sem dregur úr neikvæðri hegðun og ofbeldi. Markmið SMT 

skólafærni eru samhljóða þessum markmiðum en skólafærni var innleidd í 

skólasamfélagið til að fyrirbyggja, sporna við og stöðva aga- og 

hegðunarfrávik og þar með skapa jákvætt andrúmsloft, viðbrögð starfsfólks 

eru samræmd með áherslu á að veita jákvæðri hegðun athygli og nálgast 

nemendur með jákvæðum hætti. Viðmælendur mínir telja að með því að eiga 

jákvæð samskipti og orða skólareglur á jákvæðan hátt hafi yfirbragð á 

skólabragnum orðið jákvæðara.  

Ljóst er að áhugi og staða agamála hafi ráðið för þegar fyrstu skólar réðust 

í að innleiða skólafærnina en í þeim sem síðar hófu innleiðingu hafi vitneskja 

um hvernig til tókst í öðrum skólum ráðið einhverju. Fram kom að 

innleiðingin hafi tekist vel, nægur tími var gefinn til innleiðingarinnar og hvert 

skref innleitt og ekki haldið áfram fyrr en tekist hafði að ná tökum á því og 

samræmist það því sem fræðimenn segja um innleiðinarferli. Kennarar voru 

sérstaklega ánægðir með að geta aðlagað margt af því sem þeir höfðu 

tileinkað sér áður og reyndist þeim vel við agastjórnun, að hugmyndafærði 

skólafærninnar með aðstoð frá fulltrúa Skólaskrifstofu. Aðferðin var kynnt af 

fagmennsku og markmiðin skýr. Tekist hafi að ná til starfsmannahópsins og 

hann tók virkan þátt í innleiðingunni en einstaka starfsmenn sýndu mótþróa 

sem tengdist viðhorfi þeirra til aðferðarinnar. Aðferðin var ný af nálinni og 

„amerísk“ sem féll ekki öllum í geð. Margir hræddust aukna vinnu og vissu 

ekki hverju aðferðin skilaði þeim.  

Viðmælendur mínir telja að styrkur innleiðingarinnar og viðhald 

aðferðarinnar í dag megi þakka sterku SMT teymi skólanna „það þarf virkt 

teymi og áhugasaman skólastjóra sem heldur þessu við og virkjar gott teymi“ 

kom fram. Viðmælendur mínir lýstu áhyggjum af stöðu teymanna því í dag er 

minni tími og peningar settir í verkefnið en áður. Þeim, sem tilbúnir eru að 

vera í SMT teymum skólanna og vinna að skólafærninni, þarf að gefa þann 

tíma sem þarf. Viðmælendur mínir telja að SMT skólafærnin viðhaldi sér að 

hluta til sjálf ef hún er notuð, því það góða sem kennarar sjá í aðferðinni haldi 

henni gangandi.   

Í dag er skólafærnin orðin stór þáttur í daglegu skólastarfi og sátt ríkir um 

aðferðina. Kennarar telja  að tekist hafi að skapa jákvæðan skólabrag og með 

samræmdum reglum sé auðveldara að taka á málum, grípa inní og leiðrétt 

hegðun. Viðmælendur mínir töldu verkfæri skólafærninnar sterk og þörf væri 

á þeim öllum en vilja fá að velja úr þeim það sem hentar hverjum og einum. 

Þá telja þeir gott að hafa vinnuferla og nú eru skýr mörk og skrifleg til um það 

hver gerir hvað og hvernig, til dæmis í erfiðum hegðunarmálum, því allir noti 
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sömu viðmið. Með skólafærninni er heildstæðari nálgun og meira samræmi í 

skólabragnum. Kennarar finna styrk í því að greina bekkinn sinn í þriggja 

þrepa forvarnarlíkan og með því fái þeir betri sýn yfir hópinn sinn og geti 

betur tekist á við þau vandamál sem upp koma. 

Þegar kemur að ávinningi fyrir skólastarf í Hafnarfirði voru viðmælendur 

mínir á því að meiri ávinningur væri fyrir þá sjálfa og skólann en fyrir 

skólastarfið í heild sinni. Mesti ávinningurinn felist í því að allir eru að gera 

eins og vinna eftir sömu hugmyndafræðinni og sambærilegar reglur gilda alls 

staðar. Kostur er fyrir nemendur sem flytjast á milli skóla og eins fyrir 

starfsfólkið sem skiptir um vinnustað því allir vita að hverju þeir ganga. Sú 

samfella sem verður í skólastarfi frá leikskóla og upp í framhaldsskóla fannst 

viðmælendum mínum virka vel.  

Aðferðina telja viðmælendur mínir ekki gallalausa og fram kom að skrýtið 

væri að heilt bæjarfélag hefði innleitt í alla grunnskólana því ekki væri 

sjálfgefið að öllum hugnaðist hugmyndafræðin. 

Mesta hindrun í skólafærninni er neikvæð umræða sem skapast hefur 

vegna úrræðaleysis í stuðningskerfi bæjarins og annarra utanaðkomandi 

aðila sem styðja á skólana þegar um erfið nemendamál og hegðunarerfiðleika 

er að ræða. Úrræðaleysið verði til þess að kennarar sjá ekki tilgang í 

skráningum og þeirri forvinnu sem þeir þurfa að vinna eða því utanumhaldi 

sem nemendur í efsta lagi þríhyrningsins þurfa, þegar það sem taka á við 

þegar verkfæri skólans eru fullnýtt, virkar ekki sem skyldi og dæmi því 

aðferðina að ósekju. Kerfið verður að virka alla leið.  

Í inngangi kemur fram að rannsókn sem gerð var af Rannsókn og greiningu 

og í skýrslu sem gerð var fyrir Samtök sveitafélaga á höfuðborgrsvæðinu, sýni 

að unglingum í Hafnarfirði líður verr í skólanum en nemendum á 

höfðuborgarsvæðinu og landsmeðaltali. Í skýrslunni er viðhorf nemenda til 

skóla áberandi neikvæðast í Hafnarfirði og agi í tímum minni en almennt 

gerist á höfuðborgarsvæðinu. Það er ljóst að markmiðum innleiðingarinnar á 

SMT skólafærni endurspeglast ekki í þessum niðurstöðum. Í samræðu við 

viðmælendur mína telja þeir þetta ekki tengjast skólafærninni og ekki dóm á 

aðferðina. Áhugavert verður að fylgjast með og sjá hvort framhald verði á 

slíkum niðurstöðum en þá er vert að skoða þátt skólafærninnar í þeim.  

Varðandi framtíð SMT skólafærni er mikilvægt að vel sé hugað að nýjum 

starfsmönnum sem ráðast til skólanna og þar eru skólaliðar og 

stuðningsfulltrúar helst nefndir en mikil starfsmannavelta er í þeim hópi. 

Mikilvægt er að setja nýja starfsmenn vel inn í verklag skólafærninnar. Í 

upphafi var mikill tími settur í námskeið og fundi fyrir starfsfólk en í dag vilji 

gleymast að gefa tíma til að setja nýtt fólk inn í hugmyndafræðina. 
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Takmarkanir rannsóknarinnar liggja helst í því að ekki er hægt að alhæfa 

um niðurstöður þar sem úrtakið var lítið og aðeins þrír skólar áttu fulltrúa í 

einstaklingsviðtölunum. Þá er langur tími liðinn síðan fyrstu skólar hófu 

innleiðingu og margt hefur breyst í skólunum frá þeim tíma til dagsins í dag 

sem getur haft áhrif á niðurstöður. Má þar nefna breytingar á nemendafjölda, 

skólastjóraskipti sem orðið hafa og eins hafa skólar verið sameinaðir. Allt 

þetta getur haft áhrif á upplifun og sjónarhorn kennara á því hver ávinningur 

er eða hvernig til hafi tekist. Þrátt fyrir það má margt læra af niðurstöðum 

rannsóknarinnar sem orðið getur til þess að bæta enn frekar skólafærnina til 

hagsbóta fyrir nemendur og skólastarfi í Hafnarfirði. Áhugavert væri ef gerð 

yrði stærri rannsókn á áhrifum skólafærninnar í Hafnarfirði þar sem fram 

kæmi sjónarhorn kennara, almennra starfsmanna, nemenda og foreldra. 
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Viðauki A – Leyfisumsókn til rannsóknar 

 

Fræðslustjóri Hafnarfjarðar                        Dagsetning 
Magnús Baldursson 
 

Undirrituð er nemandi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og er að vinna 

lokaverkefni til M.Ed. gráðu með áherslu á stjórnunarfræði menntastofnana. 

Leiðbeinandi er dr. Börkur Hansen, prófessor við Háskóla Íslands. Rannsóknin 

er eigindleg rannsókn, tilviksrannsókn og gert ráð fyrir að gera hana í 

grunnskólum í Hafnarfirði ásamt því að ræða við starfsmann hjá Miðstöð 

PMTO-FORELDRAFÆRNI á Íslandi.  

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hvernig staðið var að 

innleiðingu SMT skólafærni í Hafnarfirði og fá fram reynslu og viðhorf 

kennara til aðferðarinnar. Mikilvægt er fá fram sjónarhorn kennara sem 

starfa samkvæmt aðferðinni þar sem aðferðin hefur nú verið innleidd í alla 

grunnskóla í  Hafnarfirði, fyrir utan Barnaskóla Hjallastefnunnar, á því hvernig 

til hafi tekist og hvort aðferðin hafi náð að festast í sessi.  Tekin verða sex 

viðtöl við kennara í þremur skólum, ásamt rýnihópaviðtölum úr völdum 

skólum til að fá fram viðhorf kennara. Skólastjóra til að fá sjónarhorn hans 

sem stjórnanda skóla þegar skólafærni var innleidd og aðila frá Miðstöð 

PMTO-FORELDRAFÆRNI á Íslandi sem vann að innleiðingu. 

Vinnuheiti rannsóknarinnar er „Innleiðing, reynsla og ávinningur af SMT 

skólafærni í Hafnarfirði“ Rannsóknarspurningarnar sem lagt er upp með eru: 

 Hvernig var staðið að innleiðingu SMT skólafærni í grunnskóla í 

Hafnarfirði? 

 Hver er reynsla og ávinningur af SMT skólafærni í Hafnarfirði að mati 

kennara? 

Óskað er eftir leyfi fræðsluyfirvalda í Hafnarfirði og forstöðumanns PMTO 

foreldrafærni á Íslandi til að ritgerðin verði gerð opinber undir því nafni sem 

hún ber þ.e. vísað er til innleiðingarinnar í Hafnarfirði.  Rannsóknin verður 

tilkynnt til Persónuverndar ef þarf. Óskað verður eftir skriflegu leyfi allra sem 

koma að rannsókninni. Fyllsta trúnaði er heitið varðandi meðferð gagna og 

þagnarheit varðandi nafnleynd skóla og einstaklinga sem taka þátt í 

rannsókninni. 
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Sama bréf er sent á Margréti Sigmarsdóttur, sálfræðingur Ph.D. og 

forstöðumanns PMTO-FORELDRAFÆRNI á Íslandi en hún er upphafsmaður 

aðferðarinnar á Íslandi.  

Virðingarfyllst,  

_____________________________ 

Anna Kristín Guðmundsdóttir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

105 

Viðauki B – Kynning á rannsókn 

 

Ágæti samstarfsaðili. 

Undirrituð er nemandi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og er að vinna 

lokaverkefni til M.Ed. gráðu með áherslu á stjórnunarfræði menntastofnana. 

Leiðbeinandi er dr. Börkur Hansen, prófessor við Háskóla Íslands. Rannsóknin 

er eigindleg rannsókn, tilviksrannsókn og gert ráð fyrir að gera hana í 

grunnskólum í Hafnarfirði ásamt því að ræða við starfsmann hjá Miðstöð 

PMTO-FORELDRAFÆRNI á Íslandi.  

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hvernig staðið var að 

innleiðingu SMT skólafærni í Hafnarfirði og fá fram sjónarhorn kennara til 

innleiðingarinnar og ávinnings af innleiðingu fyrir skólastarf í Hafnarfirði. 

Mikilvægt er fá fram sjónarhorn kennara sem starfa samkvæmt aðferðinni 

þar sem aðferðin hefur nú verið innleidd í alla grunnskóla í  Hafnarfirði, fyrir 

utan Barnaskóla Hjallastefnunnar, á því hvernig til hafi tekist og hvort 

aðferðin hafi náð að festast í sessi. Tekin verða hálfopin (e. semi-structured) 

viðtöl við kennara, ásamt rýnihópaviðtölum úr völdum skólum til að fá fram 

viðhorf kennara, skólastjóra til að fá sjónarhorn hans sem stjórnanda skóla 

þegar skólafærni var innleidd og aðila frá Miðstöð PMTO-FORELDRAFÆRNI á 

Íslandi sem vann að innleiðingu. 

Vinnuheiti rannsóknarinnar er „Innleiðing, reynsla og ávinningur af SMT 

skólafærni í Hafnarfirði“ Rannsóknarspurningarnar sem lagt er upp með eru: 

 Hvernig var staðið að innleiðingu SMT skólafærni í grunnskóla í 

Hafnarfirði? 

 Hver er reynsla og ávinningur af SMT skólafærni í Hafnarfirði að mati 

kennara? 

Gagnaöflun fer fram á vorönn 2015. Rannsakandi styðst við viðtalsramma 

og gert er ráð fyrir að hvert viðtal taki 40 – 50 mínútur. Áhersla er lögð á að 

viðmælandi ígrundi svör sín og lýsi persónulegri upplifun og skoðunum. 

Viðtalið verður hljóðritað og síðan afritað orðrétt. Að því loknu verður 

hljóðupptökunni eytt. Rannsakandi leggur áherslu á trúnað við viðmælendur 

sína og að hvergi koma fram rétt nöfn á fólki, stofnunum eða öðrum 

staðháttum fyrir utan það að rannsóknin er gerð í Hafnarfirði. Viðmælanda 

er heimilt að hætta hvenær sem er í viðtalinu ef hann kýs af einhverjum 

ástæðum. Viðmælanda er ekki skylt að svara öllum spurningum. 

Ósk mín er að þú sjáir þér fært að taka þátt í þessari rannsókn. 

Með kveðju, Anna Kristín Guðmundsdóttir  
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Viðauki C – Upplýst samþykki 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ég hef lesið kynningu á rannsókninni og þar með alla þá skilmála sem settir 

eru fyrir þátttöku og treysti því að öll gögn verið meðhöndluð sem 

trúnaðarmál. Ég samþykki hér með að taka þátt í rannsókninni og staðfesti 

það með undirskrift minni.  

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Staður og dagsetning 

 

 

 

 

________________________________________ 

Viðmælandi (má setja merki í stað nafns) 
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Viðauki D – Viðtalsrammi í fyrra rýnihópaviðtali 

 

 Viljið þið segja mér frá því sem  þið munið frá þeim tíma áður en 

byrjað var að innleiða SMT skólafærni. 

Hvernig var staðan í skólunum á þessum tíma hvað varðar 

hegðunarerfiðleika?  

Hvaða leiðir voru notaðar til að koma til móts við þá sem glímdu 

við hegðunarerfiðleika? 

Hvernig var stuðningur við ykkur? 

 Hverjar eru ykkar hugmyndir um innleiðingu aðferðarinnar, hvernig 

kom hún til og hvernig gengu fyrstu árin? 

Hvernig var aðferðin kynnt fyrir ykkur og hvernig voru 

markmiðin sett fram? 

Hvað var gott/gekk vel? 

Voru einhverjar hindranir? 

Hvernig finnst ykkur ganga að viðhalda kerfinu? 

En að viðhalda áhuga starfsmanna og nemenda? 

Hefur aðferðin náð að festast í sessi, verða hluti af venjubundnu 

skólastarfi? 

 Hvernig finnst ykkur að starfa eftir SMT skólafærni? 

Hvað er best við að vinna eftir aðferðinni? 

Hvernig nýtast verkfæri SMT ykkur? 

Hvernig er stuðningi við ykkur/skólann háttað? 

Eitthvað sem þið eruð ósátt við? 

 Er SMT skólafærni að skila betra skólastarfi? 

Hver er ávinningur af því að hafa innleitt skólafærnina? 

 Hvernig er staðan í skólanum í dag varðandi hegðunarerfiðleika?  

Hvaða leiðir eru notaðar til að koma til móts við þá sem glíma 

við hegðunarerfiðleika? 

 Er SMT að virka og hvernig þá? 

Ef ekki, hvers vegna ekki? 
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Viðauki E – Viðtalsrammi fyrir viðtal við starfsmann PMTO 

 Upphafið. 

Þegar farið var af stað með PMT(foreldrafærni), var þá ráðgert 

að fara af stað í skólana?   

 Hvernig kom það til að farið var að innleiða SMT skólafærni í 

skólana?  

Hafa allir skólar farið sjálfviljugir í verkefnið? Var sótt um eða 

hafið þið þurft að ýta á eftir einhverjum?  

Hvernig var innleiðingu háttað? 

Hverjir stjórnuðu innleiðingu í skólunum? 

 Fræðsluyfirvöld. 

Hver var þáttur skólaskrifstofu  og svo fræðslustjóra/fræðslu-

ráðs í innleiðingunni? 

 Verkefnið og þú. 

Segðu mér betur frá þinni aðkomu að verkefninu. 

 Skipun að ofan. 

Ég hef heyrt að ákvörðun hafi verið tekin einhvern tímann á 

leiðinni um að allir skólar fari í sama kerfið, „skipun að ofan“ er 

oft sagt, fyrir allan Hafnarfjörð.  Eins að sumir skólar hafi verið 

mjög tregir í að taka þátt. Hvað segir þú um það? 

 Hindranir. 

Mættuð þið hindrunum og þá hvernig? 

 Að viðhalda áhuga. 

Hvernig er aðferðinni viðhaldið? 

Hvað gerist ef ekki gengur sem skyldi í skólum? 

 Nýr skólastjóri. 

Ef nýr skólastjóri yrði ráðinn við skóla í Hafnarfirði, heldurðu að 

hann gæti/mætti taka upp annað agakerfi?  

 Hverju er SMT skólafærni að skila skólastarfi í Hafnarfirði? 
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Viðauki F – Viðtalsrammi fyrir viðtal við skólastjóra 

 

 

 Viltu segja mér frá því hvernig það kom til að þú ákvaðst að taka 

þátt í því að innleiða SMT skólafærni í þínum skóla. 

Hver var staðan í skólanum á þessum tíma hvað varðar 

hegðunarerfiðleika og hvaða leiðir voru notaðar til að stemma 

stigu við þeim? 

Hvar heyrðir þú fyrst af þessari aðferð? 

Var leitað til þín eða leitaðir þú eftir því að taka þátt? 

 Voru einhverjar hindranir sem þú mættir á þessum fyrstu árum?   

Hverjar helst? 

 Hvað gekk vel og hvers vegna? 

 Hvaða breytingar sérðu helstar frá því að SMT var innleitt? 

 Hvernig gengur að viðhalda SMT skólafærni? 

Hefur aðferðin náð að festast í sessi, verða hluti af venjubundnu 

skólastarfi? 

 Hverju er SMT skólafærni að skila skólastarfi í Hafnarfirði? 
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Viðauki G – Viðtalsrammi fyrir viðtöl við kennara 

 

 Segðu mér frá því sem þú manst frá þeim tíma áður en byrjað var 

að innleiða SMT skólafærni. 

Hvernig var staðan í skólanum á þessum tíma hvað varðar 

hegðunarerfiðleika?  

Hvaða leiðir voru notaðar til að koma til móts við þá sem glímdu 

við hegðunarerfileika? 

Hvernig var stuðningur við þig varðandi erfiða hegðun 

nemenda? 

 Hver er þín upplifun af  innleiðingunni? 

Hvernig var aðferðin kynnt fyrir þér og hvernig voru markmiðin 

sett fram? 

Hvernig var staðið að innleiðingunni? 

Af hendi utanaðkomandi aðila. 

  Af hendi teymis í skólanum. 

  Af hendi stjórnenda í skólanum. 

Var fólkið fylgjandi /áhugasamt eða voru einhverjar hindranir? 

Hvernig var umræða í skólasamfélaginu? 

 Hvernig finnst þér að starfa eftir SMT skólafærni? 

Hvað er best við að vinna eftir aðferðinni? 

Hvernig nýtast verkfæri SMT þér? 

Hvernig er stuðningi við þig/skólann háttað? 

Eitthvað sem þú eruð ósátt/ur við? 

 Er SMT skólafærni að skila betra skólastarfi? 

Hver er ávinningur af því að hafa innleitt skólafærnina? 

 Hvernig er staðan í skólanum varðar hegðunarerfiðleika?  

Hvaða leiðir eru notaðar til að koma til móts við þá sem glíma 

við hegðunarerfiðleika?  

 Er SMT að virka og hvernig þá? 

Ef ekki, hvers vegna ekki? 
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Viðauki H – Viðtalsrammi fyrir seinni rýnihópaviðtal 

 

 Innleiðingin. 

Hvernig kom hún til og hvernig var hún kynnt í skólunum? 

 Stuðningur. 

Frá hverjum var mesti stuðningur við innleiðingu? 

Frá hverjum er mesti stuðningur til að viðhalda aðferðinni, halda 

að fólki? 

Er búið að festa hana í sessi eða er að fjara undan? 

 Hindranir. 

Hvaða hindranir hafa verið á veginum? 

Hvað er tekist á um í SMT skólafærni í dag? 

 Ávinningur. 

Hvernig finnst ykkur að vinna í SMT skóla? 

Hverju er skólafærnin að skila skólastarfi í Hafnarfirði? 

Hver er ávinningur af SMT skólafærni fyrir skólastarf í 

Hafnarfirði? 

 

Til umræðu: 

Að allir skólar í Hafnarfirði hafi tekið upp SMT skólafærni m.t.t. nemenda, 

foreldra, starfsmanna. 

Nýlegar niðurstöður úr rannsóknum sem kynntar hafa verið í skólunum. 

 

 

 

 

 


