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Ágrip	

Markmið	rannsóknarinnar	var	að	meta	reynslu	af	PMTO	grunnmenntuninni	í	einu	

sveitarfélagi,	hvernig	aðferðirnar	sem	kenndar	voru	nýtast	í	starfi	og	hvernig	styðja	mætti	við	

notkun	aðferðanna	í	skólastarfi.	Megindlegar	samanburðarrannsóknir,	bæði	erlendis	og	

hérlendis,	hafa	sýnt	jákvæð	áhrif	PMTO	á	foreldrafærni	og	hegðun	barna	(Sigmarsdóttir,	

Thorlacius,	Guðmundsdóttir	og	Degarmo,	2015,	bls.	511;	Ogden	og	Hagen,	2008).	Með	

þessari	eigindlegu	rannsókn	var	leitast	við	að	meta	reynslu	fagfólks	af	PMTO	

grunnmenntuninni	og	svara	eftirfarandi	rannsóknarspurningum:		

• Hver	er	reynsla	fagfólks	í	einu	sveitarfélagi	af	PMTO	grunnmenntuninni?	

• Hvernig	nýtast	aðferðirnar	í	starfi?	

• Hvernig	má	styðja	við	notkun	aðferðanna	í	starfi?	

• Hvernig	er	miðlun	vitneskjunnar	sem	aflað	var	með	PMTO	grunnmenntuninni	háttað	

innan	leik-	og	grunnskólanna?	

Valin	var	eigindleg	rannsóknaraðferð	og	notast	við	tilgangsúrtak	og	slembival	við	val	á	

þátttakendum.	Meta	átti	reynslu	þátttakenda	af	PMTO	grunnmenntuninni	og	því	urðu	þeir	

að	hafa	lokið	því	námskeiði.	Viðtöl	voru	tekin	við	níu	konur	sem	unnu	sem	

aðstoðarleikskólastjóri,	sérkennslustjórar	á	leikskóla,	sérkennari	á	leikskóla,	skólastjóri	í	

grunnskóla,	deildarstjóri	á	unglingastigi	í	grunnskóla,	deildarstjóri	eldra	stigs	í	grunnskóla,	

sérkennari/þroskaþjálfi	í	grunnskóla	og	umsjónarkennari	í	grunnskóla.	Úr	þremur	leikskólum	

og	þremur	grunnskólum.	Nöfnum	þátttakenda	ásamt	nöfnum	leik-	og	grunnskólanna	var	

breytt	til	að	gæta	fyllsta	trúnaðar.	Stuðst	var	við	grundaða	kenningu	í	gagnagreiningunni	og	í	

kjölfarið	notaði	rannsakandinn	kóðun.	Út	frá	þeirri	kóðun	voru	niðurstöður	flokkaðar	í	fimm	

efnisflokka	sem	voru:		

• Bein	notkun	aðferðanna.	

• Ráðgjöf	og	handleiðsla.	

• Viðhald	þekkingar	og	stuðningur.	

• Ólík	notkun	aðferðanna	í	leik-	og	grunnskólum.	

Niðurstöður	sýndu	að	almenn	ánægja	var	með	PMTO	grunnmenntunina	meðal	viðmælenda	

og	að	hún	nýttist	þeim	í	starfi,	bæði	í	tengslum	þeirra	við	börnin	og	við	ráðgjöf	til	foreldra	og	
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samstarfsfólks.	Munurinn	á	frásögnum	fagfólks	í	leik-	og	grunnskólum	var	töluverður.	

Frásagnir	fagfólksins	á	leikskólum	bentu	til	þess	að	notkun	einveru	væri	notuð	á	annan	hátt	

en	hjá	fagfólki	í	grunnskólunum.	Á	hinn	bóginn	notuðu	viðmælendur	bæði	í	leik-	og	

grunnskólum	hrós	og	jákvæða	styrkingu.	Samhljómur	var	um	að	eftirfylgni	varðandi	PMTO	

grunnmenntunina	væri	ákjósanleg	til	að	rifja	upp	og	skerpa	á	aðferðunum.	Einnig	töluðu	

viðmælendur	um	að	gott	hefði	verið	að	fleiri	en	einn	á	sama	vinnustaðnum	hefði	lokið	PMTO	

grunnmenntuninni	því	að	samstarf	þeirra	hefði	skapað	stuðning	við	að	prófa	sig	áfram	með	

aðferðirnar	og	við	að	miðla	þekkingunni	til	annarra	starfsmanna.			

Viðmælendur	töluðu	um	að	sumar	aðferðirnar	hentuðu	þeim	betur	en	aðrar	en	allir	

sögðust	nota	einhverjar	aðferðanna	í	starfi	sínu.	Sumir	töluðu	um	að	vilja	þjálfa	sig	betur	í	að	

nota	umræddar	aðferðir	en	þátttakendur	í	rannsókninni	voru	mjög	jákvæðir	gagnvart	þeim.		

Niðurstöður	viðtalanna	veita	dýrmætar	upplýsingar	um	fýsileika	PMTO-

grunnmenntunar	til	að	gera	skólastarf	tengdum	börnum	með	hegðunarvanda	enn	

markvissara	en	verið	hefur.	Ég	tel	að	sú	kunnátta	og	þekking	sem	þátttakendur	í	PMTO	

náminu	búa	yfir	sé	kærkomin	viðbót	við	það	góða	starf	sem	nú	þegar	er	verið	að	vinna	með	

börnum	sem	sýna	erfiða	hegðun	og	fjölskyldum	þeirra.	
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Abstract	

Professionals‘	perception	of	PMTO	basic	training	and	its	impact	on	children's	behavioral	
difficulties:	„...	you	use	what	is	useful	and	works“		

	

The	goal	of	this	research	is	to	evaluate	professionals´	perception	of	PMTO	basic	education	in	
preschools	and	elementary	schools	of	one	municipality,	to	assess	whether	the	methods	
taught	in	PMTO	were	perceived	as	useful	in	their	job	and	what	would	be	needed	to	further	
support	the	use	of	the	methods	in	schools.	Previous	research	with	quantitative	methods,	
randomized	controlled	trials	conducted	abroad	and	in	Iceland,	have	shown	PMTO	to	have	
positive	effects	on	parenting	and	behavior	of	children	(Sigmarsdóttir,	Thorlacius,	
Guðmundsdóttir	and	Degarmo,	2015,	p.	511;	Ogden	and	Hagen,	2008).	The	goal	of	this	
qualitative	study	was	to	assess	the	perception	of	professionals	of	PMTO	training,	by	
answering	the	following	research	questions:	

•	How	do	professionals	perceive	their	PMTO	training?	

•	Of	what	use	are	the	methods	in	practice?	

•	How	could	the	use	of	the	methods	be	supported	in	the	schools?	

•	How	do	the	professionals	disseminate	their	knowledge	gained	from	PMTO	training,	

within	preschools	and	primary	schools?	

A	qualitative	research	method	was	selected,	using	a	purposive	sample	and	random	selection	

of	participants	in	this	study,	where	the	experience	of	the	PMTO	training	had	to	be	evaluated	

and	therefore	the	participants	had	to	have	completed	the	course.	Nine	women	were	

interviewed	and	the	names	of	the	participants	as	well	as	the	preschools	and	primary	schools	

changed,	to	maintain	full	confidentiality.	The	grounded	theory	was	used	in	the	data	analysis	

and	subsequently	the	researcher	used	coding	to	group	the	findings	into	main	categories,	

which	were:	

•	Direct	use	of	the	methods.	

•	Counseling	and	guidance.	

•	Maintenance	of	knowledge	and	support.	

•	Difference	in	the	use	of	methods	between	preschool	and	primary	school.	

The	results	showed	a	general	satisfaction	with	the	PMTO	basic	training	amongst	

interviewees	and	they	described	how	they	used	the	methods	both	in	their	work	with	the	

children	and	in	counseling	of	parents	and	colleagues.	Between	preschool	and	primary	school	
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there	was	a	significant	difference	as	preschool	professionals	said	that	they	did	not	use	time-

out	but	professionals	in	primary	school	said	they	did.	However,	compliments	and	positive	

reinforcement	were	the	methods	that	both	preschool	and	primary	school	professionals	

reported	to	use	the	most.	There	was	also	consensus	amongst	interviewees	that	follow-up	on	

PMTO	training	would	be	preferable,	for	them	to	be	able	to	review	and	refine	their	use	of	the	

methods.	The	interviewees	also	said	that	it	would	be	beneficial	if	more	than	one	person	in	

the	same	workplace	had	completed	the	PMTO	training	so	there	they	could	support	each	

other	in	implementing	the	methods	and	disseminating	them	to	other	staff	members.	

Interviewees	talked	about	some	of	the	PMTO	methods	being	better	suited	to	their	

work	than	others.	Everyone	said	they	used	some	of	the	methods	in	their	work	and	some	

talked	about	wanting	to	practice	using	the	methods	more	often	and	were	very	positive	

about	them.		

The	results	provide	valuable	insight	into	the	feasibility	of	PMTO	training	to	enable	

school	personnel	to	better	meet	the	needs	of	children	with	behavioral	problems.	I	believe	

that	PMTO	methods	are	a	welcomed	addition	to	the	good	support	that	is	already	being	

provided	to	children	with	behavioural	difficulties	and	their	families.		
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1. Inngangur		

Ég	upplifi	starfsfólk	í	leik-	og	grunnskólum	stundum	verða	ráðþrota	þegar	kemur	að	því	að	

finna	lausnir	fyrir	börn	sem	sýna	erfiða	hegðun.	Þess	vegna	fannst	mér	mikilvægt	að	taka	

viðtöl	við	fagaðila	sem	höfðu	farið	í	PMTO	grunnmenntun	(Parent	Management	Training-

Oregon	aðferð)	og	fá	þannig	innsýn	í	hvað	þeim	fannst	virka	og	hvað	ekki	varðandi	

gagnreyndu	aðferðir	PMTO.	Mér	finnst	mikilvægt	að	vekja	verðskuldaða	athygli	á	þessari	

aðferð	þar	sem	í	henni	felast	fjölmörg	verkfæri	sem	munu	að	mínu	mati	nýtast	í	starfi	með	

börnum	og	gera	það	auðveldara,	bæði	fyrir	starfsfólk	og	börn.	Þessi	rannsókn	er	mikilvæg	

vegna	þess	að	niðurstöður	viðtalanna	veita	upplýsingar	um	fýsileika	PMTO-grunnmenntunar	

og	þannig	er	að	öllum	líkindum	hægt	að	gera	starf	með	börnum	sem	eiga	við	hegðunarvanda	

að	stríða	enn	markvissara.		

Markmið	rannsóknarinnar	er	að	meta	reynslu	fagfólks	í	leik-	og	grunnskólum	í	einu	

sveitarfélagi	af	PMTO	grunnmenntuninni,	hvernig	þeim	finnst	aðferðirnar	nýtast	í	starfi,	

hvernig	mætti	styðja	við	notkun	aðferðanna	í	skólastarfi	og	hvernig	gengur	að	miðla	

þekkingunni	til	annarra.	Sveitarfélagið,	þar	sem	þátttakendur	rannsóknarinnar	unnu	og	sóttu	

jafnframt	PMTO	grunnmenntunina,	á	sér	stutta	sögu	um	vinnu	með	PMTO	og	þar	hafa	aðrar	

aðferðir	verið	ríkjandi	um	langt	skeið.	Leitast	var	við	því	að	svara	eftirfarandi	

rannsóknarspurningum:		

• Hver	er	reynsla	fagfólks	í	einu	sveitarfélagi	af	PMTO	grunnmenntuninni?	

• Hvernig	nýtast	aðferðirnar	í	starfi?	

• Hvernig	má	styðja	við	notkun	aðferðanna	í	starfi?	

• Hvernig	er	miðlun	vitneskjunnar,	sem	fagfólkið	aflaði	sér	í	PMTO	grunnmenntuninni	

háttað,	innan	leik-	og	grunnskólanna?	

	

Ritgerðinni	er	skipt	upp	í	sex	meginkafla.	Fræðilegi	hlutinn	fjallar	um	forvarnir,	þar	sem	gerð	

verður	grein	fyrir	þrepaskiptum	stuðningi	við	jákvæða	hegðun.	Þar	á	eftir	er	fjallað	um	leiðir	

til	að	stuðla	að	góðum	samskiptum,	s.s.	mikilvægi	aðalumönnunaraðila	og	uppeldisaðferðir	

foreldra.	Svo	verður	fjallað	um	PMTO	aðferðina,	verkfæri	hennar	útskýrð	og	áhrif	

innleiðingar	PMTO	skoðuð.	Þar	á	eftir	verður	fjallað	um	innleiðingu	PMTO-verkfæra	með	

starfendarannsókn	í	leikskóla.	Síðan	verður	fjallað	um	samanburðarrannsóknir	á	áhrifum	
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PMTO	á	hegðunarerfiðleika	barna.	Þriðji	kaflinn	snýst	um	rannsóknaraðferðina,	

þátttakendur,	gagnaöflun,	greiningu	gagna	og	siðferðileg	atriði.	Í	fjórða	kafla	eru	niðurstöður	

rannsóknarinnar	kynntar.	Fjallað	er	um	reynslu	þátttakenda	af	PMTO	grunnmenntun,	

aðferðirnar	sem	þar	eru	kynntar,	beina	notkun	þeirra,	miðlun	og	ráðgjöf,	viðhald	þekkingar	

og	stuðning	stjórnenda.	Fimmti	kafli	er	umræðukafli.	Þar	er	leitast	við	að	setja	

niðurstöðurnar	í	samhengi	við	fyrri	rannsóknir	og	rannsóknarspurningum	er	svarað	út	frá	því	

sem	kom	fram	í	máli	viðmælenda	þessarar	rannsóknar.	Í	sjötta	kafla	eru	lokaorðin.	Þar	ræðir	

undirrituð	helstu	takmarkanir	rannsóknarinnar,	meginniðurstöðu	hennar	og	næstu	skref	í	

rannsóknum	á	þessu	sviði.		
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2 Fræðileg	umfjöllun	

Í	lögum	um	grunnskóla	nr.	91/2008	er	megináhersla	lögð	á	greiningu	á	erfiðleikum	en	minni	

áhersla	er	lögð	á	forvarnir	(Anna	Björnsdóttir	og	Margrét	Sigmarsdóttir,	2009,	bls.	22.)	

Rannsóknir	hafa	leitt	í	ljós	að	börn	sem	uppfylla	ekki	greiningarviðmið	sem	sett	eru	varðandi	

hegðunarvanda	eiga	einnig	við	aðlögunarvanda	að	stríða.	Að	greina	hegðunarvanda	hjá	

börnum	eingöngu	er	ekki	nóg,	heldur	þarf	að	beita	úrræðum	sem	virka	(Anna	Björnsdóttir	og	

Margrét	Sigmarsdóttir,	2009,	bls.	28).		

2.1 	Þrepaskiptur	stuðningur	við	jákvæða	hegðun		
Aðferðir	við	að	styðja	við	jákvæða	hegðun	í	skólaumhverfi	

Í	þrepaskiptum	stuðningi	við	jákvæða	hegðun	eru	þrjú	þrep	inngripa	þar	sem	markmiðið	er	

að	efla	félagsfærni,	líðan	og	stuðla	að	bættri	hegðun	í	skólaumhverfinu	(sjá	mynd	1).	Á	fyrsta	

þrepi	er	markmiðið	að	fyrirbyggja	krefjandi	hegðun	og	vanlíðan.	Þar	dugar	bekkjarstjórnun.	Á	

öðru	þrepi	eru	sumir	nemendur.	Þeir	eru	í	áhættuhóp	og	eru	líklegir	til	að	sýna	erfiða	

hegðun.	Þeir	þurfa	sértækari	inngrip	er	varðar	félagsfærni	og	líðan.	Á	þriðja	þrepi	eru	

nemendur	sem	sýna	mjög	erfiða	hegðun.	Þar	er	notaður	einstaklingsmiðaður	stuðningur	til	

að	sýna	viðeigandi	hegðun,	byggður	á	virknimati	(Fox,	Carta,	Strain,	Dunlap	og	Hemmeter,	

2009,	bls.	3;	Frímannsdóttir	og	Sigmarsdóttir,	2018,	bls.	3;	Sugai	o.fl.,	2000,	bls.	136).	

 

Mynd	1	―	Þrepaskiptur	stuðningur	við	jákvæða	hegðun		

3	
Fyrir	fáa

2	
Fyrir	suma

1	
Fyrir	alla
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Virknimat	(e.	functional	behavioral	assessment)	er	gagnreynd	leið	til	þess	að	kortleggja	

áhrifaþætti	erfiðrar	hegðunar	og	leggur	grunn	að	einstaklingsmiðaðri	stuðningsáætlun.	En	

stuðningsáætlunin	felur	í	sér	fyrirbyggjandi	aðgerðir,	kennslu	og	styrkingu	viðeigandi	

hegðunar.	Markmiðið	með	virknimati	er	að	kortleggja	aðdraganda,	afleiðingar	og	

bakgrunnsáhrifavalda	að	hinni	skilgreindu	erfiðu	hegðun.	Þannig	er	tilgangur	hennar	eða	

virkni	(e.	function)	fyrir	einstaklinginn	fundin.	Virknimat	er	leiðbeinandi	á	öllum	þrepum	(sjá	

mynd	1),	en	gagnast	þó	einna	helst	einstaklingum	á	þriðja	þrepi	sem	sýna	einna	erfiðustu	

hegðunina	(Anna-Lind	Pétursdóttir,	2010,	bls.	1-2;	2011,	bls.	121;	Sugai	o.fl.,	2000,	bls.	137).	

	 Í	rannsókn	Önnu-Lindar	Pétursdóttur	um	áhrif	virknimats	og	stuðningsáætlunar	á	

hegðunar-	og	tilfinningalega	erfiðleika	tekur	hún	tvö	dæmi	um	framkvæmd	virknimats	og	

stuðningsáætlunar.	Í	öðru	dæminu	fjallar	hún	um	Lottu	sem	er	fimm	ára	stelpa	í	leikskóla	og	í	

hinu	dæminu	fjallar	hún	um	Emil	sem	er	drengur	í	6.	bekk.	Bæði	hafa	þau	sýnt	erfiða	hegðun	

í	nokkur	ár	og	ýmisskonar	íhlutun	hafði	átt	sér	stað	til	að	reyna	að	leiðrétta	þá	hegðun.	

Beinar	athuganir	á	hegðun	Lottu	í	leikskólanum	sýndu	að	verulega	hafði	dregið	úr	truflandi	

hegðun	hennar	og	særandi	athugasemdum	í	frjálsum	leik.	Einnig	tók	hún	virkari	þátt	í	

samverustundum.	Beinar	athuganir	á	hegðun	Emils	í	kennslustundum	sýndu	að	dregið	hafði	

úr	ljótu	orðbragði	hjá	honum.	Skráning	á	fjölda	verkefna	bæði	fyrir	og	eftir	íhlutun	sýndu	

einnig	að	námsástundun	hans	varð	meiri	(Anna-Lind	Pétursdóttir,	2010,	bls.	1-2).		

	 Í	rannsókn	Önnu-Lindar	Pétursdóttur	(2011,	bls.	121-138)	var	markmiðið	að	meta	

hvaða	breytingar	yrðu	á	langvarandi	hegðunarerfiðleikum	nemenda	á	borð	við	truflandi	

hegðun,	árásarhegðun	og	vandamálum	tengdum	virkri	þátttöku	nemenda	í	leik-,	grunn-,	og	

framhaldsskólum	í	deildar-	eða	bekkjarstarfi.	Háskólanemar	sem	voru	á	námskeiði	um	

hegðunar-	og	tilfinningaerfiðleika	barna	beittu	virknimati	og	stuðningsáætlunum	á	vettvangi.	

Háskólanemarnir	voru	starfandi	kennarar	eða	í	samstarfi	við	kennara	á	vettvangi.	

Þátttakendur	í	rannsókninni	voru	49	nemendur,	4	stúlkur	og	45	drengir	á	aldrinum	þriggja	til	

tuttugu	ára	sem	sýndu	langvarandi	hegðunarerfiðleika.	Rannsóknarspurningar	voru	þrjár:	

Hver	eru	áhrifin	af	framkvæmd	háskólanema	á	virknimati	og	stuðningsáætlunum	á	a)	

truflandi	hegðun,	b)	árásarhegðun	og	c)	virka	þátttöku	nemenda	með	langvarandi	

hegðunarerfiðleika	í	deildar-	eða	bekkjarstarfi?	Niðurstöður	sýndu	að	í	samantekt	á	beinum	

áhorfsmælingum	minnkaði	truflandi	hegðun	nemendanna	um	75%,	árásarhegðun	um	88%	

og	virk	þátttaka	í	bekkjar-	eða	deildarstarfi	jókst	um	92%,	hvað	snerti	miðgildi	meðaltala.	



18 

Verulega	dró	úr	truflandi	hegðun	eða	árásarhegðun	nemenda	í	leik-,	grunn-,	og	

framhaldsskólum	og	virk	þátttaka	þeirra	í	deildar-	eða	bekkjarstarfi	jókst.	Jafnframt	kom	í	ljós	

að	þjálfun	háskólanema	í	uppeldis-	og	menntunarfræðum	við	að	beita	aðferðum	virknimats	

og	einstaklingsáætlunar	á	vettvangi	getur	haft	bein	jákvæð	áhrif	til	þess	að	draga	úr	

langvarandi	hegðunarerfiðleikum	nemenda	á	þessum	þremur	skólastigum.	Af	rannsókninni	

má	draga	þann	lærdóm	að	markviss	kennsla	í	beitingu	einstaklingsmiðaðra	stuðningsáætlana	

sem	byggðar	eru	á	virknimati	geti	verið	áhrifarík	leið	til	þess	að	draga	úr	langvarandi	

hegðunarerfiðleikum	nemenda	í	íslenskum	skólum.		

Nú	mun	ég	fjalla	um	fyrsta	þreps	aðferðir.	Gagnreynda	námsefnið	Vináttu,	

uppeldisstefnuna	Uppeldi	til	ábyrgðar	og	Verkfærakistu	Vöndu	(námskeið),	en	þau	

síðarnefndu	eru	ekki	gagnreyndar	aðferðir.	Námsefnið,	uppeldisstefnan	og	námskeiðið	komu	

upp	í	viðmælum	þátttakenda	þessarar	rannsóknar.	

Vinátta,	eða	Fri	for	mobberi,	er	forvarnarverkefni	sem	hefur	upp	á	að	bjóða	gagnreynt	

námsefni	sem	gengur	út	á	að	fyrirbyggja	einelti.	Verkefnið	er	byggt	á	dönskum	rannsóknum.	

Við	háskólann	í	Hróarskeldu	hafa	verið	gerðar	reglulegar	mælingar	á	árangri	af	notkun	

efnisins.	Í	skýrslu	Knudsen,	Kampmann	og	Lehrmann	(2009,	bls.	1-19)	segir	frá	niðurstöðum	

eftirfylgnirannsóknarinnar	Fri	for	mobberi.	Í	skýrslunni	kemur	fram	skilningur	á	einelti	eins	og	

hann	er	við	byrjun	verkefnisins	og	hvernig	starfshættir	eru	í	tengslum	við	einelti,	séð	frá	

sjónarhóli	starfsfólks,	foreldra	og	barna.	Skýrslan	er	byggð	á	spurningakönnun	sem	starfsfólk	

og	foreldrar	svöruðu	og	viðtölum	við	starfsfólk,	foreldra	og	börn	í	þremur	völdum	

stofnunum,	einni	í	hverju	sveitarfélagi,	þ.e.	Århus,	Kolding	og	Gentofte.	Þær	stofnanir	sem	

tóku	þátt	fengu	allar	sendar	námspakka	frá	sjálfstætt	starfandi	barnahjálparsamtökum	(e.	

Red	Barnet).	Nokkrir	kennarar	frá	hverri	stofnun	sóttu	námskeið	og	Dorthe	Rasmussen	frá	

samtökunum	hélt	erindi	um	einelti	fyrir	starfsfólk	og	foreldra	ásamt	því	að	afhenda	

vinabangsa	handa	börnunum.	Starfsfólk	skólanna	hefur	heilt	á	litið	tekið	vel	í	verkefnið	og	

sér	það	sem	spennandi	tækifæri	til	að	fá	verkfæri	til	að	fyrirbyggja	einelti.	Foreldrar	

barnanna	voru	ánægðir	með	að	leikskóli	barnanna	þeirra	tæki	þátt	í	verkefninu.	Foreldrar	og	

börn	lýstu	einelti	sem	útilokun	frá	hópnum	og	stríðni	en	hluti	þeirra	nefndi	einnig	að	einelti	

gæti	verið	fólgið	í	líkamlegu	ofbeldi.	Foreldrar	og	kennarar	sögðu	að	samtalið	við	börnin	um	

einelti	væri	eitt	það	mikilvægasta	til	að	fyrirbyggja	einelti	og	að	börnin	yrðu	að	læra	að	

umgangast	hvert	annað	á	jákvæðan	hátt.	Einnig	væri	mikilvægt	að	styrkja	samskipti	



	

19 

barnanna	í	hópnum.	Flest	barnanna	sem	talað	var	við	höfðu	einhvern	tímann	upplifað	að	fá	

ekki	að	vera	með	í	leik	annarra	barna.	Mörg	þeirra	náðu	í	einhvern	fullorðinn	sem	gat	

aðstoðað	þau	og	huggað	eða	aðstoðað	þau	við	að	komast	inn	í	leikinn.	Aðrir	fundu	sér	önnur	

börn	til	að	leika	við	eða	léku	sér	ein.	Börnin	töluðu	um	að	þeim	þætti	betra	að	hafa	

starfsfólkið	nálægt	sér	ef	upp	kom	ágreiningur	í	barnahópnum	sem	erfitt	var	að	leysa.	

Starfsfólk	og	foreldrar	töluðu	um	að	foreldrar	og	kennarar	bæru	ábyrgðina	þegar	einelti	

kæmi	upp,	en	minna	en	helmingurinn	taldi	að	stjórn	skólanna	bæri	ábyrgð.		

Uppeldi	til	ábyrgðar	-	uppbygging	sjálfsaga	eða	uppbygging	(e.	restitution)	er	

uppeldisstefna	sem	Diane	Gossen	er	upphafsmaður	að.	Markmið	þessarar	nálgunar	er	að	ýta	

undir	ábyrgðarkennd	og	sjálfsstjórn	barna,	þar	sem	þau	eru	þjálfuð	í	að	ræða	um	tilfinningar	

og	átta	sig	á	þörfum	sínum.	Vinnuaðferðum	uppeldisstefnunnar	er	líka	ætlað	að	styðja	við	

starfsmenn	skóla	við	að	móta	sér	skýra	stefnu	er	varða	samskipti	og	agamál.	

Hugmyndafræðin	hefur	áhrif	á	kennsluhætti,	stjórnunarhætti,	áherslur	í	lífsleiknikennslu	og	

meðferð	agamála.	(Guðlaug	Erla	Gunnarsdóttir	og	Magni	Hjálmarsson,	2007,	bls.	1-2).	

	 Verkfærakista	Vöndu	er	námskeið	fyrir	starfandi	kennara	og	annað	fagfólk	til	að	vinna	

með	hópa	og	einstaklinga	í	samskipta-	og	félagslegum	vanda.	Dæmi	um	aðferðir	og	verkfæri	

eru	meðal	annars	vináttuþjálfun,	notkun	innri	hvata,	jákvæð	leiðtogaþjálfun,	

afleiðingaaðferðin,	vinna	með	gerendum,	samvinnuleikir	og	samvinnuverkefni,	reiðistjórnun,	

félagsfærniþjálfun	og	hópefli	(kvan,	2019).	

2.3		Leiðir	til	að	stuðla	að	góðum	samskiptum	
Í	grein	sinni	fjallar	Gretar	L.	Marinósson	(2003,	bls.	1-4)	um	erfiða	hegðun	nemenda,	aðallega	

í	grunnskóla	og	viðbrögð	skólans	við	henni.	Hann	bendir	á	ýmsar	leiðir	til	að	mæta	erfiðri	

hegðun	og	fyrirbyggja	þannig	bresti	sem	geta	átt	sér	stað	í	samskiptum	milli	nemenda	og	

skóla.	Hann	veltir	upp	þeirri	spurningu	hvernig	starfsfólk	skóla	eigi	að	bregðast	við	erfiðri	

hegðun	nemenda.	Hann	segir	að	það	skipti	máli	hvernig	brugðist	sé	við	erfiðri	hegðun	í	skóla.	

Miklu	máli	skipti	að	þeir	fullorðnu,	hvort	sem	um	ræðir	kennara,	stuðningsfulltrúa,	

skólastjórnanda	eða	starfsmann	í	lengdri	viðveru,	séu	meðvituð	um	viðbrögð	sín	og	geti	

útskýrt	af	hverju	þau	bregðist	við	á	þann	hátt	sem	þau	gera.	Annars	er	hætta	á	að	viðbrögð	

verði	tilviljanakennd,	að	lítil	samkvæmni	sé	á	milli	starfsmanna	og	að	þannig	sé	nemendum	

gert	ókleift	að	búa	til	gott	samfélag	í	skólanum.	Jafnframt	talar	hann	um	að	stuðningur	

heimila	og	skólastjórnenda	geti	verið	afgerandi	þáttur	í	því	að	forða	því	að	kennarar	missi	
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móðinn	eftir	að	þeir	hafa	lagt	sig	alla	fram	við	að	hlúa	að	nemendum.	Að	hans	mati	þurfa	

skólar	að	koma	sér	saman	um	stefnu	í	samskiptamálum.	Sú	stefna	eigi	að	hafa	það	hlutverk	

að	samhæfa	sjónarmið	og	krafta	starfsfólks	og	spurningum	velt	upp.	Spurningum	um	það	

hvernig	eigi	að	skilja	hegðun	barna,	hvernig	skólar	eigi	að	vera	og	hvernig	samfélagi	við	

viljum	stuðla	að?	Hann	segir	að	kennarar,	foreldrar	og	vinir	barnsins	séu	í	lykilstöðu	gagnvart	

barninu	við	að	móta	hugmyndir	þess	og	hegðun.	Að	hlutverk	heimilanna	sé	afgerandi,	það	

sem	talað	er	um	við	matarborðið	um	skólann	og	afstaða	foreldra	til	hegðunar	barna	sinna.	

Þarna	er	verið	að	horfa	til	þeirra	marka	sem	foreldrar	setja	börnum	sínum	eða	setja	þeim	

ekki,	það	verður	börnunum	fyrirmynd	og	þeirra	félagslegi	raunveruleiki.	Fjölmiðlar	hafa	

einhver	áhrif	þar	á	en	ekki	í	líkingu	við	þessa	þrjá	aðila,	kennara,	foreldra	og	vini.	Þar	sem	

samstaða	næst	geta	þessir	aðilar	flutt	fjöll	hvað	varðar	velflesta	erfiðleika	sem	upp	kunna	að	

koma.		

2.3.1	Mikilvægi	aðalumönnunaraðila	

Hér	á	eftir	mun	ég	fjalla	um	grunngildin	virðingu	og	umhyggju.	Þar	á	eftir	mun	ég	fjalla	um	

aðalumönnunaraðila	barna	sem	eru	foreldrar,	forráðamenn,	leik-	eða	grunnskólakennarar.		

Gildin	virðing	og	umhyggja	eru	mikilvægur	grunnur	að	farsælum	samskiptum	fólks.	Við	

getum	sýnt	öðrum	virðingu,	með	því	t.d.	að	sýna	áhuga	og	hlusta	af	athygli	á	það	sem	þeim	

liggur	á	hjarta.	Um	leið	og	við	sýnum	öðrum	virðingu	þá	erum	við	að	hlúa	að	sjálfsvirðingu	

þeirra,	sjálfstrausti	og	sjálfsáliti.	Í	uppeldi	berum	við	ábyrgð	á	því	að	börn	þroski	með	sér	

hæfni	til	að	vera	bæði	sjálfstæð	og	náin	öðrum	og	aðstoða	börnin	við	að	finna	jafnvægi	þar	á	

milli.	Með	því	að	efla	hæfni	barna	til	þess	að	sýna	í	senn	sjálfstæði	og	samhygð	erum	við	að	

búa	í	haginn	fyrir	farsæl	samskipti	þeirra	síðar	á	lífsleiðinni.	Grunnurinn	í	starfi	foreldra	og	

kennara	í	uppeldi	og	menntun	barna	er	að	virða	barnið	sem	einstakling,	hugsanir	þess,	

tilfinningar	og	athafnir,	bera	umhyggju	fyrir	velferð	þess	og	sýna	því	hlýju,	ást	og	kærleika	

(Sigrún	Aðalbjarnardóttir,	2007,	bls.	161-192).		 

Á	leikskólaárunum	leikur	aðalumönnunaraðilinn	stærsta	hlutverkið	við	að	móta	

jákvæða	félagslega	hegðun	(e.	prosocial	development),	vegna	þess	að	hann	er	í	mestum	

samskiptum	við	barnið	og	er	því	meginuppspretta	jákvæðra	samskipta	við	það	(Patterson	

o.fl.,	1992,	bls.	79).	Hér	getur	verið	um	að	ræða	foreldra	eða	forráðamenn	barnsins	en	einnig	

leik-	eða	grunnskólakennara.	Til	að	setja	í	samhengi	hversu	mikilvægur	aðalumönnunaraðili	

barnsins	er,	þá	fannst	undirritaðri	nauðsynlegt	að	minna	á	það	hversu	löngum	tíma	börn	
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verja	í	leik-	og	grunnskóla	á	viku.	Í	desember	2017	voru	alls	19.013	börn	í	leikskólum	

landsins.	Flest	börnin,	eða	tæp	55%	barna	á	leikskólaaldri,	voru	8	klukkustundir	í	leikskóla	

fimm	daga	vikunnar.	Fjöldi	barna	í	grunnskóla	var	árið	2018,	45.904	(Hagstofa	Íslands,	2019).	

Starfstími	barna	í	1.-4.	bekk	er	1.200	mínútur	á	viku	og	starfstími	barna	í	5.-7.	bekk	er	1.400	

mínútur	á	viku	(Lög	um	grunnskóla,	nr.	91/2008).		

2.3.2		Uppeldisaðferðir	foreldra	

Baumrind	(1991,	bls.	56),	gerði	langtímarannsókn	þar	sem	139	börn	á	aldrinum	4,	10	og	15	

ára	og	foreldrar	þeirra	tóku	þátt.	Skoðað	var	hvaða	áhrif	uppeldisaðferðir	foreldranna	höfðu	

haft	á	velferð	barnanna.	Niðurstaðan	var	sú	að	þau	börn,	sem	ólust	upp	við	leiðandi	

uppeldisaðferðir,	voru	með	sterka	sjálfsmynd	og	leiddust	síður	út	í	neyslu	á	vímuefnum.	Hér	

má	sjá	þá	fjóra	flokka	sem	Baumrind	skilgreindi	uppeldisaðferðir	foreldra	í.	Þeir	eru	leiðandi	

(e.	authoritative	parenting),	skipandi	(e.	authoritarian	parenting),	eftirlátssamir	(e.	

permissive	parenting)	og	afskiptalausir	(e.	reject-neglecting	parenting).		

• Leiðandi	foreldrar	settu	skýr	mörk	og	útskýrðu	ákvarðanir	sínar	og	væntingar	fyrir	

börnunum	en	hlustuðu	jafnframt	á	sjónarmið	þeirra	og	sýndu	þeim	mikla	hlýju	og	

uppörvun.			

• Skipandi	foreldrar	stjórnuðu	börnunum	með	boðum	og	bönnum	sem	börnin	áttu	

ekki	að	efast	um	og	refsuðu	þeim	fyrir	misgjörðir.	Þeir	rökstuddu	sjaldan	mál	sitt	

og	sýndu	börnum	sínum	sjaldan	hlýju	eða	uppörvun.	

• Eftirlátssamir	foreldrar	settu	fáar	reglur	en	gengu	ekki	á	eftir	því	að	börnin	fylgdu	

þeim.	Börnin	fengu	mikið	frjálsræði	og	bjuggu	jafnvel	við	stjórnleysi.	Foreldrarnir	

höfðu	lítil	afskipti	af	þeim.	Þeir	refsuðu	ekki	börnunum	fyrir	óhlýðni,	forðuðust	

átök	og	væntu	ekki	framkomu	sem	hæfði	aldri	barnsins.			

• Afskiptalausir	foreldrar	gerðu	litlar	kröfur	til	barna	sinna	og	voru	í	litlum	

samskiptum	við	þau.	Þeir	útveguðu	þeim	helstu	nauðsynjar	og	keyptu	veraldlega	

hluti	en	þeir	gáfu	tilfinningalega	þættinum	í	uppeldinu	ekki	gaum.	Þar	af	leiðandi	

upplifðu	börnin	höfnun	og	gátu	sýnt	andfélagslega	hegðun.	Börn	þessara	foreldra	

voru	oft	í	miklu	ójafnvægi	tilfinningalega	og	áttu	erfitt	með	að	tengjast	öðrum.		

(Baumrind,	1966,	bls.	889-891;	1991,	bls.	62).	
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Baumrind	(1966,	bls.	904-905),	komst	að	því	að	börn	frá	heimilum,	þar	sem	

foreldrarnir	viðhöfðu	leiðandi	uppeldisaðferðir	(e.	authoritative	control),	bjuggu	við	frelsi	og	

sjálfstraust.	Þau	voru	með	mun	meiri	vitsmuna-	og	samskiptahæfni	heldur	en	önnur	börn	

(Baumrind,	1991,	bls.	62).	Baumrind	þróaði	ekki	úrræði	til	þess	að	miðla	þessari	þekkingu	

sinni	til	foreldra	eða	uppalenda.	Hins	vegar	voru	Patterson	og	félagar	hans	að	skoða	hvernig	

væri	hægt	að	hjálpa	börnum,	þar	sem	leiðandi	uppeldisaðferðir	voru	ekki	viðhafðar	af	

foreldrum	barnanna.	Rannsóknir	þeirra	félaga	gáfu	til	kynna	að	börn	sem	sýndu	

hegðunarerfiðleika	væru	líklegri	til	að	koma	úr	fjölskyldum	þar	sem	foreldrarnir	stæðu	

höllum	fæti	félagslega,	ættu	við	hegðunarerfiðleika	að	stríða,	væru	fráskilin	eða	upplifðu	

mikla	streitu.	Rannsóknir	hafa	einnig	sýnt	fram	á	það	að	skilnaður	eða	streita	hafa	neikvæð	

áhrif	á	hegðun	barna	ef	þessir	áhrifavaldar	koma	uppeldisaðferðum	foreldranna	í	uppnám	

(Patterson,	Reid	og	Dishion,	1992,	bls.	139).		

Faraldsfræðilegar	rannsóknir	(e.	epidemiological	research)	hafa	sýnt	að	

fjölskylduumhverfi,	sem	einkennist	af	ströngum	eða	handahófskenndum	uppeldisaðferðum,	

slöku	eftirliti	og	vankunnáttu	við	að	leysa	vandamál,	sé	þáttur	sem	sterklega	tengist	aukinni	

hættu	á	andfélagslegri	hegðun	(Patterson	o.fl.,	2002,	bls.	98).	Börn	með	erfitt	skap,	eða	sem	

hafa	lært	af	fyrri	reynslu	að	það	virkar	að	beita	aðra	þvingandi	(e.	coercion)	aðferðum,	

þarfnast	mun	færari	uppalenda	en	önnur	börn.	Einnig	skiptir	máli	hvaða	leiðir	foreldrar	fara	

við	að	kenna	börnum	sínum	viðeigandi	hegðun.	Hefðbundin	foreldraþjálfun	felur	í	sér	að	

kenna	foreldrum	að	koma	auga	á	jákvæða	hegðun	og	nota	jákvæða	styrkingu.	Í	henni	felst	

einnig	að	koma	auga	á	neikvæða	hegðun.	Leggja	þarf	áherslu	á	að	setja	skýr	mörk	og	að	

viðhalda	þeim	mörkum	með	festu.	Það	felur	í	sér	mildar	afleiðingar	án	neikvæðra	áhrifa.	Það	

á	bæði	við	um	andlega	og	líkamlega,	til	dæmis	að	sitja	á	stólnum	í	ákveðinn	tíma	(e.	time	

out).	Markmiðið	er	að	fyrirbyggja	að	erfið	hegðun	eigi	sér	stað.	Á	hinn	bóginn	gengur	ekki	

alltaf	að	nota	eingöngu	jákvæðar	aðferðir,	svo	sem	útskýringar	og	samkennd	eða	jákvæða	

styrkingu	við	að	ala	upp	börn.	Jafnvel	börn,	sem	búa	yfir	góðu	geðslagi,	eiga	það	til	að	sýna	

erfiða	hegðun	eins	og	mótþróa,	fara	ekki	eftir	fyrirmælum,	stríða	systkinum	sínum	og	meiða.	

Foreldri	með	góða	uppeldisfærni	er	fyrirmynd	að	góðri	hegðun,	kennir	og	stendur	ekki	í	

átökum.	Slíkir	foreldrar	beygja	sig	ekki	fyrir	hótunum	barnsins,	bræðisköstum	og	mótþróa	(e.	

defiance),	og	halda	sínu	striki	þar	til	barnið	meðtekur	skilaboðin.	Þeir	taka	eftir	góðri	hegðun	

hjá	barninu	og	veita	henni	jákvæða	styrkingu.	Færni	sem	þessi	krefst	þess	að	henni	sé	
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viðhaldið	í	krefjandi	aðstæðum	og	þegar	barnið	hagar	sér	illa.	Hún	krefst	einbeitingar,	tíma,	

endurgjafar	frá	foreldrinu	og	henni	þarf	að	viðhalda	(Patterson	o.fl.,	2002,	bls.	99). 

2.4		Hvað	er	PMTO?	
PMT	er	gagnreynd	aðferð	(e.	evidence-based	practice)	þar	sem	foreldrum	er	kennd	tækni	til	

að	breyta	hegðun	barna	sinna.	Engin	önnur	meðferðarnálgun	fyrir	börn	hefur	verið	

rannsökuð	eins	ítarlega	og	PMT.	PMT	hefur	verið	notað	til	meðferðar	og	í	forvarnarskyni.	

PMTO	(Parent	Management-Training	Oregon)	er	ein	elsta	PMT	aðferðin	og	uppfyllir	öll	

skilyrði	þess	að	vera	gagnreynt	meðferðarúrræði	(e.	evidence-based	intervention)	(Kazdin,	

2005,	bls.	17-21).	Dr.	Gerald	R.	Patterson	og	samstarfsfélagar	hans,	á	Oregon	Social	Learning	

Center	í	Eugene	í	Oregon	í	Bandaríkjunum,	þróuðu	PMTO	(Patterson,	Reid	og	Snyder,	2002,	

bls.	ix).	PMTO	byggist	á	kenningarlega	líkaninu	Social	Interaction	Learning	Model	(SIL),	en	

það	líkan	tekur	mið	af	því	að	barn	læri	hegðun	í	samskiptum	sínum	við	aðra	og	getur	styrkt	

ákveðin	hegðunarmynstur	í	samskiptum	foreldra	og	barna.	Því	er	áherslan	á	að	vinna	með	

foreldrum	ýmist	í	einstaklings-	eða	hópmeðferð.	Með	það	að	leiðarljósi	að	efla	foreldrafærni	

og	draga	markvisst	úr	þvingandi	uppeldisaðferðum.	PMTO	byggir	á	því	að	nota	alla	þætti	

aðferðarinnar	saman	(e.	core	and	supportive	components),	en	ekki	eingöngu	staka	þætti	

hennar	og	niðurstöður	úr	slembivalsrannsóknum	(e.	randomized	controlled	trials)	miðast	við	

það	(Margrét	Sigmarsdóttir,	e.d.,	bls.	133-135).	Í	kaflanum	um	verkfæri	PMTO	má	finna	

útlistun	á	helstu	hugtökum	sem	tilheyra	PMTO.		

2.4.1	Verkfæri	PMTO	

Aðferðin	byggist	á	fimm	meginþáttum:	Að	styrkja	hæfni	barnanna	(e.	skill	encouragement),	

að	setja	mörk	(e.	limit	setting),	markvissu	eftirliti	(e.	supervision/monitoring),	að	finna	lausnir	

(e.	problem	solving),	jákvæðri	samveru	og	afskiptum	(e.	positive	involvement).	Undir	

jákvæðri	samveru	og	afskiptum	eru	nokkrir	styðjandi	þættir	sem	eru:	Skýr	fyrirmæli,	

tilfinningastjórnun,	eftirlit	og	virk	samskipti.	Tilfinningastjórnun	felst	í	því	að	foreldrar	greina	

á	milli	sinna	eigin	tilfinninga	og	barnsins,	og	bregðast	við	aðstæðum	með	því	að	stýra	

tilfinningum	sínum.	Fyrir	fjölskyldur	barna	sem	sýna	hegðunarerfiðleika	eru	aðferðir	til	þess	

að	styðja	við	námsvenjur	barna	með	áherslu	á	færni	(e.	skill	encouragement)	og	eftirliti	með	

námsárangri	barna	í	leik-	eða	grunnskólanum.	Sú	færni	sem	börnin	búa	síðan	yfir	styður	svo	

aftur	við	venjur	sem	snúa	að	námi	þeirra	í	leik	eða	grunnskólanum,	með	táknkerfum,	
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hvatningarkerfum	og	gátlistum.	Í	eftirliti	felst	að	virkja	árangursrík	samskipti	á	milli	foreldra	

og	kennara.	Tengingunni	á	milli	heimilis	og	skóla	er	síðan	haldið	við	svo	að	foreldrarnir	geti	

fylgst	með	heimavinnu	barnanna,	skólastarfi,	og	hegðun	barnsins	í	bekk.	Það	er	gert	með	

ýmsum	leiðum,	s.s.	bekkjarsíðum,	skilaboðum	milli	foreldra	og	kennara,	símtölum	og	að	

hittast	í	eigin	persónu.	Í	PMTO	foreldrafærni	fá	foreldrarnir	stuðning	við	að	efla	færni	sína	í	

virkum	samskiptum,	lausnaleit	og	í	tilfinningastjórnun	í	gegnum	hlutverkaleik.	Virk	samskipti	

er	mikilvægur	styðjandi	þáttur	sem	gerir	foreldra	samstíga	og	gerir	þau	betur	í	stakk	búin	við	

að	leita	lausna	og	fylgjast	með	athöfnum	barna	sinna	(Rains,	Sigmarsdóttir	og	Forgatch,	e.d.,	

bls.	7-9).	Komið	verður	inn	á	verkfæri	PMTO	eitt	af	öðru,	en	fyrst	verður	fjallað	um	skýr	

fyrirmæli	og	byggjast	þau	á	nokkrum	þáttum:	1)	Að	gera	upp	við	okkur	hvaða	hegðun	við	

viljum	sjá	hjá	barninu.	2)	Að	halda	ró	okkar.	3)	Að	ná	athygli	barnsins	og	segja	nafn	þess	með	

hlutlausum	hætti.	4)	Að	útskýra	hvaða	hegðun	óskað	er	eftir,	án	málalenginga.	5)	Að	nota	

orðið	„núna“.	6)	Að	standa	og	bíða	í	10	sekúndur	eftir	að	fyrirmælin	eru	gefin.	Í	handbók	

Forgatch	og	Rodríguez	(2015,	bls.	7)	töluðu	foreldrar	um	að	uppskrift	PMTO	að	skýrum	

fyrirmælum	skilaði	meiri	hlýðni	og	meiri	samvinna	varð	í	fjölskyldunni.	Að	gefa	skýr	fyrirmæli	

er	liður	í	grunnfærni	við	að	stuðla	að	næstu	þáttum	sem	eru	að	nota	hvatningu	markvisst	og	

setja	börnum	mörk	(Forgatch	og	Patterson,	2010,	bls.	166-167).		

Hvetja	má	börnin	áfram	með	mismunandi	aðferðum	og	er	áhersla	lögð	á	táknkerfi	og	

umbunarkerfi.	Unnið	er	með	umbunarkerfi	þegar	leiðrétta	á	daglegar	venjur,	sem	eru	

flóknar,	eins	og	að	gera	sig	kláran	fyrir	svefninn,	fara	á	réttum	tíma	í	skólann	og	taka	til	í	

herberginu	sínu.	Unnið	er	með	táknkerfi	þegar	leiðrétta	á	einfaldari	hegðun	sem	gerist	

stundum	eins	og	hvernig	eigi	að	haga	sér	í	skólastofunni,	á	ganginum	eða	í	íþróttatíma.	Bæði	

kerfin	ganga	út	á	það	að	barnið	fær	efnisleg	verðlaun.	Hrós	er	notað	í	ríkum	mæli	og	

samhliða	skipulagðri	áþreifanlegri	umbun.	Með	tímanum	færist	umbunin	frá	því	að	vera	

efnisleg	eða	í	formi	samveru	yfir	í	að	vera	skilyrt	félagsleg	umbun	og	börnin	læra	að	meta	

félagslegu	umbunina	(Forgatch	og	Patterson,	2010,	bls.	167).	Við	að	setja	mörk	(e.	limit	

setting)	er	notuð	neikvæð	styrking	(e.	negative	contingencies)	til	þess	að	trufla,	draga	úr	og	

koma	í	veg	fyrir	erfiða	hegðun	(Rains,	Sigmarsdóttir	og	Forgatch,	2018,	bls.	7).	Einvera	(e.	

time	out),	felst	í	því	að	barnið	er	annaðhvort	tekið	úr	aðstæðum	í	ákveðið	langan	tíma,	eða	

að	neikvætt	styrkjandi	þátturinn	er	fjarlægður	úr	umhverfi	barnsins.	Þá	er	barnið	í	einveru	í	

að	hámarki	10	mínútur,	en	þessi	aðferð	er	notuð	þegar	barnið	hunsar	fyrirmæli	frá	hinum	
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fullorðna.	Einveru	má	t.d.	nota	þegar	barnið	á	í	deilum	við	systkini	sín,	rífst	eða	blótar	

(Forgatch	og	Patterson,	2010,	bls.	168;	Turner	og	Watson,	1999,	bls.	135-137).	

Forréttindamissir	(e.	privilege	removal)	getur	fylgt	í	kjölfar	einverunnar.	Þá	er	til	

dæmis	sjónvarpstími	skertur,	tölvuleikjatími	eða	notkun	síma,	að	leika	úti	o.fl.	Þessi	nálgun	er	

notuð	til	að	draga	úr	erfiðri	hegðun	og	með	henni	er	notuð	hvatning	(t.d.	fimm	jákvæð	atriði	

á	móti	einu	neikvæðu).	Mikilvægt	er	að	vera	yfirvegaður	en	þó	ákveðinn;	nota	léttvægar	

afleiðingar;	bregðast	strax	við;	vera	fylginn	sér;	ekki	lesa	yfir,	rífast	eða	heimta	loforð;	halda	

hæfilegri	fjarlægð	frá	barninu;	og	þegar	allt	er	yfirstaðið	að	láta	kyrrt	liggja	(Forgatch	og	

Patterson,	2010,	bls.	168).	Þegar	barn	sýnir	hegðunarerfiðleika	og	hefur	farið	alvarlega	yfir	

mörkin,	t.d.	með	því	að	ljúga,	stela	eða	koma	seint	heim,	þá	er	því	gefið	uppbótarverkefni	(e.	

extra	work	chores).	Foreldrar	finna	barninu	uppbótarverkefni	sem	hæfir	aldri	þess	og	þroska.	

Verkefnið	er	stutt	og	hægt	að	framkvæma	án	eftirlits	fullorðinna.	Góð	verkefnalýsing	er	

oftast	látin	fylgja	með	(Forgatch	og	Patterson,	2010,	bls.	168).	Markvisst	eftirlit,	felur	í	sér	að	

foreldrar	hafi	yfirsýn	yfir	hegðun	barna	sinna,	athafnir	þeirra,	hvar	þau	eru	og	með	hverjum.	

Þannig	alist	börnin	upp	heilbrigð,	aðlagist	vel	og	séu	örugg	(Rains,	Sigmarsdóttir	og	Forgatch,	

2018,	bls.	7;	Walker,	Ramsey	og	Gresham,	2004,	bls.	308).	

	Lausnaleit	felur	í	sér	að	auðvelda	fjölskylduumræður	þar	sem	markmið	eru	sett,	

athafnir	skipulagðar,	samningar	gerðir	og	ágreiningi	eytt.	Þegar	börn	koma	með	vandamál	

sem	þau	vilja	aðstoð	við	að	leysa,	þá	er	mikilvægt	að	bregðast	strax	við	og	veita	þeim	fulla	

athygli.	Heppilegt	er	að	gefa	þeim	nokkra	valmöguleika	til	að	velta	vöngum	yfir	þegar	þau	eru	

að	reyna	að	leysa	vandann.	Hvetja	ætti	þau	til	að	velja	þá	lausn	sem	er	vænlegust	og	hentar	

þeim	vel.	Börn	ættu	alltaf	að	vera	viss	um,	að	þegar	þau	leita	eftir	aðstoð	við	að	leysa	

vandamál,	að	á	þau	verði	hlustað	og	að	þau	fái	sanngjarna	áheyrn.	Lausnaleit	hentar	þegar	

fjölskyldfundir	eru	haldnir	til	að	gefa	börnum	rödd	í	málum	fjölskyldunnar	(Rains,	

Sigmarsdóttir	og	Forgatch,	2018,	bls.	7-8;	Walker,	Ramsey	og	Gresham,	2004,	bls.	308).	

Rannsókn	Degarmo	og	Forgatch	(2004,	bls.	286)	færir	sönnur	á	það	að	hópmeðferð,	þar	sem	

áhersla	er	lögð	á	að	þjálfa	foreldra	í	lausnaleit,	getur	verið	árangursrík.	Jákvæð	samvera	og	

afskipti:	Að	verja	tíma	með	börnunum	í	annað	hvort	skipulögðum	eða	hversdagslegum	

athöfnum	hefur	mikið	að	segja	um	jákvæð	samskipti	þar	sem	gagnkvæm	virðing	og	

væntumþykja	ríkir.	Þá	er	auðveldara	að	hafa	áhrif	á	barnið	og	beina	því	í	rétta	átt.	Í	því	skyni	

má	sýna	barninu	áhuga,	athygli,	hluttekningu,	hvetja	og	hrósa,	nota	sannfæringarkraft	og	



26 

rökhugsun	án	þess	að	grípa	til	refsinga	og	neikvæðra	aðferða	(Rains,	Sigmarsdóttir	og	

Forgatch,	2018,	bls.	8;	Walker,	Ramsey	og	Gresham,	2004,	bls.	308).	

2.4.2	Fækkun	tilvísana	í	sérfræðiþjónustu		

Áður	en	PMTO	aðferðirnar	voru	innleiddar	í	Hafnarfirði,	þá	voru	flestar	tilvísanir	til	

sérfræðiþjónustu	vegna	erfiðrar	hegðunar	barna	(Sigmarsdóttir	og	Björnsdóttir,	2012,	bls.	

510).	Í	Hafnarfirði	hófst	innleiðing	PMTO-aðferðarinnar	haustið	2000	og	var	tilgangurinn	með	

þeirri	innleiðingu	að	fyrirbyggja	og	meðhöndla	hegðunarerfiðleika	hjá	börnum	á	leik-	og	

grunnskólaaldri.	Með	innleiðingu	PMTO-aðferðarinnar	varð	fjöldi	tilvísana	í	hefðbundna	

sérfræðiþjónustu	stöðugri	og	hugsanlega	fækkaði	tilvísunum	vegna	þessa.	Þó	hafði	

tilvísunum	byrjað	að	fækka	áður	en	PMTO	kom	til.	Viðhorf	foreldra	og	fagfólks	til	PMTO-

þjónustu	voru	jákvæð	og	skráningum	á	hegðunarfrávikum	fækkaði	í	tveimur	grunnskólum	í	

Hafnarfirði	sem	voru	þátttakendur	í	athuguninni,	og	vinna	jafnframt	með	SMT	skólafærni.	

SMT	skólafærni	er	skólastefna	sem	byggist	á	undirstöðuatriðum	PMTO.	Aðferðin	er	kölluð	

Positive	Behavior	Interventions	and	Supports	(PBIS).	SMT	skólafærni	er	útgáfan	sem	þróaðist	

út	frá	PBIS,	og	var	innleidd	í	Hafnarfirði	og	er	náskyld	PMTO	aðferðinni	sem	boðið	er	upp	á	í	

sveitarfélaginu.	PBIS,	er	gagnreynd	og	skilvirkni	(e.	effectiveness)	er	metin	reglulega	með	

stöðluðum	gátlista	yfir	ólíka	þætti	aðferðarinnar	og	með	því	að	telja	fjölda	skráðra	tilvísana	

til	skólaskrifstofu	vegna	hegðunarerfiðleika	nemenda	(Sigmarsdóttir	og	Björnsdóttir,	2012,	

bls.	508).	Þátttakendur	athugunarinnar	voru	160	foreldrar	sem	höfðu	sótt	PMTO	

foreldranámskeið	hjá	fræðslusviði	Hafnarfjarðar.	Einnig	höfðu	92	einstaklingar	sem	höfðu	

sótt	þau	sex	grunnmenntunarnámskeið	sem	haldin	höfðu	verið	í	Hafnarfirði	(Anna	

Björnsdóttir	og	Margrét	Sigmarsdóttir,	2009,	bls.	9).	Tilvísunum	fjölgaði	á	tveimur	öðrum	

svæðum,	þar	sem	boðið	var	upp	á	hliðstæða	lögbundna	sérfræðiþjónustu,	en	fækkun	

tilvísana	varð	í	Hafnarfirði.	Jafnframt	fækkaði	skráðum	hegðunarfrávikum	á	milli	skólaára	(frá	

hausti	2006-hausts	2007)	í	SMT	skólafærniskólunum	sem	skoðaðir	voru.	Það	er	önnur	

vísbending	um	að	notkun	aðferðanna	hafi	þau	áhrif	í	skólasamfélaginu	sem	vonast	var	til	

(Anna	Björnsdóttir	og	Margrét	Sigmarsdóttir,	2009,	bls.	22).	Fagfólkið,	sem	hlotið	hafði	

grunnmenntun	í	PMTO-aðferð,	var	jákvætt.	Stór	hluti	sagðist	nota	aðferðina	í	ráðgjöf	og	

næstum	því	allir	voru	tilbúnir	að	mæla	með	aðferðinni	við	aðra.	PMTO	grunnmenntun	er	

fyrir	fagfólk	sem	kemur	að	vinnu	með	börnum	sem	sýna	hegðunarerfiðleika	og	sinnir	ráðgjöf	

við	uppalendur.	Þátttakendur	í	grunnmenntuninni	sækja	sex	námskeiðsdaga	í	fjórum	lotum	
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og	á	milli	námslotna	vinna	þeir	verkefni	sem	tengjast	starfi	með	börnum	sem	sýna	

hegðunarerfiðleika.	Markmið	grunnmenntunarinnar	er	að	efla	þekkingu	á	aðferðum	PMTO	

til	að	takast	á	við	hegðunarerfiðleika;	efla	skilning	á	hegðunarerfiðleikum	og	á	mælingum	

hegðunar;	auka	færni	í	ráðgjöf	vegna	hegðunarerfiðleika	og	vitund	um	hvenær	og	hvert	vísa	

eigi	málum	áfram	í	frekari	meðferð,	t.d.	í	PMTO	einstaklings-	eða	hópmeðferð	(PMTO	

foreldrafærni,	2019).	Velta	má	fyrir	sér	hvort	fækkun	tilvísana	til	félagsþjónustunnar	hafi	

komið	til	af	því	að	starfsfólk	skólanna	og	foreldrar	barnanna	voru	færari	í	að	takast	á	við	

vandann	vegna	þess	að	þau	bjuggu	yfir	aukinni	þekkingu	á	PMTO-aðferðinni	(Anna	

Björnsdóttir	og	Margrét	Sigmarsdóttir,	2009,	bls.	21-22;	2012,	bls.	510).	Niðurstöður	gefa	

vísbendingu	um	það	hvaða	kerfisbundnu	breytingar	má	gera	ráð	fyrir	að	eigi	sér	stað	í	þeim	

sveitarfélögum	sem	munu	fara	í	gegnum	innleiðingarferli	gagnreyndrar	aðferðar	líkt	og	

PMTO	(Sigmarsdóttir	og	Björnsdóttir,	2012,	bls.	510).	Við	innleiðingu	PMTO	aðferðarinnar	

var	stuðst	við	fjórar	megin	nálganir.	Þær	voru:	1)	Einstaklingsmiðuð	meðferð	fyrir	foreldra	

barna	upp	að	12	ára	aldri	sem	stríða	við	hegðunarvanda.	Meðferðin	fór	fram	vikulega	og	náði	

yfir	alla	megin	þætti	PMTO	aðferðarinnar	til	að	veita	víðtækan	stuðning.	2)	Hópmeðferð	fyrir	

foreldra	barna	upp	að	12	ára	aldri	sem	eru	í	áhættuhóp	eða	sýna	minniháttar	

hegðunarvanda.	Meðferðin	fór	fram	vikulega	og	náði	yfir	alla	megin	þætti	PMTO	

aðferðarinnar	og	stóð	yfir	í	2,5	klst.	í	senn	í	átta	vikur,	samtals	20	klst.	3)	Grunnmenntun,	

stutt	þjálfun	í	PMTO	fyrir	fagfólk	samfélagsins,	s.s.	námsráðgjafa	og	sérkennara,	sem	veita	

ráðgjöf	vegna	hegðunarerfiðleika	barna.	4)	SMT	skólafærni,	skólastefna	sem	byggist	á	

undirstöðuatriðum	PMTO.	Í	dag	vinna	allir	grunnskólar	Hafnarfjarðar	og	átta	leikskólar	að	

auki,	að	vinna	samkvæmt	þessum	aðferðum	með	miklum	áreiðanleika	(Sigmarsdóttir	og	

Björnsdóttir,	2012,	bls.	508).		

2.5		Innleiðing	PMTO-verkfæra	með	starfendarannsókn	í	leikskóla	
Sigurborg	K.	Kristjánsdóttir	og	Rúnar	Sigþórsson	(2009,	bls.	29	og	43)	skrifuðu	grein	um	

niðurstöður	starfendarannsóknar	á	þróunarverkefni	í	leikskóla	á	höfuðborgarsvæðinu.	Þar	

var	gerð	tilraun	til	að	innleiða	verkfæri	PMT	í	starfshætti	kennara.	Markmiðið	var	að	varpa	

ljósi	á	þau	áhrif	sem	innleiðingin	hafði	á	lykilþætti	í	menningu	skólans	og	innri	skilyrði	

skólaþróunar,	svo	sem	samstarf,	ígrundun	kennara,	sameiginlega	sýn,	forystu,	starfsþróun	og	

fagmennsku.	Gögnum	var	safnað	með	viðtölum,	myndbandsupptökum,	viðhorfskönnunum,	

dagbókarskrifum,	og	skriflegum	gögnum	úr	leikskólanum.	Þátttakendur	voru	13	
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uppeldismenntaðir	starfsmenn	og	12	leiðbeinendur.	Niðurstöður	gáfu	til	kynna	að	þessir	

lykilþættir	sköpuðu	mikilvægar	forsendur	fyrir	árangri	af	þróunarstarfinu	sem	síðan	styrktust	

af	sjálfu	þróunarstarfinu.	Verkefnið	hjálpaði	starfsfólki	skólans	að	móta	sameiginlega	sýn	sem	

varð	„félagslegt	lím“	fyrir	skólasamfélagið	sem	leiddi	til	bættra	samskipta.	Kennarar	skólans	

tókust	á	við	nýja	starfshætti	sem	voru	krefjandi	en	með	samstilltu	átaki,	skipulagðri	

ígrundun,	utanaðkomandi	fræðslu	og	ráðgjöf,	náðu	þeir	árangri	og	þroskuðust	í	starfi.	

Hindranir	sem	komu	upp,	voru	óstöðugleiki	í	starfsmannahaldi,	veik	forysta,	tímaskortur,	

skortur	á	eftirfylgni,	öryggisleysi	og	tilfinningalegt	umrót.	Skólastjórinn	hafði	lítil	tengsl	við	

verkefnið	og	hafði	því	ekki	sömu	sýn	og	forystumenn	þróunarverkefnisins.	Þeir	fengu	því	ekki	

þau	völd	sem	hefðu	þurft	að	fylgja	ábyrgðinni.	

2.6		Samanburðarrannsóknir	á	áhrifum	PMTO	á	hegðunarerfiðleika	barna	
Norsk	samanburðarrannsókn,	sem	tók	til	allra	svæða	innan	heilsugæslunnar,	samanstóð	af	

112	börnum	á	aldrinum	4-12	ára,	sem	sýndu	erfiða	hegðun,	og	fjölskyldum	þeirra.	Hún	leiddi	

í	ljós	að	foreldrar	tilkynntu	færri	atvik	þar	sem	börn	þeirra	sýndu	erfiða	hegðun.	Börnin	urðu	

færari	í	samskiptum	að	mati	kennara	og	foreldrar	notuðu	betri	agaaðferðir	eftir	PMTO	

meðferðina	miðað	við	samanburðarhópinn	sem	hlaut	hefðbundna	meðferð	(Ogden	og	

Hagen,	2008,	bls.	165-176).	Um	það	bil	1.500	börn	og	fjölskyldur	þeirra	hljóta	PMTO	meðferð	

á	ári	hverju.	Meðferð	sem	beinist	að	börnum	með	andlegar	raskanir	(e.	mental	health	needs)	

er	enn	vaxandi,	sem	sýnir	fram	á	það	að	yfirfærsla	(e.	implementation)	á	gagnreyndu	

meðferðarúrræði	sem	þessu	er	mögulegt	og	er	fyrirhafnarinnar	virði	(Hagen	og	Ogden,	2011,	

bls.	176).	Ári	síðar	var	gerð	rannsókn	á	því	hvaða	áhrif	PMTO	meðferðin	hafði	á	börnin	og	

fjölskyldur	þeirra	en	75	fjölskyldur	eða	67%	tóku	þátt.	Fjölskyldur	sem	fengu	PMTO	meðferð	

greindu	frá	því	að	fjölskyldan	væri	orðin	samheldnari	við	lok	hennar.	Meiri	samheldni	spáði	

svo	fyrir	um	betri	félagsfærni	sem	kennarar	greindu	síðan	frá	að	nemendur	þeirra	sýndu.	

Foreldrar	barnanna	greindu	síðan	frá	því	að	börnin	væru	stilltari	og	þeim	leið	betur	að	ári	

liðnu	frá	meðferð.	Þegar	fjölskyldumeðlimir	finna	fyrir	meiri	nánd	hver	gagnvart	öðrum,	þá	

verður	auðveldara	fyrir	foreldra	að	fylgjast	með	gjörðum	barna	sinna	og	börnin	gætu	verið	

líklegri	til	að	segja	foreldrum	sínum	frá	því	hvert	þau	ætli	að	fara,	vandamál	og	áhyggjur	

verður	líka	auðveldara	að	ræða	(Hagen,	Ogden	og	Bjørnebekk,	2011,	bls.	175).		
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Í	sambærilegri	íslenskri	samanburðarrannsókn	tóku	102	fjölskyldur	þátt	þar	sem	börnin	voru	

á	aldrinum	5-12	ára	úr	fimm	sveitarfélögum.	Þeim	hafði	verið	vísað	í	sérfræðiþjónustu	vegna	

erfiðrar	hegðunar	barnanna.	Rannsóknin	leiddi	í	ljós	að	börn	foreldra	sem	voru	í	PMTO	

meðferð	sýndu	betri	árangur	í	uppbyggilegri	hegðun	heldur	en	þau	sem	voru	í	

samanburðarhópnum	og	nutu	þeirrar	þjónustu	sem	vanalega	er	boðið	upp	á	í	

sveitarfélögunum	fyrir	börn	með	hegðunarvanda	(Margrét	Sigmarsdóttir,	Örnólfur	

Thorlacius,	Edda	Vikar	Guðmundsdóttir	og	Degarmo,	2015,	bls.	511).		

	 Fyrri	rannsóknir	sem	undirrituð	hefur	fjallað	um	hér	að	ofan	hafa	sýnt	fram	á	

velgengni	PMTO-aðferðarinnar.	Hér	verða	helstu	niðurstöður	þeirra	teknar	saman.	Með	

innleiðingu	PMTO-aðferðanna	varð	fjöldi	tilvísana	í	hefðbundna	sérfræðiþjónustu	í	

Hafnarfirði	stöðugri	og	hugsanlega	fækkaði	tilvísunum	til	félagsþjónustu.	Stór	hluti	fagfólks	

sem	hlotið	hafði	grunnmenntun	í	PMTO-aðferð	sagðist	nota	aðferðina	í	ráðgjöf	og	nánast	

allir	voru	tilbúnir	til	þess	að	mæla	með	aðferðinni	við	aðra.	Fagfólkið	var	jafnframt	jákvætt	

gagnvart	PMTO-aðferðinni	(Anna	Björnsdóttir	og	Margrét	Sigmarsdóttir,	2009,	bls.	21-22;	

2012,	bls.	510).	Niðurstöður	starfendarannsóknar	á	þróunarverkefni	í	leikskóla	á	

höfuðborgarsvæðinu	voru	að	samstarf,	ígrundun,	sameiginleg	sýn,	forysta,	starfsþróun	og	

fagmennska	voru	allt	lykilþættir	við	að	skapa	árangur	af	þróunarstarfi.	Þessir	sömu	lykilþættir	

styrktust	að	sama	skapi	af	þróunarstarfinu.	Verkefnið	hjálpaði	starfsfólki	leikskólans	að	móta	

sameiginlega	sýn	sem	styrkti	skólasamfélagið	félagslega	og	leiddi	til	bættra	samskipta.	

(Sigurborg	K.	Kristjánsdóttir	og	Rúnar	Sigþórsson,	2009,	bls.	29	og	43).	Í	norskri	

samanburðarrannsókn	tilkynntu	foreldrar	barna	á	aldrinum	4-12	ára	færri	atvik	þar	sem	börn	

þeirra	sýndu	erfiða	hegðun.	Að	mati	kennara	barnanna	urðu	þau	færari	í	samskiptum.	

Foreldrar	barnanna	notuðu	jafnframt	betri	agaaðferðir	eftir	að	hafa	lokið	PMTO	meðferð	

samanborið	við	samanburðarhópinn	sem	hlaut	meðferð	sem	vanalega	er	boðið	upp	á	

(Ogden	og	Hagen,	2008,	bls.	165-176).	Fjölskyldur	sem	hlotið	höfðu	PMTO	meðferð,	greindu	

frá	því	að	fjölskyldan	væri	orðin	samheldnari	við	lok	meðferðarinnar.	Jafnframt	að	börnin	

þeirra	væru	stilltari.	Einnig	greindu	kennarar	barnanna	frá	því	að	þau	hefðu	bætt	félagsfærni	

sína	og	liði	betur	að	ári	liðnu	(Hagen,	Ogden	og	Bjørnebekk,	2011,	bls.	175).	Í	íslenskri	

samanburðarrannsókn	sýndu	börn	foreldra	sem	voru	í	PMTO	meðferð	uppbyggilegri	hegðun,	

heldur	en	þau	börn	sem	voru	í	samanburðarhópnum	og	nutu	hefðbundinnar	þjónustu	
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(Margrét	Sigmarsdóttir,	Örnólfur	Thorlacius,	Edda	Vikar	Guðmundsdóttir	og	Degarmo,	2015,	

bls.	511).		

	 Frekari	rannsókna	er	þörf	til	að	meta	reynslu	starfsfólks	af	PMTO	grunnmenntun	með	

eigindlegum	aðferðum	með	það	að	markmiði	að	gera	starf	tengdum	börnum	með	

hegðunarvanda	enn	markvissara.	Eigindlegar	rannsóknir	eru	oftast	samhliða	öðrum	

rannsóknarsniðum.	Þá	er	tilgangurinn	að	fá	skýrari	mynd	af	tilteknum	þáttum	eins	og	

fýsileika	(Parra-Cardona	o.fl.,	2016,	bls.	321).	Þessi	rannsókn	er	mikilvæg	vegna	þess	að	

niðurstöður	viðtalanna	munu	veita	dýrmætar	upplýsingar	um	fýsileika	PMTO-

grunnmenntunar.		

Markmið	rannsóknarinnar	er	að	meta	reynsluna	af	námskeiðinu	PMTO	

grunnmenntun	og	heyra	sjónarmið	þátttakenda	frá	einu	sveitarfélagi,	hvernig	þeim	fannst	

aðferðirnar	nýtast	í	starfi	og	hvernig	þeim	fannst	mætti	styðja	við	notkun	aðferðanna	í	leik-	

og	grunnskólastarfi	með	börnum.		

Rannsóknarspurningar	eru:		

• Hver	er	reynsla	fagfólks	af	PMTO	grunnmenntuninni?	

• Hvernig	nýtast	aðferðirnar	í	starfi?	

• Hvernig	má	styðja	við	notkun	aðferðanna	í	starfi?	

• Hvernig	er	miðlun	vitneskjunnar	sem	hlaust	af	PMTO	grunnmenntuninni	háttað	innan	

leik-	og	grunnskólanna?	
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3		Aðferð	

Valin	var	eigindleg	rannsóknaraðferð	(e.	qualitative	research)	en	með	þeirri	aðferð	er	leitast	

við	að	lýsa,	skilja	og	túlka	fyrirbæri	og	lögð	er	áhersla	á	upplifun	einstaklingsins.		Leitast	er	við	

að	skilja	rannsóknarefnið,	en	ekki	endilega	að	spá	fyrir	um	afleiðingar.	Áherslan	er	á	núið	

(Sigríður	Halldórsdóttir,	2013,	bls.	239;	Lichtman,	2013,	bls.	17).		

3.1		Þátttakendur	
Viðtöl	voru	tekin	við	níu	konur.	Nöfnum	þátttakenda	ásamt	heitum	leik-	og	grunnskólanna	og	
sveitarfélagsins	hefur	verið	breytt	til	að	gæta	fyllsta	trúnaðar.	

• Bára	er	35	ára	og	er	sérkennslustjóri	á	leikskólanum	Litluhlíð.	Hún	býr	yfir	11	ára	
starfsreynslu.		

• Þóra	er	47	ára	og	er	aðstoðarleikskólastjóri	á	leikskólanum	Litluhlíð.	Hún	býr	yfir	25	
ára	starfsreynslu.		

• Fanney	er	46	ára	sérkennslustjóri	á	leikskólanum	Hvammi.	Hún	býr	yfir	11	ára	
starfsreynslu.		

• Hilma	er	42	ára	og	er	sérkennslustjóri	á	leikskólanum	Brekku.	Hún	býr	yfir	14	ára	
starfsreynslu.		

• Anna	er	45	ára	deildarstjóri	á	unglingastigi	í	Hlíðaskóla.	Hún	býr	yfir	11	ára	
starfsreynslu.	

• Saga	er	53	ára	sérkennari/þroskaþjálfi	í	Hlíðaskóla.	Hún	býr	yfir	13	ára	starfsreynslu.	
• Hulda	er	49	ára	og	er	deildarstjóri	eldra	stigs	í	Lundaskóla.	Hún	býr	yfir	16	ára	

starfsreynslu.	
• Karen	er	61	árs	skólastjóri	í	Giljaskóla.	Hún	býr	yfir	36	ára	starfsreynslu.	
• Erla	er	35	ára	og	er	umsjónarkennari	í	Giljaskóla.	Hún	býr	yfir	8	ára	starfsreynslu.	
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Tilgangsúrtak	(e.	purposive	sample)	var	kosið	við	val	á	þátttakendum	í	þessa	rannsókn	þar	

sem	meta	átti	reynslu	af	PMTO	grunnmenntuninni.	Því	urðu	þátttakendur	að	hafa	lokið	því	

námskeiði.	Tilgangsúrtak	er	úrtak	þar	sem	þátttakendur	eru	valdir	með	hliðsjón	af	þörfum	

rannsóknarinnar	og	þeir	einstaklingar	valdir	til	þátttöku	sem	búa	yfir	víðtækri	þekkingu	á	

rannsóknarefninu	(Katrín	Blöndal	og	Sigríður	Halldórsdóttir,	2013,	bls.	130).	Þátttakendur	

komu	allir	úr	einu,	stóru	sveitarfélagi	á	höfuðborgarsvæðinu.	Þátttakendur	tóku	þátt	í	PMTO	

grunnmenntuninni	haustið	2017.	Miðað	var	við	að	helmingur	viðmælenda	yrði	úr	leikskólum	

og	helmingur	úr	grunnskólum.	Þeir	18	fagaðilar	sem	tóku	þátt	í	PMTO	grunnmenntuninni	

voru	valdir	með	tilgangsúrtaki.	Síðan	voru	níu	fagaðilar	úr	leik-	og	grunnskólum	valdir	með	

slembivali	með	aðstoð	forrits	á	vefsíðunni	www.random.org.	Flestir	þáðu	boðið	og	voru	fúsir	

að	veita	viðtal	en	einn	afþakkaði	og	annar	var	í	veikindaleyfi.	Sá	helmingur,	sem	ekki	varð	

fyrir	valinu	í	fyrri	umferð	slembivalsins,	var	aftur	settur	inn	í	forritið	á	www.random.org	og	

tvö	nöfn	komu	þar	upp.	Þær	tvær	konur	fengu	svo	einnig	sendan	tölvupóst	með	

upplýsingabréfi	og	óskað	eftir	þátttöku	þeirra.	Eftir	að	þær	samþykktu	að	leggja	rannsókninni	

lið,	voru	þátttakendur	orðnir	níu	talsins.	Fjórir,	eða	22%,	voru	fagaðilar	í	leikskólum	og	fimm,	

eða	28%	voru	fagaðilar	í	grunnskólum,	samtals	helmingur	eða	50%	þeirra	sem	sóttu	PMTO	

grunnmenntunina.		

3.2		Gagnaöflun		
Hér	á	eftir	mun	ég	lýsa	stuttlega	uppbyggingu	PMTO	grunnmenntunar	og	þar	á	eftir	hvernig	
söfnun	gagna	var	háttað.		

3.2.1	Uppbygging	PMTO	grunnmenntunar	

PMTO	grunnmenntunin	er	ætluð	fagfólki	sem	vinnur	með	börnum	sem	sýna	erfiða	hegðun	
og	sinnir	ráðgjöf	fyrir	uppalendur.	Markmið	grunnmenntunarinnar	er	að:	1)	Efla	þekkingu	á	
aðferðum	PMTO	til	að	takast	á	við	erfiða	hegðun	barna.	2)	Efla	skilning	á	erfiðri	hegðun	
barna	og	mælingum	á	hegðun.	3)	Auka	færni	í	ráðgjöf	vegna	erfiðrar	hegðunar	barna	og	auka	
vitund	um	hvenær	og	hvert	vísa	eigi	málum	sem	þarfnast	frekari	meðferðar,	t.d.	í	PMTO	
einstaklings-	eða	hópmeðferð.	Þátttakendur	í	grunnmenntun	sækja	sex	námskeiðsdaga	í	
fjórum	lotum	og	vinna	samhliða	verkefni	tengd	starfi	sínu	á	milli	námslota	(PMTO	
foreldrafærni,	2019).	
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3.2.2.	Söfnun	gagna	

Fyrst	var	leyfi	skólaskrifstofu	viðkomandi	sveitarfélags	fengið.	Í	mars	2018	var	tölvupóstur	

sendur	til	skólastjórnenda	leik-	og	grunnskólanna.	Þar	var	óskað	eftir	samþykki	þeirra	til	að	

nálgast	það	fagfólk	sem	hafði	lokið	PMTO	grunnmenntun	haustið	2017.	Skólastjórnendur	

leik-	og	grunnskólanna	fengu	einnig	send	drög	að	upplýsingabréfinu	sem	síðan	yrði	sent	til	

þátttakenda	í	rannsókninni.	Í	apríl,	þegar	vilyrði	var	fengið	hjá	skólastjórnendum,	var	

tölvupóstur	sendur,	með	upplýsingabréfi	viðvíkjandi	rannsókninni,	til	allra	sem	komu	upp	í	

slembivalinu.	Viðkomandi	einstaklingar	voru	þar	beðnir	um	að	taka	þátt	í	rannsókninni.	

Flestir	þáðu	boðið,	einn	afþakkaði	og	annar	var	í	veikindaleyfi.	Sá	helmingur,	sem	ekki	varð	

fyrir	valinu	í	fyrri	umferð	slembivalsins,	var	aftur	settur	inn	í	forritið	á	www.random.org	og	

tvö	nöfn	birtust.	Þeim	var	sendur	tölvupóstur	með	upplýsingabréfi	og	óskað	eftir	þátttöku	

þeirra.	Níu	höfðu	nú	samþykkt	að	leggja	rannsókninni	lið.	Leitast	var	við	að	velja	

þátttakendur	sem	væru	góðir	fulltrúar	þýðisins	eða	hefðu	þekkingu	á	rannsóknarefninu.	

Þetta	tryggir	skilvirka	og	árangursríka	mettun	(e.	saturation)	í	þemum	eða	flokkum.	Þannig	

fást	hágæða	gögn	sem	er	forsenda	fyrir	góðri	rannsókn	(Morse	o.fl.,	2002,	bls.	18;	Sigríður	

Halldórsdóttir	og	Sigurlína	Davíðsdóttir,	2013,	bls.	223).	Rannsakandi	sendi	þátttakendunum	

tölvupóst	til	að	ákvarða	stund	og	stað	fyrir	viðtölin	og	hringdi	ef	einhver	dráttur	var	á	svari.			

Gagnasöfnun	fór	fram	með	viðtölum	við	þátttakendur	í	apríl	til	maí	2018.	Stuðst	var	við	

viðtalsramma	þar	sem	markmið	rannsóknarinnar	og	rannsóknarspurningar	voru	hafðar	til	

hliðsjónar	við	gerð	spurninganna.	Rannsakandi	notaði	fjórar	gerðir	spurninga.	Spurningar	

sem	voru	almenns	eðlis	(e.	grand	tour	questions),	spurningar	sem	gefa	viðmælandanum	

tækifæri	til	að	lýsa	nánar	og	taka	dæmi	(e.	specific	or	concrete	example	questions),	

spurningar	þar	sem	viðmælandinn	fær	tækifæri	til	að	hugsa	aftur	í	tímann,	aðstæðna,	staða,	

viðburða	eða	fólks	og	bera	saman	(e.	comparison	or	contrast	questions)	og	spurning	sem	

sett	er	fram	í	lokin	sem	gefur	viðmælandanum	tækifæri	til	að	bæta	einhverju	við	sem	ekki	

hefur	verið	komið	inn	á	í	viðtalinu	(e.	closing	question),	(sjá	viðauka	B)	(Lichtman,	2013,	bls.	

198-200).	Viðtölin	voru	eigindleg	hálfstöðluð	einstaklingsviðtöl	(e.	semi-structured	

interviews),	þar	sem	rannsakandi	spyr	spurninga	og	undirspurninga	sem	eru	til	þess	fallnar	

að	afla	frekari	upplýsinga.	Viðtöl	veita	tækifæri	til	öflugrar	framsetningar	niðurstaðna	þar	

sem	óvænt	en	jafnframt	gagnleg	sýn	getur	komið	fram	(Koshy,	2010,	bls.	87-88).	Viðtölin	

voru	24-35	mínútur	að	lengd.	Áður	en	viðtölin	hófust	var	þátttakendum	gerð	grein	fyrir	því	
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að	þeir	gætu	valið	að	hætta	þátttöku	hvenær	sem	væri	í	ferlinu.	Einnig	bað	rannsakandi	um	

skriflegt	leyfi	til	þess	að	hljóðrita	viðtölin	á	síma	eða	tölvu.	Tekið	var	fram	að	fyllsta	trúnaðar	

yrði	gætt.	Viðtölin	fóru	fram	í	leik-	eða	grunnskóla	viðkomandi	ýmist	í	fundarherbergjum	eða	

skrifstofum	viðmælenda	og	stuðst	var	við	sama	viðtalsrammann	í	öllum	viðtölunum.			

3.3		Greining	gagna	
Viðtölin	voru	hljóðrituð	á	síma	eða	tölvu	og	afrituð	innan	tveggja	daga	frá	því	viðtal	átti	sér	

stað.	Gögnin	voru	marglesin	og	rannsóknarspurningar	hafðar	í	huga	við	gagnagreininguna.	

Stuðst	var	við	grundaða	kenningu	(e.	grounded	theory)	í	gagnagreiningunni.	Hún	er	skapandi	

og	kerfisbundin	rannsóknaraðferð	þar	sem	samspil	er	á	milli	gagnasöfnunar	og	

gagnagreiningar	(Unnur	Guðrún	Óttarsdóttir,	2013,	bls.	361-363).	Undirrituð	valdi	grundaða	

kenningu	við	greiningu	gagnanna	vegna	þess	að	hún	er	kerfisbundin	rannsóknaraðferð	sem	

gefur	frelsi	til	sköpunar,	og	í	öllu	ferlinu	er	alltaf	möguleiki	á	því	að	uppgötva	nýja	flokka	og	

mynstur	(Unnur	Guðrún	Óttarsdóttir,	2013,	bls.	361-373).	Greiningin	fór	svo	fram	með	

hliðsjón	af	spurningum,	samanburði,	flokkun	og	hugtakamyndun.	Í	kjölfarið	notar	

rannsakandinn	kóðun	(e.	coding).	Það	er	skipuleg,	kerfisbundin	tækni	við	gagnagreiningu,	þar	

sem	gögnin	eru	bútuð	niður	og	skoðuð	vandlega.	Þrjú	stig	kóðunar	eru	opin	kóðun,	

öxulkóðun	og	valkóðun	(Unnur	Guðrún	Óttarsdóttir,	2013,	bls.	361-373).	Rannsakandi	fór	í	

gegnum	öll	þrjú	stig	kóðunar.	Opin	kóðun	felur	í	sér	samanburð	á	mismunandi	gögnum,	

flokkun	og	hugtakamyndun	og	í	ljós	koma	mynstur	sem	mynda	grundvöll	grunduðu	

kenningarinnar.	Í	kjölfarið	eða	jafnhliða	er	öxulkóðun	beitt.	Með	henni	er	greint	hvernig	

flokkar	skarast	og	tengjast.	Upplýsingar	sem	mynduðust	við	opnu	kóðunina	eru	skipulagðar,	

flokkar	eru	sameinaðir	og	flokkar	og	undirflokkar	tengdir.	Fínni	greining	er	gerð	á	eiginleikum	

flokka.	Valkóðun	er	samþættingarferli	og	jafnframt	lokastig	í	kenningarmynduninni.	

Kjarnaflokkur	kemur	í	ljós	sem	er	miðlægt	útskýrandi	hugtak	(Unnur	Guðrún	Óttarsdóttir,	

2013,	bls.	364-368).	Út	frá	kóðuninni	voru	niðurstöðurnar	flokkaðar	í	efnisflokka,	en	þeir	

voru:		

• Bein	notkun	aðferðanna.	

• Ráðgjöf	og	handleiðsla.	

• Viðhald	þekkingar	og	stuðningur.	

• Ólík	notkun	aðferðanna	í	leik-	og	grunnskólum.	
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3.4		Siðferðileg	atriði	
Rannsóknin	var	tilkynnt	til	Persónuverndar	áður	en	að	framkvæmd	kom	á	vefsíðunni	

personuvernd.is.	Hlutverk	Persónuverndar	er	að	gæta	hagsmuna	almennings	þegar	kemur	að	

meðferð	persónuupplýsinga.	Þátttakendur	voru	upplýstir,	bæði	bréflega	og	munnlega,	um	

tilgang	rannsóknarinnar	og	að	fyllsta	trúnaðar	yrði	gætt.	Nafnleyndar	var	gætt	í	rannsókninni	

svo	að	ekki	væri	hægt	að	rekja	svör	til	einstakra	þátttakenda.	Gögn	voru	geymd	hjá	

rannsakanda	á	meðan	á	gagnavinnslunni	stóð	og	þeim	verður	eytt	að	rannsókn	lokinni.	

Þátttakendum	var	frjálst	að	hafna	eða	hætta	þátttöku	í	rannsókninni	hvenær	sem	var	í	

ferlinu,	án	neikvæðra	afleiðinga.	Jafnframt	voru	fjórar	höfuðreglur	hafðar	að	leiðarljósi	til	að	

gæta	siðferðis	í	rannsókninni,	en	þær	eru,	sjálfræði,	skaðleysi,	velgjörðir	og	réttlæti	(Sigurður	

Kristinsson,	2013,	bls.	73-75).		
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4		Niðurstöður		

Í	þessum	kafla	verður	greint	frá	niðurstöðum	rannsóknarinnar.	Eftir	greiningu	gagna	komu	í	

ljós	fjórir	efnisflokkar.	Gerð	verður	grein	fyrir	þeim	út	frá	frásögnum	þátttakenda	og	notaðar	

verða	óbeinar	og	beinar	tilvitnanir	í	þátttakendurna,	efnisflokkunum	til	stuðnings.	

Efnisflokkarnir	voru:		

• Bein	notkun	aðferðanna.	

• Ráðgjöf	og	handleiðsla.	

• Viðhald	þekkingar	og	stuðningur.	

• Ólík	notkun	aðferðanna	í	leik-	og	grunnskólum.	

 
Þátttakendur	voru	níu	konur	sem	eru	fagaðilar,	ýmist	í	leikskóla	eða	í	grunnskóla,	í	sama	

sveitarfélaginu	á	höfuðborgarsvæðinu.	Allar	eiga	þær	það	sameiginlegt	að	hafa	nýlega	lokið	

PMTO	grunnmenntun.		

4.1		Þörf	á	fleiri	úrræðum	við	hegðunarvanda	
Þegar	þátttakendur	voru	spurðir	um	það	hver	væri	ástæðan	fyrir	því	að	þeir	ákváðu	að	fara	á	

námskeiðið	í	PMTO	grunnmenntuninni,	þá	svöruðu	fimm	af	níu,	að	verkfæri	til	þess	að	takast	

á	við	hegðunarvanda	barna	hafi	verið	meginástæðan	(sjá	töflu	1	).	Bára,	sem	vinnur	í	

leikskóla,	aðhyllist	atferlisgreiningu	og	grunninn	sem	er	þar	á	bak	við.	Hana	langaði	að	

kynnast	aðferðum	PMTO	betur	því	hún	taldi	þær	byggjast	á	svipuðum	grunni	

atferlisgreininga	og	hún	var	búin	að	sjá	hvernig	einstaklingsmiðuðu	stuðningsáætlanirnar	í	

virknimatinu	gagnast	í	vinnu	með	börnum.	Hún	sagði:		

	

Ég	aðhyllist	...	atferlisgreiningar	og	grunninn	sem	er	þarna	á	bak	við	...	mig	langaði	að	kynnast	

þessu	meira	og	náttúrlega	maður	er	búinn	að	sjá	hvernig	þessar	einstaklingsmiðuðu	

stuðningsáætlanir	í	virknimatinu	...	gagnast	í	vinnu	með	börnunum.	Þetta	er	svona	svipaður	

grunnur	þannig	að	ég	var	mjög	bjartsýn	um	að	þetta	væri	gagnlegt.	

	

Hilma	sagði	að	námskeiðið	væri	gott	í	verkfæratöskuna	og	nefndi	að	á	þessum	tíma	hefði	

verið	barn	á	leikskólanum	hennar	sem	starfsfólkið	á	leikskólanum	var	svolítið	úrræðalaust	

gagnvart.	Það	benti	móður	barnsins	á	að	fara	á	PMTO	námskeið	í	gegnum	félagsþjónustuna.	
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Huldu	fannst	PMTO	grunnmenntunin	vera	áhugaverð	og	í	ljósi	aukinna	hegðunarerfiðleika	

barna,	vildi	hún	vera	fyrst	til	að	viða	að	sér	verkfærum	sem	hjálpa.	Karen	gerði	sér	grein	fyrir	

því	á	skólastjórafundi	á	Menntasviði,	þar	sem	grunnmenntunin	var	kynnt,	að	þetta	gæti	verið	

verkfæri	sem	styddi	við	starfið	í	grunnskólanum.	Anna	er	deildarstjóri	í	grunnskóla	og	

nemendur	með	hegðunarerfiðleika	eru	sendir	til	hennar.	Hún	talaði	um	að	í	skólanum	væri	í	

gildi	stefnan	Uppeldi	til	ábyrgðar.	Þar	væri	lýst	ákveðnum	aðferðum	við	að	taka	á	

hegðunarvanda	en	henni	fannst	vanta	fleiri	verkfæri	til	að	takast	á	við	vanda	nemenda	sem	

glíma	við	flókin	og	erfið	hegðunarvandamál.	Það	sem	hún	var	að	nota,	virkaði	ekki	

sérstaklega	vel	að	hennar	mati.	Sögu	langaði	að	geta	vitnað	í	eitthvað	og	útfært	enn	frekar.	

Hún	taldi	PMTO	aðferðina	virka	og	nýtti	t.d.	fyrirmælin	og	fleira	í	starfinu.	Áhugi	Fanneyjar	

kviknaði	að	hennar	sögn	eftir	að	henni	hafði	verið	boðið	á	námskeið	og	taldi	hún	að	aðferðir	

PMTO	væru	verkfæri	sem	hægt	væri	að	nota	fyrir	öll	börn.	Leikskólastjóri	Þóru	hafði	boðið	

henni	að	fara	í	námið.	Erla	sagði	að	skólastjórinn	á	sínum	vinnustað	hefði	fengið	pláss	fyrir	

þrjá	og	henni	hefði	verið	boðið	að	taka	þátt.		

Tafla	1	—	Ástæðan	fyrir	því	að	þátttakendur	ákváðu	að	fara	í	PMTO	grunnmenntun	

Ástæðan	fyrir	því	að	þátttakendur	ákváðu	að	fara	í	PMTO	grunnmenntun	
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Verkfæri	sem	gagnast	í	vinnu	með	
börnum	 x	 		 x	 x	 x	 		 x	 x	 x	 7	
Áhugi	kviknaði	eftir	námskeiðið	 x	 		 		 		 		 		 		 		 		 1	
Yfirmaður	hennar	bauð	henni	að	taka	
þátt	 		 x	 		 		 		 x	 		 		 		 1	

	

4.1.1 Hvernig	fannst	þátttakendum	PMTO	grunnmenntunin?	Stóðst	hún	væntingar?	

Yfirgnæfandi	meirihluti	þátttakenda,	eða	átta	af	níu,	sögðu	PMTO	grunnmenntunina	hafa	

staðist	væntingar.	Einnig	töldu	fimm	af	níu	hana	hagnýta	(sjá	töflu	2	).	Fanney	sagðist	vera	

mjög	ánægð	með	námskeiðið.	Hún	sagði	að	hún	hefði	fengið	verkfæri	til	að	taka	á	erfiðri	

hegðun.	Aðferðin	nýttist	fyrir	öll	börn,	ekki	bara	þau	sem	ættu	við	hegðunarerfiðleika	að	

stríða.	Hún	væri	einnig	nytsamleg	þegar	kæmi	að	almennri	hegðun	barna.	Hægt	væri	að	nýta	

öll	þessi	verkfæri,	hrósið,	að	setja	mörk	eða	gefa	fyrirmæli,	í	öllu	starfi	í	leikskóla.	Bára	talaði	

um	að	grunnmenntunin	hefði	staðist	væntingar	og	verið	hagnýt	þar	sem	hún	hefði	veitt	
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henni	verkfæri	sem	hún	hefði	getað	byrjað	að	nota	næsta	dag.	Hilma	talaði	jafnframt	um	að	

hafa	grætt	mest	á	því	að	hafa	lært	að	búta	hlutina	niður.	Saga	vinnur	sem	þroskaþjálfi.	Hún	

væri	enginn	byrjandi	þar	sem	hún	hefði	þennan	grunn	varðandi	fyrirmæli	og	að	vera	

samkvæm	sjálfri	sér.	Henni	fannst	þó	gott	að	geta	sett	þetta	í	einn	pakka.	Þóra	talaði	um	að	

hafa	ekki	farið	á	námskeiðið	með	miklar	væntingar,	þar	sem	henni	fannst	námskeiðið	ekki	

samræmast	stefnu	leikskólans.	En	á	námskeiðinu	heillaðist	hún	af	jákvæðri	styrkingu,	hrósi	

og	hvatningu	og	henni	fannst	það	virka	þegar	hún	var	að	vinna	með	börnum	svo	og	

starfsfólkinu	á	leikskólanum.	Erla	hafði	ekki	háar	væntingar	til	námskeiðsins.	Hún	hafði	ekki	

hugmynd	um	hvernig	þetta	yrði	en	henni	fannst	námskeiðið	mjög	áhugavert,	líflegt	og	

skemmtilegt	og	henni	fannst	verkfærin	sem	hún	fékk	nytsamleg.	Anna	talaði	um	að	

námskeiðið	væri	vel	skipulagt,	vel	uppsett	og	skilmerkilegt.	En	hún	hefði	viljað	fá	meiri	

æfingu	í	aðferðunum	við	að	takast	á	við	ákveðin	mál.	Hulda	hélt	að	hún	myndi	fá	verkfæri	og	

aðstoð	við	að	leiðbeina	foreldrum.	Það	hefði	verið	misskilningur	sem	byggðist	á	heiti	

námskeiðsins	PMTO.	Á	hinn	bóginn	fannst	henni	námið	snúast	um	hvernig	skólafólk	ætlaði	

að	búa	til	áætlun	um	að	taka	á	hegðunarerfiðleikum	barna.	Henni	fannst	grunnskólinn	og	

leikskólinn	ekki	eiga	heima	á	sama	námskeiði.	Hún	hefði	haldið	tvö	ólík	námskeið	því	að	

starfsumhverfi	leikskóla	og	grunnskóla	væri	svo	ofboðslega	ólíkt.	Karen	talaði	um	að	

leiðbeinendurnir	á	námskeiðinu	hefðu	verið	góðir.	

Tafla	2—	Hvernig	þátttakendum	fannst	PMTO	grunnmenntunin	

Hvernig	þátttakendum	fannst	PMTO	grunnmenntunin	
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PMTO	grunnmenntunin	stóðst	
væntingar	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 		 x	 8	
Hagnýt	 x	 x	 x	 x	 		 x	 x	 		 		 6	
Var	ekki	með	háar	væntingar	 		 x	 		 		 		 x	 		 		 		 2	
Góðir	leiðbeinendur	 		 		 		 		 x	 		 		 		 		 1	
Vel	skipulagt,	vel	uppsett	og	
skilmerkilegt	 		 		 		 		 		 		 		 		 x	 1	
Hefði	viljað	fá	meiri	æfingu	í	
aðferðunum	 		 		 		 		 		 		 		 		 x	 1	
Stóðst	ekki	væntingar	 		 		 		 		 		 		 		 x	 		 1	
Bjóst	við	meiri	leiðsögn	við	að	leiðbeina	
foreldrum	 		 		 		 		 		 		 		 x	 		 1	
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4.1.2 Hvað	mætti	bæta	í	PMTO	grunnmenntuninni?	

Fjórir	af	níu	þátttakendum	gátu	ekki	nefnt	neitt	sem	þeim	fannst	að	mætti	bæta	í	PMTO	

grunnmenntuninni.	Hins	vegar	töluðu	tveir	þátttakendur	um	að	þeir	hefðu	viljað	fá	meiri	

æfingu	og	aðstoð	við	að	setja	upp	umbunarkerfi	eða	kerfi	(sjá	töflu	3).	Þátttakendur	nefndu	

mismunandi	atriði	sem	þeim	fannst	að	mætti	bæta.	Þau	atriði	voru	að	það	vantaði	eftirfylgni	

eftir	PMTO	grunnmenntunina.	Einn	þátttakandinn	velti	fyrir	sér	hver	ábyrgð	foreldra	væri	og	

hvaða	hlutverki	þeir	gegndu.	Öðrum	fannst	leik-	og	grunnskólinn	ekki	eiga	samleið	á	sama	

námskeiðinu	og	að	síðustu	var	nefnt	að	veita	þyrfti	foreldrafræðslu	um	hvað	PMTO	væri.		

Anna	talaði	um	að	hún	hefði	viljað	fá	meiri	æfingu	við	að	tileinka	sér	aðferðirnar	sem	

kenndar	voru.	Hún	hefði	kannski	viljað	fá	meiri	aðstoð	við	að	setja	upp	kerfi.	Hilma	tók	í	

sama	streng	og	sagði	að	hún	væri	enn	óörugg	í	að	setja	upp	umbunarkerfin	þannig	að	þau	

virkuðu.	Á	næstu	dögum	eftir	að	viðtalið	við	Hilmu	var	tekið,	var	von	á	fagaðila	sem	veitti		

handleiðslu.	Erla	talaði	um	að	hún	hefði	kannski	viljað	eftirfylgni.	Að	það	væri	hægara	sagt	en	

gert	að	finna	tíma	til	að	styðja	aðra	þegar	hún	væri	umsjónarkennari	með	fulla	töflu	og	meira	

en	það.	Hulda	var	alltaf	að	bíða	eftir	því	að	heyra	hvaða	ábyrgð	og	hlutverki	foreldrarnir	

gegndu	og	hvernig	hún	ætti	að	aðstoða	þá.	Þetta	hafði	hún	að	segja:	„...	ég	var	alltaf	að	bíða.	

Bíddu	hvar	koma	foreldrar	inn	í	þetta?	Þeirra	ábyrgð	og	þeirra	hlutverk	og	hvar	á	ég	að	

aðstoða	þá?	Ég	var	alltaf	að	bíða	eftir	því	og	það	kom	einhvern	veginn	bara	aldrei	...“	Henni	

fannst	einnig	að	leikskólinn	og	grunnskólinn	ættu	enga	samleið	á	þessu	námskeiði,	því	hvort	

skólastig	fyrir	sig	nálgaðist	verkefnin	út	frá	sínum	sjónarhóli.	Ef	innleiða	ætti	PMTO	í	öllum	

leikskólum	í	sveitarfélaginu	myndi	Fanney	vilja	að	foreldrar	leikskólabarna	fengju	fræðslu	um	

hvað	PMTO	snýst.	Þetta	hafði	hún	að	segja:	

	

...	ég	myndi	vilja,	ef	það	á	að	innleiða	þetta	eitthvað	frekar,	til	dæmis	í	öllum	

leikskólum	í	[sveitarfélaginu].	Þá	þyrfti	líka	að	vera	svona	svolítil	foreldrafræðsla	...	af	

því	þetta	er	svona	svolítið	bundið.	Við	héldum	kynningu	fyrir	okkar	fólk	hérna	í	

leikskólanum	en	svo	eru	foreldrarnir	að	heyra	af	þessu	svona	utan	að	sér	....	Heyra	

um	notkun	PMTO	og	vita	ekki	alveg	hvað	það	er	og	verða	svona	svolítið	smeykir	

þannig	að	ég	myndi	vilja	bæta	því	við.	
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Tafla	3		—	Það	sem	mætti	bæta	í	grunnmenntuninni		

Það	sem	mætti	bæta	í	grunnmenntuninni	
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Nefndu	ekkert	sem	mætti	bæta	 	 x	 x	 	 x	 	 x	 	 	 4	

Fá	meiri	æfingu	og	aðstoð	við	að	
setja	upp	umbunarkerfi	eða	kerfi	 		 		 		 x	 		 		 		 		 x	 2	

Vantar	eftirfylgni	 		 		 		 		 		 x	 		 		 		 1	

Hver	er	ábyrgð	foreldra	og	hvaða	
hlutverki	gegna	þeir?	 		 		 		 		 		 		 		 x	 		 1	

Leik-	og	grunnskólinn	eiga	enga	
samleið	á	sama	námskeiðinu	 		 		 		 		 		 		 		 x	 		 1	

Veita	foreldrafræðslu	um	hvað	
PMTO	er	 x	 		 		 		 		 		 		 		 		 1	

	

Einnig	kom	fram	áhugi	þátttakenda	á	að	afla	sér	frekari	menntunar	í	aðferðum	PMTO	

grunnmenntunarinnar.	Karen	talaði	um	að	þær	þrjár	í	skólanum	hennar,	sem	fóru	á	

námskeiðið,	hefðu	furðað	sig	á	því	af	hverju	þær	þyrftu	að	vera	sálfræðingar	til	að	geta	

haldið	áfram.	Af	hverju	þeirra	uppeldismenntun	og	reynsla	af	starfi	með	börnum	gerði	þeim	

ekki	kleift	að	fara	alla	leið	og	verða	leiðbeinendur.	Þetta	hafði	Karen	að	segja:		

	

...	hugsunin	hjá	okkur,	þegar	við	vorum	að	tala	saman,	við	þrjár	sem	fórum,	var	að	sko	að	

okkur	langar	að	fá	frekari	og	meiri	fræðslu,	halda	áfram.	Við	veltum	því	svolítið	fyrir	okkur	af	

hverju	við	þyrftum	að	vera	sálfræðingar	til	að	geta	haldið	áfram.	Af	hverju	er	ekki	okkar	

uppeldismenntun	og	reynsla	af	starfi	með	börnum.	Af	hverju	getum	við	ekki	haldið	áfram	og	

farið	alla	leið?	Við	vorum	svolítið	hugsi	yfir	því.	Já,	alveg	getað	hugsað	okkur	að	halda	áfram	

og	fara	alla	leið	og	fá	semsé,	hvað	segir	maður,	þessa	leiðbeinenda,	fá	það	nám	sko,	klára	

þetta	til	enda.	[Sveitarfélagið]	er	búi[ð]	að	mennta	tvo	sem	vinna	í	fjölskylduráðgjöfinni	hérna	

í	bænum.	

	

Meirihluti	viðmælendanna,	eða	fimm	af	níu,	(sjá	töflu	1)	sögðu	að	meginástæða	þess	að	þær	

ákváðu	að	fara	í	PMTO	grunnmenntunina	hafi	verið,	að	þær	hefðu	verið	að	leitast	eftir	
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verkfærum	til	þess	að	takast	á	við	hegðunarerfiðleika	barna.	Flestar,	eða	átta	af	níu,	sögðu	

að	grunnmenntunin	hafi	staðist	væntingar	þeirra	og	sex	af	níu	töldu	hana	vera	hagnýta	(sjá	

töflu	2).	Fjórir	af	níu,	(sjá	töflu	3)	töldu	að	ekkert	þyrfti	að	bæta	í	PMTO	grunnmenntuninni,	

en	nokkrar	tillögur	að	því	hvernig	mætti	bæta	hana	komu	upp	í	máli	þeirra	sem	fannst	að	

hana	mætti	bæta	s.s.	að	það	hefði	verið	gott	að	fá	meiri	æfingu	og	aðstoð	við	að	setja	upp	

kerfi,	að	það	vantaði	eftirfylgni,	hver	væri	ábyrgð	foreldra	og	þeirra	hlutverk?	Einnig	kom	

fram	að	leik-	og	grunnskólinn	ættu	ekki	samleið	á	sama	námskeiði	og	að	það	þyrfti	að	veita	

foreldrum	fræðslu	um	hvað	PMTO	væri.	Einnig	kom	upp	áhugi	eins	fagaðilans	um	að	bæta	

við	sig	menntun.		

4.2 	Aðferðir	PMTO	

4.2.1		Aðferðir	sem	viðmælendum	fannst	gagnlegastar	eða	voru	sérstaklega	hrifnir	af	

Flestar,	eða	átta	af	níu,	nefndu	að	þeim	þætti	skýr	fyrirmæli	vera	gagnlegasta	PMTO	

aðferðin.	Jafnframt	fannst	sex	af	níu	þátttakendum	jákvæð	styrking	s.s.	hrós	og	hvatning	eða	

umbunarkerfi	gagnlegast.	Einnig	töluðu	þrír	þátttakendur	um	að	skráning	væri	gagnlegust.	

Aðeins	tveir	fagaðilar	sem	unnu	í	grunnskóla	nefndu	aðferðina	forréttindamissi	(sjá	töflu	4).		

Bára	sagði	að	á	námskeiðinu	hefði	hún	fengið	æfingu	í	því	að	nota	skýr	fyrirmæli	í	

gegnum	hlutverkaleik.	Hún	sagði	að	þetta	breytti	öllu	fyrir	mörg	börn.	Hilma	hafði	áður	

kynnst	skýrum	fyrirmælum	og	umbun	úr	öðrum	uppeldisstefnum.	Karen,	Fanney	og	Hulda	

nefndu	allar	að	þeim	hefði	þótt	skýru	fyrirmælin	gagnlegust.	Karen	talaði	um	að	þau	hefðu	

verið	eins	og	rauður	þráður	í	gegnum	námskeiðið.	Hún	sagði:	„Bara	þessum	rauða	þræði	að	

hafa	fyrirmælin	skýr.	Það	var	það	jákvæðasta	og	besta	sem	ég	tók	með	mér	út	úr	þessu.“	

Anna	ræddi	um	að	kennslan	í	því,	hvernig	hægt	er	að	gefa	skýr	skilaboð,	hefði	reynst	henni	

vel	í	starfi	sem	og	heima	fyrir	með	sín	eigin	börn.	Þóra	var	sérstaklega	hrifin	af	skýrum	

reglum.	Saga	sagði	að	erfitt	væri	að	snúa	við	þegar	búið	væri	að	gefa	fyrirmælin	og	talaði	þá	

um	vinnu	sína	með	einhverfum	nemendum.		

Þóra	heillaðist	einnig	af	jákvæðri	styrkingu,	hrósi	og	hvatningu.	Hún	sagði	að	jákvæð	

styrking	skilaði	miklum	árangri,	hefði	margföldunaráhrif	og	að	hrós	skilaði	sér	ekki	bara	til	

barnanna,	heldur	virkaði	það	líka	á	starfsfólkið.	Fanney	og	Saga	töluðu	um	að	hvatning	og	

hrós	væri	meðal	þeirra	aðferða	sem	þeim	þætti	gagnlegast.	Erla	sagði	að	henni	hefði	fundist	

gagnlegast	að	læra	að	nota	verkfærin	á	skipulegan	hátt.	Hún	hefði	þekkt	umbunarkerfi	og	
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fleira,	en	á	námskeiðinu	hefði	verið	farið	í	þetta	markvisst.	Anna	talaði	um	að	umbunarkerfi	

reyndist	vel	á	miðstigi.	Báru	fannst	hvatning	laga	svo	mikið	í	upphafi.	Þetta	sagði	Bára	um	

hvatningu:	„...	náttúrlega	hvatningin,	þú	veist	þetta	hrós,	við	gleymum	því	svo	oft	að	hérna	af	

því	að	...	maður	sér	bara	hvað	það	lagar	mikið	í	upphafi.“		

Hilma	talaði	um	það	að	henni	hafi	þótt	gagnlegast	að	læra	að	gera	hegðun	mælanlega	

og	taka	svo	grunnlínu	og	fylgjast	með.	Erla	nefndi	að	mælingar	væru	ákjósanlegar	til	þess	að	

fylgjast	með	framförum	á	mælanlegan	hátt.	Saga	taldi	að	gagnlegast	væri	að	hafa	fengið	

form	yfir	skráningarnar	og	að	æfa	sig	með	kennurum	og	samkennurum	í	sama	skóla.	Þetta	

hafði	Saga	að	segja	um	mikilvægi	tíðniskráninga:	„...	mér	fannst	það	rosalega	gott	að	sjá	

tíðniskráningu	ef	maður	fór	inn	í	bekk	og	fylgdist	með	...	Ég	hefði	aldrei	trúað	því	ef	það	hefði	

einhver	sagt	að	einhver	stæði	upp	á	stólnum	sínum	13	sinnum	í	einni	kennslustund	til	að	

dingla	sér,	ég	er	ekki	viss	um	að	ég	hefði	trúað	kennaranum.“		

Fanney	taldi	gagnast	langmest	í	starfi	að	fá	að	prófa	sig	áfram	með	raunveruleg	

dæmi.	Námið	hefði	ekki	byggst	eingöngu	á	fyrirlestrum.	Hulda	talaði	um	verkfærin	sem	væru	

nú	komin	í	verkfærakistuna	og	þau	kæmu	í	góðar	þarfir.		

Anna	og	Erla	nefndu	báðar	forréttindamissi.	Erla	nefndi	forréttindamissi,	en	að	þá	

aðferð	þurfi	aðeins	að	nota	í	tilfelli	fárra	barna.	En	Anna	talaði	um	forréttindamissi	fyrir	

unglingastigið.	Hilma	og	Þóra	nefndu	að	til	þess	að	stuðla	að	bættri	hegðun	barna	að	þá	

þyrfti	að	setja	börnum	mörk.	Hulda	nefndi	einnig	virka	hlustun,	umhyggju	og	ákveðni	við	að	

stuðla	að	bættri	hegðun	barna.		

Tafla	4		—	Atriði	sem	viðmælendum	þóttu	gagnlegust		

Atriði	sem	viðmælendum	þóttu	gagnlegust	
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Skýr	fyrirmæli	í	gegnum	hlutverkaleik	 	x	 	x	 x	 	x	 x	 		 	x	 x		 x	 8	
Jákvæð	styrking,	hrós	og	hvatning,	
umbunarkerfi	 x	 x	 	x	 		 		 x		 	x	 		 	x	 6	

Skráningar	 		 		 		 x	 		 x		 x	 		 		 3	

Að	prófa	raunveruleg	dæmi	 x	 		 		 		 		 		 x	 		 		 2	

Forréttindamissir	 	 	 	 	 	 x	 	 	 x	 2	
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Að	nota	verkfærin	á	skipulegan	hátt	 		 		 		 		 		 x	 		 		 		 1	

Verkfæri	í	verkfærakistuna	 		 		 		 		 		 		 		 x	 		 1	

Að	setja	börnum	mörk	 	 	 	 x	 	 	 	 	 	 1	

Virk	hlustun,	umhyggja	og	ákveðni	 	 	 	 	 	 	 	 x	 	 1	
	

4.2.2 Aðferðir	sem	viðmælendum	fannst	nýtast	síður	við	að	stuðla	að	bættri	hegðun	

Flestum,	eða	átta	af	níu	konum	(sjá	töflu	5)	fannst	einvera	nýtast	síst	við	að	stuðla	að	bættri	

hegðun.	Bæði	fagfólk	í	leik-	og	grunnskóla	var	sammála	þar	um	og	voru	ástæðurnar	margs	

konar.	T.d.		að	skráningar	væru	ekki	nógu	margar,	tímaleysi	og	hraði,	ungt	starfsfólk	vantaði	

fagþekkingu,	aðferðin	virki	ekki	í	leikskóla,	um	væri	að	ræða	umdeilda	aðferð	sem	erfitt	væri	

að	framfylgja	vegna	manneklu	og	að	réttlæta	fyrir	foreldrum	barnanna.	Uppbótarverkefni,	

forréttindamissi,	umbunarkerfi	og	táknkerfi	taldi	fagfólkið,	sem	vann	í	leikskóla,	nýtast	síður	

við	að	stuðla	að	bættri	hegðun	barna.	Þessar	aðferðir	nefndi	fagfólk	í	grunnskólum	ekki.	

Saga	sagðist	nota	lítið	einveru	vegna	þess	að	hún	taldi	sig	ekki	hafa	verið	með	nógu	

margar	skráningar.	Hulda	bar	við	tímaleysi	og	miklum	hraða.	Þóra	sagði	að	einvera	hefði	ekki	

verið	notuð	hjá	þeim	vegna	þess	að	hún	teldi	hana	óheppilega	aðferð.	Hún	sagðist	ekki	

treysta	samstarfsfólki	sínu	í	það	vegna	þess	að	það	skorti	næga	fagþekkingu	og	að	

starfsfólkið	væri	ungt.	Hilmu	fannst	einvera	ekki	virka	á	leikskóla.	Fanney	sagði	að	einvera	

væri	umdeild	aðferð	sem	erfitt	væri	að	framfylgja	og	réttlæta	fyrir	foreldrum	barnanna.	Anna	

hafði	þetta	að	segja	um	einveru:	„...	maður	þarf	líka	kannski	að	æfa	sig	og	spá	í	hvernig	

maður	ætlar	að	beita	henni.	Það	var	ekki	að	gera	sig.	Bara	engan	veginn.“	Erla	talaði	um	að	

vegna	manneklu	væri	erfitt	að	nota	aðferðina	og	hún	var	einnig	á	móti	aðferðinni.	hún	hafði	

þetta	að	segja:	

	

...	mér	finnst	þarna,	þessi	einvera,	mér	fannst	það	svona	ekki	alltaf	eiga	við	og	það	er	erfitt	að	

framkvæma	það.	Við	erum	bara	ekki	með	starfsfólk	í	það	að	geta	sent	einhvern	í	einhverja	

einveru	og	persónulega	er	ég	pínku	bara	á	móti	þessari	aðferð.	Þannig	það	er	svona	það	sem	

mér	finnst	svona	síst	af	þessu.		

	

Fanney	sagðist	telja	forréttindamissi	ekki	virka	á	leikskólastigi.	Þetta	hafði	hún	að	segja:		
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...	ég	held	að	forréttindamissir	í	leikskóla	sé	ekki	að	virka,	enda	hef	ég	ekki	verið	að	nota	það.	

Ég	held	að	þau	[börnin]	hafi	ekki	það	djúpan	skilning,	að	þau	geti	tileinkað	sér	það.	Þannig	

það	er	kannski	síst	það.	Ég	held	að	það	sé	kannski	meira	svona	grunnskólamiðað.	

	

Bára	hafði	þetta	að	segja	um	uppbótarvinnu	og	forréttindamissi:		

	

Já	í	rauninni,	þessi	uppbótarvinna	og	forréttindamissir	kannski	helst.	En	ekki	af	því	að	maður	

upplifir	það	svolítið	sterkt	í	umræðunni	á	námskeiðinu	...	fólk	var	bara	svolítið	á	móti	því.	...		

kannski	líka	því	að	við	vorum	[Sveitarfélagið]	og	þetta	er	að	byrja	hér.	En	svo	fékk	ég	einmitt	

að	sitja	þar	sem	ég	missti	úr	með	[bæjarfélagi	á	höfuðborgarsvæðinu]	sem	er	náttúrlega	

búinn	að	vera	í	þessu	í	mörg	ár	og	þá	var	þetta	bara	orðið	svona	eðlilegur	hluti	og	þau	voru	

alveg	að	nota	þetta.	Þannig	að	ég	upplifði	svo	gjörólíkar	skoðanir.	...	mín	upplifun	er	

allavegana	sú	að	þetta	er	allt	einhvern	veginn	sem	kemur	til	með	að	gagnast	ef	á	þarf	að	

halda.	Það	er	ekki	eitthvað	að	ég	sé	á	móti	aðferð	...	Sko	af	því	að	ég	...	er	að	vinna	með	það	

ung	börn,	kannski	þess	vegna	að	maður	er	ekki	með	þetta.	

	

Hilma	myndi	vilja	verða	öruggari	með	að	nota	umbunarkerfi	og	táknkerfi.	Henni	fannst	

uppbótarverkefni	ekki	virka	á	leikskóla.	Erla	sagði	að	hún	hefði	síst	þurft	á	skýrum	

fyrirmælum	að	halda	af	þeim	verkfærum	sem	til	umfjöllunar	voru	á	námskeiðinu.	Þetta	hafði	

hún	að	segja:	

	

...	eiginlega	skýr	fyrirmæli	...	síst	í	raun	sko	vegna	þess	að	þau	duga	og	minna	mann	á	fyrir	

krakka	sem	að,	sem	að	geta	farið	eftir	fyrirmælum	og	eru	alveg	tilbúin	til	þess.	En	þeir	krakkar	

sem	að	eru	ekki	þar,	þá	breytir	ekkert	máli	hvort	þú	segir	viltu	eða	taktu	upp	eða	þú	veist	í	

raun	...	Þannig	að	mér	finnst	það	kannski	...	það	verkfæri	sem	maður	hefur	svona	síst	þurft	á	

að	halda.	
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Tafla	5	―	Þær	aðferðir	sem	viðmælendum	fannst	nýtast	síður	við	að	stuðla	að	bættri	
hegðun,	hafa	lítið	eða	ekki	notað		

Þær	aðferðir	sem	viðmælendum	fannst	nýtast	síður	við	að	stuðla	að	
bættri	hegðun,	hafa	lítið	eða	ekki	notað	
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Einvera	 x	 x	 		 x	 x	 x	 x	 x	 x	 8	
Uppbótarverkefni	 		 		 x	 x	 		 		 		 		 		 2	
Forréttindamissir	 x	 		 x	 		 		 		 		 		 		 2	
Umbunarkerfi	 		 x	 		 x	 		 		 		 		 		 2	
Táknkerfi	 		 		 		 x	 		 		 		 		 		 1	
Skýr	fyrirmæli	 		 		 		 		 		 x	 		 		 		 1	
	

Flest	fagfólkið,	eða	átta	af	níu,	sögðu	að	skýr	fyrirmæli	væri	aðferðin	sem	því	fyndist	vera	

gagnlegust	í	PMTO	grunnmenntuninni.	Sex	af	níu,	fannst	jákvæð	styrking	s.s.	hrós	og	

hvatning	eða	umbunarkerfi	gagnlegast.	Skráningu	fannst	þremur	af	níu,	vera	aðferð	sem	

væri	gagnlegust.	Tveir	fagaðilar	sem	unnu	í	grunnskóla	nefndu	aðferðina	forréttindamissi	(sjá	

töflu	4).	Flestum,	eða	átta	af	níu,	fannst	einvera	vera	aðferð	sem	nýttist	síður	við	að	stuðla	

að	bættri	hegðun.	Fagfólk	í	leik-	og	grunnskóla	var	sammála	þar	um.	Uppbótarverkefni,	

forréttindamissi,	umbunarkerfi	og	táknkerfi	taldi	fagfólkið,	sem	vann	í	leikskóla,	nýtast	síður	

við	að	stuðla	að	bættri	hegðun	barna.	Þessar	aðferðir	nefndi	fagfólk	í	grunnskólum	ekki	(sjá	

töflu	5).	

4.2.3 Bein	notkun	aðferðanna	

4.2.3.1	Skýr	fyrirmæli	

Öllum	gengur	þeim	vel	að	nota	skýr	fyrirmæli	(sjá	töflu	6).	Bára	sagði	að	það	væri	hvetjandi	

að	nota	skýr	fyrirmæli,	því	að	þau	virki	svo	vel,	að	maður	fengi	þá	það	sem	verið	er	að	biðja	

um.	Þetta	hafði	hún	að	segja:		

	

„Bara	mjög	vel,	…	alveg	eins	og	við	leggjum	upp	með	að	þau	fái	hrós	og	hvatningu	að	það	er	

einhvernveginn	svo	náttúruleg	hvatning	fyrir	mann	að	nota	þetta	af	því	að	þetta	virkar	svo	vel	

fyrir	þau.	…	maður	fær	það	sem	maður	biður	um.“	
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Sögu	gekk	mjög	vel	og	sagði	að	annars	væri	hún	löngu	hætt	að	vinna,	að	hún	væri	með	

þannig	hóp.	Huldu	gekk	mjög	vel.	Hún	hafði	hamrað	á	að	skýru	fyrirmælin	væru	mikilvæg	

þegar	hún	var	að	gefa	ráð	til	kennara.	Karen	sagðist	passa	sig	á	því	að	hafa	ekki	of	margt	í	

boði.	En	þrjár	þeirra,	þær	Fanney,	Hilma	og	Erla,	sögðust	stundum	falla	í	þá	gryfju	að	nota	

ekki	nógu	skýr	fyrirmæli.	Rakel	nefndi	að	hún	gæfi	stundum	val	þegar	það	væri	í	rauninni	

ekkert	val.	Þetta	hafði	hún	að	segja:	

		

Ég	náttúrlega	fell	í,	þú	veist,	öðru	hvoru	í	þá	gryfju	og	aðrir,	að	nota	spurningu	...	viltu?	Eða	

eigum	við?	En	ég	er	meðvituð	um	það	og	leiðrétti	mig	helst	ef	ég	sé	að	þess	sé	þörf	...	en	

þetta	er	eitthvað	svona	kurteisis	...	þetta	er	bara	svolítið	innbyggt	í	mann,	eigum	við?	Eða	

viltu?	þegar	það	er	ekkert	val.	En	jú,	það	gengur	vel.	

	

Erla	taldi	að	skýr	fyrirmæli	dygðu	fyrir	börn	sem	gátu	farið	eftir	fyrirmælum	en	ekki	fyrir	þau	

börn	sem	voru	ekki	tilbúin	til	að	fara	eftir	þeim.	Hún	talaði	einnig	um	að	hún	væri	meðvitaðri	

um	orð	sín,	hvernig	hún	segði	hlutina	og	væri	fljótari	að	minna	sig	á	eftir	að	hafa	farið	í	

gegnum	PMTO	grunnmenntunina.		

Tafla	6	—	Að	nota	skýr	fyrirmæli	

Að	nota	skýr	fyrirmæli	
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Gengur	vel	að	nota	skýr	
fyrirmæli	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 9	
Gengur	mjög	vel	 		 	x	 	x	 		 		 		 x	 x	 		 4	
Nota	ekki	alltaf	nógu	skýr	
fyrirmæli	 x	 		 		 x	 		 x	 		 		 		 3	
Hefur	ekki	of	margt	í	boði	 		 		 		 		 x	 		 		 		 		 1	

4.2.3.2 Hrós	og	hvatning	

Allar	töluðu	þær	um	að	þeim	gengi	vel	eða	mjög	vel	að	nota	hrós	eða	hvatningu	og	meiri	

hlutinn	taldi	sig	vera	meðvitaðri	nú	en	áður	um	mikilvægi	þess	að	hrósa	og	hvetja.	Þá	er	bæði	

átt	við	að	hrósa	og	hvetja	börnin	áfram	svo	og	starfsfólkið	(sjá	töflu	7).	Fanney	hafði	þetta	að	
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segja:	„Mjög	vel	og	mér	finnst	fólk	vera	meðvitaðra	núna	eftir	þetta,	bara	almennt,	bara	allir	

á	leikskólanum	og	ég	heyri	það	sérstaklega	gagnvart	sko	erfiðu	börnunum	sem	þurfa	mest	á	

því	að	halda,	bara	mjög	vel.“	Þóra	talar	um	að	mikill	árangur	hafi	náðst	með	hóp	af	

drengjum.	Hún	sagði:	

	

...	rosa	vel	...	þegar	ég	var	í	grunnmenntuninni,	þá	tók	ég	þarna	hóp	af	drengjum	og	vann	þar	

sérstaklega	með	einn	einstakling,	og	hérna,	og	við	náðum	bara	ótrúlega	miklum	árangri	í	

þeim	hópi	og	það	var	svo	gaman	sko	að	sjá,	af	því	að	ég	var	stöðugt	að	gefa	þeim	einhvers	

konar	hrós	...	þegar	þeir	voru	að	hegða	sér	vel,	þá	voru	þeir	farnir,	ef	að	ég	gekk	fram	hjá	

þeim	og	þeir	voru	kannski	í	einhverjum	aðstæðum,	þá	voru	þeir	farnir	að	gefa	mér	

þumalputtann	og	þeir	voru	í	rauninni	bara	hérna	að	sýna	mér,	ég	er	að	standa	mig.	

	

Bára	sagðist	oft	nota	hrós	í	samskiptum	við	starfsfólkið.	Hún	sagði:		

	

...	bara	mjög	vel	...	það	reynir	kannski	meira	á	það	í	mínu	starfi	að	nota	það	við	starfsfólk	

heldur	en	börnin...	mér	finnst	maður	þurfa	meira	að	minna	sig	á	það	því	maður	er	einhvern	

veginn	fastur	í	þessari	hugsun,	þú	veist,	bara	gerðu	það	sem	ég	er	að	biðja	þig	um	skilurðu.  

 

Hilma	notaði	hrós	og	hvatningu	mikið	áður.	Þetta	hafði	hún	að	segja:	„Mjög	vel.	Það	er	

eitthvað	svona	sem	ég	notaði	líka	mikið	fyrir,	þannig	að	já.	Ekki	neitt	vesen	með	það.“	Hulda	

taldi	að	margt	fólk	gengi	á	hrósi.	Þetta	sagði	hún:	„Mjög	vel,	þar	er	ég.	...	þar	er	mitt	besta.	

Ég,	mér	finnst	ég	á	auðveldast	með	það	sko.	Já,	mér	finnst	fólk	ganga	dálítið	á	því	og	svona	

margir	hverjir	allavega.“	Karen	áleit	að	PMTO	grunnmenntunin	hefði	e.t.v.	ýtt	undir	það	að	

hún	hrósaði	öðrum.	Þetta	hafði	hún	að	segja:	„Vel	myndi	ég	segja,	og	hérna,	og	kannski	hefur	

maður	verið	duglegri	eftir	að	maður	fór	á	námskeiðið.“	Erla	nefndi	til	sögunnar	mikilvægi	

þess	að	foreldrarnir	fái	líka	hrós.	Þetta	sagði	hún:	

	

...	bara	mjög	vel,	mjög	vel,	ég	reyni	að	vera	mjög	meðvituð	um	það	að	...	nýta	það	að	taka	

eftir	góðu	hlutunum,	þegar	að	þessir	krakkar	eru	að	einmitt	og	að	senda	pósta	heima,	heim	

og	svona	þannig	að	foreldrarnir	fái	líka	hrós	...	
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Anna	þurfti	að	taka	sig	taki	en	gengur	núna	vel	með	að	nota	hrós	eða	hvatningu.	Þetta	sagði	

hún:	„...	ég	hérna	ég	tók	mig	taki	...	,	en	mér	gengur	ágætlega	en	ég	þarf	að	vera	samt	á	

tánum	og	minna	mig	á	það.“		

Tafla	7		―	Að	nota	hrós	og	hvatningu	

Að	nota	hrós	og	hvatningu	
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Gengur	mjög	vel	eða	vel	að	nota	hrós	og	
hvatningu	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 9	
Notar	hrós	meira	eftir	PMTO	
grunnmenntunina	 		 		 		 		 x	 		 		 		 x	 2	
Hrósar	starfsfólkinu	 		 		 x	 		 		 		 		 		 		 1	
Notaði	hrós	líka	markvisst	áður	en	
grunnmenntunin	hófst	 		 		 		 x	 		 		 		 		 		 1	
Hrósar	foreldrum	 		 		 		 		 		 x	 		 		 		 1	
Mikill	árangur	náðist	með	hóp	barna	 		 x	 		 		 		 		 		 		 		 1	

	

4.2.3.3	Táknkerfi	

Spurðar	að	því	hvort	þær	hefðu	sett	upp	táknkerfi,	svöruðu	fimm	af	níu	því	játandi	(sjá	töflu	

8).	Bára	taldi	að	táknkerfi	krefðist	eftirfylgni	og	væri	viðkvæmt	fyrir	manneklu.	Þetta	hafði	

hún	að	segja:		

	

Það	gekk	bara	ágætlega	...	við	svona	lentum	kannski	aðeins	í	einmitt	þetta,	ef	að	vantaði	fólk.	

Hver	ætlaði	þá	að	fylgja	eftir	hérna	...	hvað	varðar	barnið	og	niðurstöður	...	þá	fengum	við	

fram	það	sem	við	vildum	fá	fram	og	það	skilaði	góðum	árangri.	Það	þarf	að	samræma	svo.	

Um	leið	og	það	vantar	kannski	einn	starfsmann,	að	þá	...	þarf	kannski	þessi	manneskja	sem	

gat	verið	að	aðstoða	við	táknkerfið	að	fara	að	klæða	út.	...	það	er	svoleiðis	sem	er	svo	

viðkvæmt.	

	

Hilma	sagði	að	táknkerfi	gæti	snúist	upp	í	andhverfu	sína	en	að	hún	ætlaði	að	henda	sér	í	

verkefnið.	Saga	talaði	um	að	hún	myndi	sjálf	vilja	stýra	því	þegar	hún	setti	upp	táknkerfi.	

Hulda	hafði	prófað	að	setja	upp	táknkerfi	í	PMTO	grunnmenntuninni.	Að	hennar	sögn	gekk	

það	vel	framan	af,	en	hún	hafði	ekki	sett	upp	táknkerfi	síðan	þá.	Anna	setti	upp	táknkerfi	á	
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unglingastigi	í	samstarfi	við	kennara	og	sagði	að	það	hefði	gengið	vel.	Fjórar	höfðu	ekki	sett	

upp	táknkerfi.	Það	voru	þær	Fanney,	Þóra,	Karen	og	Erla.	Einni	þeirra	var	ekki	kunnugt	um	

muninn	á	táknkerfi	og	umbunarkerfi.	Karen	hafði	aftur	á	móti	fylgst	með	kennurum	sem	

höfðu	sett	upp	táknkerfi.	Þetta	hafði	hún	að	segja:	„Nei.	En	fylgst	með	kennurum	sem	hafa	

gert	það	og	þær	hafa	allavega,	veit	ég,	að	önnur	þeirra	gerði	það	og	hún	hafði	svo	gaman	af	

því,	hvað	henni	fannst	það	virka.	Þetta	er	svo	einfalt	og	þetta	virkar.“	

Tafla	8	―	Að	setja	upp	táknkerfi		

Að	setja	upp	táknkerfi	
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Hefur	sett	upp	táknkerfi	 		 		 x	 	x	 		 		 x	 x	 x	 5	
Hefur	ekki	sett	upp	táknkerfi	 x	 x	 		 		 x	 x	 		 		 		 4	
Hefur	gengið	vel	 		 		 		 		 		 		 		 x	 x	 2	
Táknkerfi	getur	snúist	upp	í	andhverfu	sína	 		 		 		 x	 		 		 		 		 		 1	
Setur	táknkerfi	upp	og	framfylgir	því	sjálf	 		 		 		 		 		 		 x	 		 		 1	
Setti	upp	táknkerfi	í	náminu	 		 		 		 		 		 		 		 x	 		 1	
Samstarf	 		 		 		 		 		 		 		 		 x	 1	
Hefur	fylgst	með	öðrum	setja	upp	táknkerfi	 		 		 		 		 x	 		 		 		 		 1	
Táknkerfi	er	viðkvæmt	fyrir	manneklu	 		 		 x	 		 		 		 		 		 		 1	

	

4.2.3.3	Umbunarkerfi	

Allar	nema	ein	höfðu	sett	upp	umbunarkerfi	(sjá	töflu	9).	Báru	gekk	mjög	vel	og	lýsti	reynslu	

sinni	á	eftirfarandi	hátt:	„Já.	Það	gekk	bara	mjög	vel.	...	Þetta	eru	svo	ung	börn,	það	þarf	að	

breyta	svo	litlu	til	þess	að	...	allt	bara	lagist.“	Fanney	hafði	þetta	að	segja:		

	

Já	ég	hef	nokkrum	sinnum	gert	það	og	kannski	meira	eftir	þetta	fyrir	einstaka	börn	bara	og	

það	virkar.	...	en	það	er	alltaf	pínu	erfitt	í	leikskóla	af	því	það	er	náttúrlega	þessi	stóri	hópur	

og	þau	eru	öll	svona	pínu	egóistar	og	skilja	ekki	alveg	af	hverju	þessi	fær	en	ekki	þessi	sko.	En	

svo	bara	segir	maður	sumir	þurfa	gleraugu,	sumir	þurfa	þetta	eða	þetta	til	að	hjálpa	sér	og	

þessi	þarf	bara	svona	umbunarkerfi	til	að	hjálpa	sér.	Þá	er	það	bara	afgreitt	mál	og	það	bara	

gengur	og	virkar.	

	

Erla	talar	um	umbunarkerfi	á	skriflegu	og	rafrænu	formi.	Þetta	hafði	hún	að	segja:		
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...	það	bara	gengur	mjög	vel.	Við	höfum	bæði	verið	með	...	svona	bækur	sem	börnin	eru	með	

sjálf	og	hérna	eru	að	stimpla	í	...	svo	höfum	við	líka	bara	verið	að	nota	rosalega	mikið	tölvuna,	

verið	...	á	rafrænu	formi.	...	þá	notum	við	bara	docs	skjal	og	þá	geta	foreldrarnir	líka	...	

kommentað	á	...	þá	er	maður	ekki	að	gleyma	að	stimpla	í	...	og	barnið	farið	heim	...	ef	

skóladeginum	er	lokið	eins	og	núna	ef	ég	myndi	bara,	ohh	ég	gleymdi	að	stimpla	í,	þá	get	ég	

bara	hoppað	í	tölvuna	og	stimplað	...	Þannig	að	þetta	sé	ekki	að	gleymast	eftir	daginn	...	

	

Saga	sagði	frá	stúlku	í	grunnskóla	sem	er	á	einhverfurófinu	og	þeirri	umbun	sem	hún	fær	fyrir	

að	vera	dugleg	að	vinna	verkefnin	sín	í	tímanum.	Hún	sagði:		

	

...	nú	setjum	við	þetta	upp	í	hvert	skipti	til	að	hérna	klára	tímana.	Þessi	litla	hérna	kemur	og	

gerir	eitthvað	og	svo	fær	hún	að	fara	í	ákveðinn	leik	í	spjaldtölvunni	hjá	mér	í	x	tíma	og	hún	

vinnur	ansi	mikið	fyrir	því.	Með	einhverri	vinkonu	...	Hún	er	á	einhverfurófinu	...	stóð	bara	

hérna	og	gargaði	og	gólaði	og	henti	dóti	í	upphafi	og	hún	er	hætt	því,	tekur	þetta	hérna	núna	

*kreppir	hnefa*.	...	hún	er	að	koma	hérna	sko	eftir	skóla	...	úr	dægradvölinni.	...	það	gengur	

út	á	það	hver	tími	sko	það	er	hins	vegar	minna	um	það	að	það	sé	verið	að	safna	yfir	tíma.	

	

Hulda	hefur	notað	umbunarkerfi	í	gegnum	tíðina.	Þetta	hafði	hún	að	segja:	

	

...	Ég	reyndar	setti	upp	eitt	umbunarkerfi	núna	eftir	að	ég	fór	í	þetta.	En	annars	er	ég	vön	að	

nota	umbunarkerfi	í	gegnum	tíðina	...	alveg	þegar	ég	var	í	kennslu	...	umbunarkerfi	hefur	

virkað	fyrir	mjög	marga	en	alls	ekki	alla.	Þannig	ég	hef	bara	notað	þau.	Og	bara	gengið	vel.	

	

Anna	lýsir	samstarfi	sínu	við	foreldra	eins	nemanda	síns.	Hún	hafði	frá	þessu	að	segja:		

	

...	Ég	hef	sett	upp	umbunarkerfi.	Það	gekk	vel.	...	ég	setti	fyrir	á	miðstigi	og	ég	var	með	

umbunarkerfi	í	samstarfi	við	foreldra.	Ég	hef	verið	með	umbunarkerfi	í	samstarfi	við	foreldra	

á	unglingastigi	og	...	þá	var	ég	í	pínu	basli	með	að	láta	þau	standa	við	sinn	helming	...	ég	hef	

svona	...	breytti	því	aðeins	...	ég	þurfti	...	að	aðlaga	það	að	ég	eiginlega	veitti	umbunina	hér	...	

aðstæður	voru	þannig.	

	

Hilma	og	Karen	sögðu	að	þær	hefðu	litla	reynslu	af	því	að	setja	upp	umbunarkerfi.	Hilma	

sagði	jafnframt	að	hún	væri	óörugg.	Þetta	hafði	hún	að	segja:		
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...	mig	vantar	aðeins	meiri	reynslu	í	því.	...	ég	er	aðeins	bara	hrædd	um	að	það	virki	ekki	eða	

renni	út	í	sandinn.	Er	aðeins	óörugg	með	hvenær	maður	á	að	stoppa	eða	ég	þarf	eiginlega	

bara	að	henda	mér	út	í,	það	er	eitt	sem	bíður	á	kantinum.		

	

Karen	sagði	jafnframt	að	hún	hafði	stutt	við	kennara	sem	setti	upp	umbunarkerfi.	Hún	sagði:		

	

Ég	hef	ekki	mikla	reynslu	af	því	nema	þarna	í	vinnunni	með	kennaranum.	Þá	var	sett	upp	

umbunarkerfi	og	það	var	gert	svo	í	samvinnu	við	foreldra.	Þannig	ég	var	meira	svona	

stuðningur	við	kennarann	og	hún	vann	málið	í	samráði	við	foreldra.	

	

Tafla	9	―	Að	setja	upp	umbunarkerfi		
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Gengur	vel	 x	 		 x	 		 		 x	 		 x	 x	 5	
Vantar	meiri	reynslu	 		 		 		 x	 x	 		 		 		 		 2	
Gengur	misjafnlega	 		 		 		 		 		 		 x	 		 		 1	
Samstarf	við	foreldra	 		 		 		 		 		 		 		 		 x	 1	
Samstarf	við	kennara	 		 		 		 		 x	 		 		 		 		 1	
Hefur	ekki	sett	upp	umbunarkerfi	 		 x	 		 		 		 		 		 		 		 1	

4.2.3.4	Forréttindamissir	

Spurðar	að	því	hvort	þær	hefðu	beitt	forréttindamissi,	þá	höfðu	sjö	af	níu	reynslu	af	því.	

Aðeins	fimm	þeirra	höfðu	notað	aðferðina	í	starfi.	Fjórar	störfuðu	í	grunnskóla	og	ein	í	

leikskóla.	Þóra	og	Hilma	höfðu	notað	forréttindamissi	heima	með	sínum	eigin	börnum	(sjá	

töflu	10).	Erla	sagði	aðferðina	virka,	að	aðeins	þyrfti	að	minna	á	hana	og	að	börnin	hefðu	val	

um	að	halda	áfram	með	hegðunina	og	missa	þá	forréttindi	sem	þau	hefðu.	Þetta	hafði	hún	

að	segja:		

	

Það	virkar	mjög	vel	...	þau	hafa	alltaf	valið	um	það.	Þau	vita	hvað	bíður	þeirra	ef	að	þau	velja	

að	þá	að	halda	áfram	með	þessa	hegðun	og	missa	þá.	En	...	yfirleitt	ná	þau	að	...	fylgja	

fyrirmælunum	þá,	og	hérna,	þannig	að	það	yfirleitt	dugar	bara	að	hóta	því	...	
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Sögu	fannst	umbun,	hvatning	og	forréttindamissir	haldast	í	hendur.	Hún	virðist	ekki	hafa	

skilið	hugtakið	rétt.	Því	það	að	fá	ekki	umbun	ef	markmiði	er	ekki	náð	er	hluti	af	

umbunarkerfinu.	Þetta	hafði	hún	að	segja:		

	

...	mér	finnst	þetta	með	umbun	og	hvatningu	og	forréttindamissi	oft	það	sama	...	auðvitað	

eru	þetta	forréttindi	að	fá	að	fara	með	fótboltamyndir	með	sér	heim.	Þú	þarft	að	vinna	þér	

inn	þær	og	ég	var	alveg	tilbúin	að	halda	þeim	þannig.	Já,	og	hvort	það	er	forréttindamissir	eða	

ekki,	þá	eru	þetta	auðvitað	forréttindi	gagnvart	öllum	hinum	...	

	

Anna	sagði	að	aðferðin	hefði	komið	vel	út	á	endanum	en	ekki	í	upphafi.	Þetta	hafði	hún	að	

segja:	„...	á	endanum	gekk	það	...	ekki	í	fyrstu.	Þá	náttúrlega	var	mjög	mikil	læti	og	ég	hef	

gert	það	nokkrum	sinnum	og	í	samstarfi	við	...	eða	nánast	alltaf	í	samstarfi	við	foreldra	...“	

Hulda	hafði	notað	forréttindamissi	í	gegnum	tíðina	en	ekki	markvisst	og	ekkert	eftir	námið	í	

grunnmenntuninni.	Fanneyju	fannst	aðferðin	harkaleg	og	sagði	að	þau	hefðu	prófað	

forréttindamissi	en	fundist	aðferðin	grimmileg,	að	svona	lítil	börn	lærðu	ekkert	af	henni.	

Þetta	hafði	Fanney	að	segja:		

	

Mér	finnst	það	eiginlega	bara	svolítið	harkaleg	aðferð.	Við	höfum	prófað	það	við	börn	sem	

eru	ekki	hérna	lengur	og	mér	fannst	það	alltaf	svo	grimmilegt	þegar	þau	eru	svona	lítil.	Mér	

finnst	þau	ekki	læra	af	því	...	mér	finnst	þau	vera	að	læra	meira	af	því	að	fara	á	stólinn	eða	

vinna	uppbótarverkefni	...	mér	finnst	það	virka.	

	

Bára	sagði	að	hún	hefði	ekki	verið	að	nota	uppbótarvinnu	né	forréttindamissi,	en	ekki	vegna	

þess	að	hún	væri	á	móti	aðferðinni	heldur	vegna	þess	að	hún	væri	að	vinna	með	það	ungum	

börnum	að	hún	taldi	aðferðirnar	ekki	henta	þeim	aldri.	

Tafla	10	―	Að	beita	forréttindamissi		

Að	beita	forréttindamissi	
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Hefur	beitt	forréttindamissi	í	starfi	 x	 		 		 		 		 x	 x	 x	 x	 5	
Hefur	ekki	notað	aðferðina	í	starfi		 		 x	 x	 x	 x	 		 		 		 		 4	
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Aðferðin	virkar	 		 		 		 		 		 x	 		 		 		 2	
Hefur	notað	aðferðina	heima	með	eigin	
börnum	 		 x	 		 x	 		 		 		 		 		 2	
Finnst	aðferðin	harkaleg	fyrir	lítil	börn	 x	 		 		 		 		 		 		 		 		 1	
Hefur	verið	í	samstarfi	við	foreldra	 		 		 		 		 		 		 		 		 x	 1	
Umbun,	hvatning	og	forréttindamissir	haldast	
í	hendur	 		 		 		 		 		 		 x	 		 		 1	
	

4.2.3.5	Einvera	

Flestar,	eða	sjö	af	níu,	höfðu	reynslu	af	að	nota	einveru	(sjá	töflu	11).	Þóra	og	Hulda	höfðu	þó	
hvorugar	notað	einveru.	Fanney	hafði	notað	einveru	og	henni	fannst	það	ganga	vel.	Hún	
sagðist	gefa	börnunum	val:		

	

...	við	gefum	þeim	alltaf	þetta	val	sem	er	lagt	uppi	með	í	PMTO.	Annað	hvort	tekurðu	til	eða	þú	

ferð	á	stólinn	og	það	er	bara	val	barnsins	og	það	hefur	gengið	eftir	og	þau	þekkja	þetta.	Þau	
þekkja	alveg	hvað	stóllinn	þýðir	...	þau	eru	náttúrlega	inn	í	hópnum	sko,	aðeins	afsíðis,	en	aldrei	

ein	og	...	það	virkar.	Þau	eru	alveg	farin	að	vita	hvað	þetta	þýðir.	Þau	vilja	helst	ekki	fara	á	stólinn	

og	eru	svona	þá	frekar	farin	að	velja	að	gera	bara	hitt,	taka	til	eða	hvað	það	er.	
	

Bára	og	Hilma	höfðu	notað	einveruna,	aðlagaða	að	sínu	starfsumhverfi	með	

leikskólabörnum.	Til	dæmis	að	leiða	starfsmann	eða	sitja	á	bekk.	Bára	hafði	þetta	að	segja:		

	

Já,	við	höfum	alveg	gert	það	en	kannski	aðlagað	...	á	námskeiðinu	þá	var	talað	um	fimm	

mínútur,	það	er	svo	ofsalega	langur	tími.	Sko,	mér	finnst	þetta	ótrúlega	viðkvæmt	og	

vandmeðfarið	og	...	hafandi	farið	á	PMTO	og	skilja	allt	sem	liggur	þar	að	baki,	þá	finnst	mér	ég	

hafa	forsendur	til	að	nota	það,	en	ég	myndi	aldrei	leggja	það	upp	eins	og	þegar	við	héldum	

fræðsluna	okkar.	Þá	fórum	við	ekki	í	einverupartinn	og	forréttindamissinn	af	því	að	við	sáum	

fyrir	okkur	...	það	þarf	svo	lítið	til	þess	að	það	fari	úrskeiðis.	Þú	kannski	tekur	barnið,	eða	

manneskja	sem	hefur	ekki	þessa	þekkingu,	kannski	tekur	barnið	í	einveru	...	Þetta	eru	svo	

mikil	völd	...	Fyrir	rangan	starfsmann	þá	getur	þetta	verið	svo	mikil	völd	gagnvart	barninu	og	

þá	ertu	kominn	í	náttúrlega	aðstæður	sem	þú	vilt	ekki.	Þú	vilt	ekki	að	barnið	hlýði	því	það	er	

hrætt	við	þig.	Þú	vilt	að	þið	hafið	sameiginlegan	skilning	á	aðstæðum	...	þess	vegna	gera	þetta	

rétt.	Já,	þetta	er	ótrúlega	hárfín	lína.	

	

Hilma	sagði:		
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Það	gengur	nefnilega	ekki	sérlega	vel	hér	...	þú	skilur	ekki	barnið	eftir	eftirlitslaust,	eða	og	

heldur	ekki	eitthvað	sem	að	er	ekki	kjurr,	eða	ætlar	ekki	að	gera	það	sem,	hann	situr	ekki	á	

stól	...	þetta	er	svolítið	svona	pínulítið	erfitt	...	þetta	með	forréttindamissinn	og	einveruna	í	

leikskólaumhverfinu.	En	þá	þarf	maður	meira	að	sitja	við	hliðina	á	starfsmanni	eða	leiða	

starfsmann	eða	sitja	á	bekknum	eða	eitthvað	...	Það	fer	alveg	manneskja	í	það	en	ef	það	

virkar	að	þá	er	það	þess	virði,	af	því	þetta	er	tímabundið.	Þannig	maður	þarf	bara	að	útfæra	

þetta	eins	og	hentar	umhverfinu.	

	

Karen	hafði	prófað	aðferðina	á	barnabarninu	sínu.	Hún	var	hrædd	um	að	mistakast,	en	allt	

gekk	vel.	Hún	hafði	þetta	að	segja:		

	

Ég	hef	ekki	gert	það	því	ég	er	náttúrlega	meira	alltaf	í	samræðunni	við	börnin	þegar	þau	koma	

til	mín	eða	ég	kem	inn	í	mál	inn	í	bekk	...	En	ég	hef	nú	aðeins	prófað	það	sko	á	barnabarnið	

mitt.	þannig	ég	er	ekki	alveg	reynslulaus	og	hún	hlýddi	mér.	Ég	hugsaði:	Úbbs,	ef	mér	

mistekst	nú.	

	

Erla	sagðist	biðja	nemendur	um	að	vera	fyrir	utan	skólastofuna	þegar	þeir	höfðu	farið	yfir	

mörkin	og	þeir	kæmu	aftur	inn	þegar	þeir	væru	tilbúnir.	Jafnframt	sagðist	hún	fylgjast	með	

þeim	þegar	hún	hefði	komið	bekknum	af	stað	í	vinnu.		

	

...	ég	hef	notað	hana	í	því	formi	að	þegar	að	barn	hefur	farið	algjörlega	yfir	mörkin,	þá	hef	ég	

bara	sent	það	hérna	beint	fyrir	utan	stofuna,	komið	hinum	í	vinnu	og	svo	fer	ég	fram	og	tala	

við	þau	og	ef	þau	eru	...	mjög	æst	eða	eitthvað,	þá	bara	þú	kemur	inn	þegar	þú	ert	tilbúinn.	

Þannig	að	ég	hef	notað	þetta	á	þann	hátt.	Ég	hef	ekki	verið	með	þessar	mínútur	og	svoleiðis.	

Nei,	við	bara	höfum	ekki	mannskap	í	það	...	Það	þarf	náttúrlega	einhver	að	geta	verið	með	

börnunum	á	meðan	í	þessari	einveru	og	við	höfum	það	ekki.	

	

Saga	talaði	um	að	á	deild	fyrir	einhverf	börn	á	yngsta	stigi	hefði	einn	nemandinn	farið	sjálfur	í	

einveru	eftir	að	hafa	kastað	stólum	o.fl.,	og	svo	komið	fram	þegar	hann	var	búinn	að	jafna	sig	

og	sagst	ætla	að	vinna	verkefnið.	Hún	hafði	þetta	að	segja:		

	

...	kannski	ekki	eftir	bókinni	...	ekki	þannig	að	maður	telji	og	alveg	eins	og	bókin	kenndi	rosa	

vel	...	og	svo	var	einn	sem	notaði	bara	einveru	hérna	sjálfur.	Þá	vorum	við	í	svona	
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einveruherbergi.	Þá	var	hérna	lítið	herbergi	...	herbergi	inni	í	herberginu	með	hurð	sem	var	

bara	hægt	að	loka	utan	frá,	gamalt,	fór	þar	sjálfur	inn	og	hékk	þar,	þar	til	hann	var	búinn	að	

jafna	sig.	Ég	meina,	var	alveg	hérna	búinn	að	henda	stólum	og	borðum	og	eitthvað	og	fór	svo	

bara	inn	og	beið.	Svo	kom	hann	út	og	sagði:	Ég	skal	þá	gera	verkefnið.	Þarna	erum	við	

náttúrlega	í	einhverfudeild	á	yngsta	stigi,	mikil	einhverfa	sko.	Tók	hann	alveg	70	mínútur	einu	

sinni.	Já,	þegar	hann	kom	og	sagði:	„Ég	skal	gera	verkefnið.“	

	

Anna	hafði	aðeins	prófað	aðferðina	einu	sinni	og	fannst	það	ekki	ganga	vel.	Hún	sagði:		

	

...	Mér	fannst	það	ekkert	ganga	eitthvað,	það	var	ekkert	eitthvað,	gekk	ekkert	brjálæðislega	

vel.	Ekki	með	þennan	einstakling,	ég	hef	bara	prófað	það	einu	sinni	sko.	Og	kannski	var	þetta	

ekki	rétti	aðilinn	til	að	prófa	þetta	á.	Ég	veit	það	ekki	og	hérna	nei,	það	gekk	ekkert	

sérstaklega	vel.	Hann	varð	brjálaður.	

	

Mismunandi	var	hvernig	viðmælendur	notuðu	einveru.	T.d.	gaf	fagfólkið	í	leikskóla	barninu	

val	um	að	taka	til	eða	að	stija	á	stólnum,	sitja	við	hliðina	á	starfsmanni	eða	að	leiða	

starfsmann.	Fagfólkið	í	grunnskóla	bað	nemandann	um	að	vera	fyrir	utan	skólastofuna	þar	til	

nemandinn	taldi	sig	tilbúinn	til	að	snúa	aftur.	Annar	nemandi	fór	sjálfur	í	einveru	og	kom	

fram	og	vann	verkefnið	þegar	hann	taldi	sig	vera	tilbúinn	til	þess.			

Tafla	11	―	Að	nota	einveru		
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Hefur	notað	einveru	 x	 		 x	 x	 x	 x	 x	 		 x	 	7	
Gekk	vel	 x	 		 		 		 x	 x	 		 		 		 	3	
Hefur	aðlagað	aðferðina	að	
starfsumhverfinu	 		 		 x	 x	 		 x	 		 		 		 	3	
Hefur	ekki	notað	einveru	 		 x	 		 		 		 		 		 x	 		 	2	
Nemandi	fór	sjálfur	í	einveru	 		 		 		 		 		 		 x	 		 		 	1	
Gekk	ekki	vel	 		 		 		 		 		 		 		 		 x	 	1	
Hefur	prófað	aðferðina	heima	 		 		 		 		 x	 		 		 		 		 	1	



56 

4.2.3.6 	Uppbótarverkefni	

Meiri	hlutinn,	eða	fimm	af	níu,	höfðu	notað	aðferðina	í	starfi	(sjá	töflu	12).	Fanney	og	Bára	

höfðu	prófað	að	gefa	barni	uppbótarverkefni.	Til	dæmis	ef	einhver	hvolfdi	af	diskinum	sínum	

á	gólfið,	þá	fékk	sá	aðili	að	þurrka	það	upp.	Þetta	hafði	Fanney	að	segja:		

	

...	þá	er	það	bara	svona	tengt	því	svona	sem	það	hefur	gert	af	sér.	...	ef	að	þú	ert	að	hvolfa	úr	

disknum	þínum	á	gólfið,	þá	þurrkar	þú	það	upp	...	og	það	virkar.	Þau	nenna	ekkert	að	vera	að	

gera	eitthvað	svona	ítrekað	sem	þau	fá	svo	í	hausinn.	

	

Bára	sagði:	„	...	við	höfum	lent	í	að	barnið	kannski	tekur	bara	svona	bræðiskast	og	hellir	úr	

öllu	í	kringum	sig,	að	þá	hefur	það	bara	gengið	frá.	En	ekki	svona	beint.	Nú	sópar	þú	

matsalinn	eða	eitthvað	þannig.“	Saga	nefndi	einnig	að	þeir	sem	rústuðu	öllu	fengju	að	taka	til	

eftir	sig	áður	en	farið	væri	út.	Hún	sagði:		

	

...	Það	gengur	allavega,	til	dæmis	þegar	það	er	búið	að	taka	hér	allt	og	rústa,	þá	tekur	maður	

til	eftir	sig.	...	ef	maður	hefur	tekið	þann	slag.	Það	er	gengið	frá	áður	en	það	er	farið	út	ef	það	

er	búið	að	rústa	öllu.	

	

Anna	talaði	um	að	það	hefði	ekki	gengið	vel.	Hún	þyrfti	að	æfa	sig	í	að	gefa	nemendum	

uppbótarverkefni.	Eini	nemandinn	sem	hún	gaf	uppbótarverkefni,	brást	illa	við.	Þetta	hafði	

hún	að	segja:		

	

Það	gekk	ekkert	sérstaklega	vel	sko.	...	maður	þurfti	bara	svona	að	æfa	sig	í	því	...	líka	út	af	því	

að	það	er	ekkert	eitthvað	sem	hefur	verið	mikið	notað	hjá	okkur	og	ekki	mikið	notað	held	ég	

bara	á	Íslandi	sko.	Yfir	höfuð.	...	viðkomandi	brást	mjög	illa	við	...	þetta	var	bara	mikið	strögl.	

	

Erla	talaði	um	að	starfsmenn	vildu	nota	uppbótarverkefni	á	yngsta	stigi	í	grunnskólanum	en	

hún	hafði	sjálf	ekki	prófað	það.	Hún	sagði:	„...	þau	hafa	gert	...	uppbótarverkefni,	án	þess	að	

það	sé	í	þessu	formi	...	okkur	langar	alveg	að	koma	því	inn,	af	því	að	það	finnst	mér	alveg	

geta	hentað	hérna	á	yngsta	stigi.“	Hilma	hafði	aðeins	prófað	aðferðina	heima	á	sínum	eigin	

börnum.	Þóra	og	Karen	höfðu	ekki	prófað	aðferðina.	Hulda	talaði	um	að	það	hefði	staðið	til	

að	prófa	aðferðina	en	að	það	hefði	runnið	út	í	sandinn	vegna	þess	að	nemandinn	mætti	illa.	
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Þetta	hafði	hún	að	segja:	„...	Það	var	á	planinu	að	prófa	það	þegar	við	vorum	í	náminu.	...	það	

einhvern	veginn,	sá	nemandi,	það	rann	út	í	sandinn	sko,	vegna	mætingarleysis	...“	

Tafla	12	―	Að	gefa	barni	uppbótarverkefni		

Að	gefa	barni	uppbótarverkefni	
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Hefur	notað	aðferðina	í	starfi	 x	 		 x	 x	 		 x	 x	 		 x	 6	
Hefur	ekki	notað	aðferðina	 		 x	 		 		 x	 		 		 		 		 2	
Hefur	notað	aðferðina	á	eigin	börn	 		 		 		 x	 		 		 		 		 		 1	
Hefur	ekki	gengið	vel	 		 		 		 		 		 		 		 		 x	 1	
Stóð	til	að	prófa,	nemandi	mætti	illa	 		 		 		 		 		 		 		 x	 		 1	
Stendur	til	að	nota	aðferðina	á	yngsta	stigi	 		 		 		 		 		 x	 		 		 		 1	
Hefur	notað	aðferðina	en	ekki	á	þessu	formi	 		 		 		 		 		 x	 		 		 		 1	

4.2.3.7 Að	setja	börnum	mörk	

Allir	viðmælendurnir	nefndu	að	það	hefði	virkað	að	setja	börnum	mörk	(sjá	töflu	13).	Þóra	
fór	í	að	útskýrði	til	hvers	væri	ætlast	af	börnunum,	t.d.	í	samverustund.	Þetta	hafði	hún	að	
segja:		

	

...	þeir	voru	svo	mikið	svona	að	veltast	um	og	áttu	erfitt	með	að	virða	mörk	hvors	annars	og	voru	

að	slást	og	kýla	og	sparka	í	svona	bara	einhverjum	gamnislag.	Þannig	að	...	þar	fór	ég	klárlega	í	að	

vinna	með	að	setja	mörk,	af	því	að	ég	bæði	tók	hópinn	og	útskýrði	fyrir	þeim	og	hérna,	við	

unnum	með	hvað	við	eigum	að	gera	og	hvað	við	eigum	ekki	að	gera	í	samskiptum	og	talaði	...	líka	

við	foreldra	þessara	drengja	og	...	við	náðum	bara	rosalega	bara	góðum	árangri	með	það	að	

virða	mörk	eða	þeir	lærðu	að	virða	mörk	hvors	annars	og	hérna	og	sín	eigin	...	Með	

samverustundir	...	til	hvers	er	ætlast	af	mér	í	samverustund?	Hvar	á	ég	að	hafa	hendurnar	

mínar?	Hvernig	á	ég	að	sitja?	Og	svona,	þannig	að	við	...	fórum	vel	í	það.	

	

Bára	sagði	að	hún	setti	ekki	börnunum	mörk	eftir	forskrift	PMTO	en	engu	að	síður	færi	

starfið	eftir	ákveðnum	reglum	sem	væru	hafðar	í	heiðri.	Hilma	sagði	að	það	gengi	bara	vel	að	

setja	börnunum	mörk	þegar	maður	vissi	hvað	maður	vildi.	Karen	var	hissa	á	því	hvað	

aðferðin	nýttist	vel	í	sambandi	við	agamál.	Hún	átti	ekki	von	á	því	að	hún	myndi	strax	skila	

sér	í	bættri	hegðun	en	aðferðin	hefði	skilað	ótvíræðum	árangri.		
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Erla	talaði	um	að	það	dygði	oftast	nær	að	setja	börnum	skýr	mörk	en	að	fyrir	þau	börn,	sem	

ættu	í	mestum	vanda,	notaði	hún	forréttindamissi	í	kjölfar	skýru	markanna.	Hún	sagði:		

	

Það	bara	gengur	misvel	eins	og	þau	eru	bara.	Hjá	sumum	bara	er	nóg	...	að	bara	leggja	línurnar	

strax,	á	meðan	að	...	aðrir	þurfa	að	eitthvað	meira.	En	svona	langflestir,	90%	eða	95%	af	

börnunum	er	nóg	að	setja	skýr	mörk	...	Og	þá	höfum	við,	hef	ég	oftast	farið	í	...	forréttindamissi	í	

raun	...	þegar	maður	er	búinn	að	reyna	eitthvað,	þá	förum	við	yfirleitt	í	það	...	ég	hef	frekar	nýtt	

það	fyrir	þessi,	sko,	börn	sem	að	eiga	kannski,	hvað	á	ég	að	segja,	kannski	mestan	vanda.	Ef	að,	

þá	missir	þú	af	útivist	eða	eitthvað	svoleiðis.	

 

Anna	og	Saga	lýstu	því	báðar	hvernig	það	hefur	gengið	að	setja	börnum	á	einhverfurófi	mörk.	

Saga	lýsti	reynslu	sinni	þar	sem	unnið	var	að	því	að	hætta	að	styrkja	óæskilega	hegðun	s.s.	að	

hlaupa	heim	til	að	forðast	eitthvað	óþægilegt	í	skólanum:		

	

...	Bara	allavega,	vel	yfirleitt.	Og	svo	hefur	það	gengið	illa.	...	við	hérna	erum	með	tvo	einhverfa.	

Sem	sagt	þennan	sem	er	í	greiningarferli	og	annan	sem	er	hérna	í	7.	bekk	og	það	var	alltaf	verið	

að	hlaupa	heim	og	við	vorum	bara	tvær	og	við	ákváðum	það	í	samvinnu	við	foreldra	að	stoppa	

bara	og	taka	slaginn	bara	og	það	var	stoppað	bara	og	það	voru	bara	læti	og	ósköp	og	öllu	hent	

hér	og	grýtt	og	...	Já,	við	ákváðum	bara	að	taka	hann	og	hérna	það	fór	allt,	rammar,	ljósið	fór	...	

Við	vorum	tvær,	aldrei	nema	það	séu	tveir	í	þessum	sko	svona	mörk,	stór	mörk.	Ef	þetta,	fara	

heim	eða	heimta	spjaldtölvu.	Við	erum	með	spjaldtölvuvæðingu.	Hún	hefur	tekið	svolítið	á	með	

þessa	krakka.	Þannig	að	við	höfum	sett	mörk,	alveg	svona	alvöru.	Svo	erum	við	að	alltaf	að	setja	

mörk	alla	daga	við	þessa	litlu	krakka	en	þessi	stóru	mörk,	þá	erum	við	tvær	og	tökum	þau	alla	

leið.	

	

Anna	lýsti	því	hvað	það	skipti	miklu	máli	að	fylgja	alltaf	sama	kerfinu.	Hún	sagði:		

	

Misvel	...	en	sko	það	gengur		...	ef	maður	passar	sig	...	að	hérna	fylgja	...	kerfi		og	hafa	sömu	

aðferðina	bara,	næsta	og	næsta	skipti	...	oft	gengur	það	vel	eða	svona	oftast.	En	svo	...	eru	

einstaklingar	sem	að	við	erum	með	hérna,	sem	að	eru	miklu	flóknari	að	setja	mörk	sko	...	ef	ég	

tek	svona	barn	sem	er	svona,	kannski	ungling	sem	er	á	svona	erfitt	með	að	fylgja	einhverjum	

mörkum.	Jú	jú,	það	það	gengur	alveg.	En	ef	ég,	við,	erum	að	tala	um	barn	sem	er	kannski	með	

miklar	greiningar,	raskanir	og	á	einhverfurófi,	þá	verður	þetta	mjög	flókið.	
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Hulda	nefndi	að	alla	daga	væri	hún	að	vinna	með	skýr	fyrirmæli,	mörk,	hrós	og	hvatningu.	

Hún	hafði	þetta	að	segja:	„Það	gengur	bara	líka	mjög	vel,	já	bara	skýr	fyrirmæli,	mörk	og	hrós	

og	hvatning	er	bara	svona	þrenna	...	sem	að	fylgir	einmitt	svona	deildarstjórastarfi.	Maður	er	

einhvern	veginn	alla	daga	að	vinna	með	þessa	hluti.“		

Tafla	9		―	Að	setja	börnum	mörk	

Að	setja	börnum	mörk	
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Virkar	að	setja	börnum	mörk	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 9	
Gengur	vel	 		 x	 		 x	 x	 		 x	 x	 		 5	
Gengur	misjafnlega	vel	 		 		 		 		 		 x	 		 		 x	 2	
Afleiðingar	ef	farið	er	yfir	mörkin,	t.d.	
forréttindamissir	eða	að	sitja	á	stól	 x	 		 		 		 		 x	 		 		 		 2	
Reglur	á	vinnustað,	ekki	farið	nákvæmlega	
eftir	PMTO	 		 		 x	 		 		 		 		 		 		 1	

4.2.3.9		Lausnaleit	

Meirihlutinn,	eða	sjö	af	níu,	notaði	lausnaleit.	En	aðeins	fimm	af	þeim	sögðu	að	þeim	gengi	

vel	að	nota	lausnaleitina	(sjá	töflu	14).	Þóra	talaði	um	að	hún	hefði	notað	lausnaleitina	og	að	

hún	hefði	notað	hana	þegar	hún	vann	með	stelpnahóp	þar	sem	einni	fannst	hún	vera	skilin	

út	undan.	Einnig	nefndi	hún	vinnuna	með	verkefnið	Blæ,	sem	snýst	um	samskipti	og	

umburðarlyndi.	Þetta	hafði	hún	að	segja:		

	

...	ég	er	ótrúlega	mikið	í	því	að	vera	í	svona	málamiðlun,	að	við	erum	að	finna	út	...	hver	er	

vandinn?	Og	hvað	getum	við	gert?	Og	fá	börnin	til	að	koma	með	hugmyndir	og	við	erum	til	

dæmis	núna	að	vinna	með.	Það	er	stelpuhópur	...	það	er	einhver	þar	sem	upplifir	sig	að	vera	

skilin	útundan.	...	ég	og	deildarstjórinn	erum	að	spjalla	við	stelpurnar	til	að	reyna	að	finna	út	

...	hvar	vandinn	er	...	Það	er	líka	gaman	að	sjá	...	eins	og	með	elstu	börnin,	að	þau	virðast	...	

hafa	sitt	á	hreinu,	hvað	þau	vilja	en	svo	þurfum	við	að	koma	inn	í	...	varðandi,	erum	við	að	

skilja	þá	einhvern	útundan?	Er	einhver	sem	upplifir	sig	...	skilinn	útundan?	Og	þá	kemur	líka	

sem	fléttast	svo	margt	inn	í,	því	ég	er	líka	að	vinna	með	Blæ	[forvarnarverkefnið	Vinátta]	og	
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við	erum	að	vinna	með	...	samskipti	og	umburðarlyndi	og	alla	þessa	þætti.	...	Mér	finnst	alltaf	

bara	ganga	rosalega	vel.	

	

Bára	talaði	um	að	í	teymisvinnu	notuðu	starfsmenn	oft	lausnaleit	þegar	unnið	væri	með	mál	

barnanna.	Þá	væru	börnin	ekki	endilega	með	í	því.	Hilma	sagðist	vera	mjög	fær	í	samskiptum	

og	leiðbeina	öðrum	um	þau	þegar	erfiðleikar	kæmu	upp.	Aftur	á	móti	notaði	hún	ekki	

lausnaleitarverkfærið	sem	slíkt.	Þetta	hafði	hún	að	segja:		

	

Mér	gengur	ágætlega	að	leiðbeina	öðrum	í	samkiptum	við	hinn	og	þennan.	En	

lausnaleitarverkfærið	sem	slíkt,	þarf	ég	aðeins	að	lesa.	En	ég	er	svona,	samskipti	er	mín	sterka	

hlið,	og	mér	tekst	ágætlega	að	sætta	fólk	og	svona	hjálpa	þeim	í	samskiptum	ef	það	eru	

erfiðleikar.	

	

Erla	sagði	þau	hafa	notað	lausnaleit	einu	sinni	og	þá	í	samvinnu	við	foreldra	barns,	en	að	það	

hefði	ekki	gengið	nógu	vel	því	að	faðirinn	hefði	verið	á	annarri	skoðun	en	móðirin	og	

starfsmenn	skólans.	Það	hefði	endað	á	málamiðlun.	Hún	sagði:		

	

...	við	höfum	gert	það	í	eitt	skipti	með	foreldrum.	Það	gekk	ekkert	voðalega	vel	af	því	að	

foreldrarnir	voru	bæði,	þau	tvö	voru	mjög	ósammála	um	hvaða	leiðir	ætti	að	fara	og	hérna	

aðallega	pabbinn	á	skjön	við	...	það	sem	okkur	fannst	líka,	þannig	að	það	svona	varð	voða	lítið	

úr	því.	Það	var	svona	farinn	einhver	millivegur,	jú,	á	því.	

	

Saga	nefndi	að	hún	og	samstarfsfólk	hennar	væru	að	vinna	með	dreng	í	6.	bekk	sem	væri	í	

greiningarferli	og	gæti	ekki	verið	inni	í	bekk.	Þau	voru	að	reyna	að	vinna	hann	inn	í	bekk	

aftur.	Hún	hafði	þetta	að	segja:		

	

...	það	gengur	bara	ágætlega.	Við	erum	til	dæmis	núna	með	einn	nemenda	í	6.	bekk	sem	er	í	

greiningarferli	og	getur	ekki	verið	inni	í	bekk	og	við	erum	að	reyna	að	byggja	upp	einhverja	

samvinnu	og	samstarf	...	ég	held	það	sé	að	koma,	að	fólk	sé	að	skilja	að	við	þurfum	að	fá	

samvinnu	og	samstarf	við	krakka	áður	en	við	tökum	bækurnar	þarna.	Og	farið	inn	í	bekk	og	

hérna	gert	eitthvað	með	félögunum.	...	þetta	er	...	ofsalega	gáfaður	nemandi.	...	Þá	fáum	við	

að	finna	hvernig	við	getum	gert	og	hvernig	við	getum	ekki	gert.	...	þegar	ég	fór	í	frí,	voru	þær	

með	blað	sem	þær	áttu	að	vinna	eftir.	Þá	erum	við	...	með	blað	um	hvernig	ætlum	að	reyna	
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að	vinna	hann,	fá	hann	til	að	vera	í	skólanum.	...	skrifa	til	hans,	gefa	skýr	fyrirmæli,	gefa	

honum	val,	Osmo	[tölvuleikur]	...	fara	inn	á	MMS,	tefla,	Power	Point,	eitthvað.	Fá	nemendur	á	

móti	til	að	taka	hann	inn,	biðja	hann	um	að	koma	inn	í	stofu,	leyfa	þeim	að	koma	hingað	og	

líka	kannski	lausnaleit.	Þetta	er	Dungeons	and	Dragons	maður	og	hann	hatar	listasmiðjuna	

sem	hann	á	að	vera	í	núna.	...	ég	fór	og	talaði	við	myndmenntakennarann	og	hann	fór	síðasta	

fimmtudag	inn	með	svona	blöð	*myndir	sem	hann	getur	teiknað	eftir.*	Var	[við]	hliðina	á	vini	

sínum	eða	félaga	sínum	og	fékk	að	lita	...	þetta	samstarf	var	eitthvað	sem	að	flestir	hefðu	ekki	

átt	von	á	að	myndi	verða	keypt,	að	hann	fengi	að	lita	bara	inni	í	stofu	en	svo	gerðum	við	bara	

...	oft	ef	maður	talar	bara	um	þessa	hluti	og	útskýrir	af	hverju	það	væri	mikilvægara	að	hann	

væri	þarna	inni,	klára	skóladaginn	og	gerði	eitthvað.	

	

Hulda	notar	lausnaleit.	Hún	sagði	að	það	hefði	gengið	vel	og	hún	hefði	einnig	ráðlagt	fólki	að	

nota	hana	í	gegnum	tíðina.		Anna	notar	lausnaleit	með	kennurum	og	foreldrum.	Hún	hafði	

þetta	að	segja:		

	

...	Það	virkar	ekki	í	fyrstu	sko.	Þú	þarft	að	vera	búin	að	fara	yfir,	kannski	yfir	einhvern	svona	

hjalla	að	setja	mörk	...	áður	en	þú	getur	farið	í	það	finnst	mér	...	Þá	er	þetta	komið	á	einhvern	

grundvöll	þannig	að	það	sé	hægt	að	gera	það	...	Ég	nota	lausnaleitina	...	með	kennurum	og	

með	foreldrum,	þá	hef	ég	reynt	að	finna	...	sameiginlegan	svona	vettvang	fyrir	það.	

	

Fanney	hafði	ekki	tileinkað	sér	lausnaleit	og	sagðist	þurfa	að	rifja	hana	upp.	Karen	notaði	ekki	

lausnaleit.	Hún	sagði	að	ástæðan	væri	sú	að	hún	væri	ekki	að	vinna	með	hóp	þar	sem	hún	

væri	skólastjóri.	Henni	fannst	lausnaleit	vera	góður	þáttur	í	PMTO	grunnmenntuninni.		

Tafla	10	―	Að	nota	lausnaleit	
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Notar	lausnaleit	 	 x	 x	 x	 	 x	 x	 x	 x	 7	
Gengur	vel	 		 x	 x	 x	 		 		 x	 x	 		 5	
Notar	ekki	lausnaleit	 x	 		 		 		 x	 		 		 		 		 2	
Gengur	ekki	vel	 		 		 		 		 		 x	 		 		 		 1	
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4.2.3.10 Virk	samskipti	

Allar	nema	ein	minntust	á	að	vel	gengi	að	nota	virk	samskipti	(sjá	töflu	15).	Fanney	sagðist	

alltaf	hafa	notað	virk	samskipti	í	samtölum	við	foreldra	og	það	gengi	mjög	vel.	Þóra	tók	í	

sama	streng.	Hún	hefði	átt	í	samskiptum	við	starfsmann	á	vinnustaðnum	sem	fannst	vera	á	

honum	brotið.	Samskiptunum	við	það	tækifæri	lýsti	hún	á	þennan	hátt:		

	

Bara	mjög	vel	...	þegar	það	kemur	til	mín	starfsmaður	með	vandamál,	eins	og	var	til	dæmis	í	

morgun.	Henni	fannst	...	á	sér	brotið,	af	því	að	hún	taldi	sinn	rétt	annan	...	en	ég,	við	höfðum	

ekki	...	sömu	skoðun	á	þessu	máli	...	hún	sagði	sína	skoðun	og	ég	sagði	mína	skoðun	en	ég	

sagði:	Ég	virði	það	sem	þú	ert	að	segja	og	ég	skal	skoða	það,	kynntu	þér	þinn	rétt	...	ef	þú	

telur	að	á	þér	sé	brotið.	En	við	þurfum	að	hugsa	um	og	svo	nefndi	ég	dæmi	og	hún	fer	í	burtu	

og	svo	kemur	hún	til	mín	eftir	klukkutíma	og	þakkar	mér	fyrir	og	sagði	það	var	gott	að	þú	gast	

sýnt	mér.	Hún	sagði	...	ég	hringdi	...	og	þú	hafðir	rétt	fyrir	þér	en	mér	fannst	svo	gott	að	fá	að	

heyra	þína	skoðun,	af	því	að	þá	fékk	ég	aðra	sýn	á	málið	...	og	svo	þakkaði	hún	mér	bara	fyrir.	

Þetta	var	svo	frábært	og	labbaði	sko	brosandi	í	burtu	...	þetta	hefur	bætt	í	við	það	sem	að	ég	

kann	fyrir...	að	nota	þessa	virku	hlustun,	ég	heyri	hvað	þú	ert	að	segja	en	ég	hef	líka	skoðun	

út	frá	því	hver	ég	er	...	næst	svo	miklu	betri	árangur.	Við	erum	ekki	að	dæma	...	það	eru	allir	í	

raun	og	veru	að	vanda	sig.	

	

Bára	sagði	það	vera	einkennandi	fyrir	starfsmannahópinn	að	fólk	hlustaði	á	hvert	annað,	en	

tæki	ekki	við	einhverri	skipun	að	ofan,	heldur	reyndi	að	komast	að	sameiginlegri	niðurstöðu.	

Hilma	sagði	að	sér	gengi	eflaust	vel	að	nota	lausnaleit	og	virk	samskipti.	Karen	sagðist	nota	

aðferðina	í	vinnu	með	nemendum.	Hún	sagði:		

	

Ég	held	að	það	sé	helst	í	gegnum	bara	svona	vinnu	með	nemendum,	þegar	ég	kem	að	því.	Það	

er	alveg	til	staðar	en	ég	þori	ekki	alveg,	...	maður	er	kannski	ekki	alveg	eftir	bókinni	en	maður	

er	með	einhverja	tækni	þarna,	sem	maður	lærði,	sem	er	að	hjálpa	manni	með	verkefnin.	

Þetta	eru	svona	verkfæri	sem	maður	er	að	nota	en	kannski	eru	kennararnir	meira	að	gera	það	

með	blöðin	og	eittvað	slíkt	en	ég	er	meira	að	nýta	þetta	í	daglegu	samstarfi	við	börnin.	Af	því	

að	nú	er	maður	sem	betur	fer	bæði	að	hitta	þau	þegar	það	eru	vandamál	og	líka	hitta	þau	

þegar	þau	eru	að	gera	eitthvað	skemmtilegt.	Maður	er	ekki	alltaf	bara	í	hlutverkinu	að	siða.	
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Anna	og	Hulda	sögðu	að	allt	gengi	ljómandi	vel	hjá	þeim.	Saga	sagðist	tala	mikið	í	boðhætti	

en	að	það	hlyti	að	ganga	vel	fyrst	að	nemendur	spyrðu	hana	enn.	Annars	taldi	hún	

bekkjarkennara	hafa	fleiri	tækifæri	til	þess	að	nota	aðferðina	en	hún,	þar	sem	hún	sér	um	

einhverfa	nemendur	og	t.d.	að	koma	þeim	í	vinnu	inn	í	bekk.	Þetta	hafði	hún	að	segja:		

	

Ég	er	nú	alltaf	í	boðhætti.	...	Það	eru	fyrirmæli	með	einhverfa	krakka,	og	hérna,	maður	er	að	

gefa	þetta	val	og	hérna	jú,	jú,	kannski	ágætlega	með	nemendum	sko.	Þú	veist,	hann	kemur	

núna	og	spyr	mig	sko,	heyrðu	[Saga]	þú	veist,	annars	myndi	hann	eflaust	hætta	því	sko.	En	ég	

er	auðvitað	ofsalega	mikið	í	boðhætti	sko.	Og	svo	ertu	kannski	bara	farinn	inn	í	bekk.	Meðan	

þú	ert	hjá	mér	sko,	það	er	öðruvísi	ef	maður	er	bekkjarkennari	...	maður	kannski	reynir	að	

þjálfa,	eins	og	í	dag,	þá	fór	hann	inn	og	tók	svo	þátt	þar.	Ég	var	að	reyna	að	koma	honum	inn	

og	það	þurfti	alveg	að	hafa	fyrir	því	og	svo	reyni	ég	að	ýta	á	samskipti	...	þá	var	hann	kominn	

þangað.	

	

Erla	vissi	ekki	hvað	hugtakið	þýddi	og	sagði	að	hún	hefði	þurft	að	lesa	bæklinginn	sem	fylgdi	

námskeiðinu	fyrir	viðtalið	til	að	rifja	upp.	

Tafla	11	―	Að	nota	virk	samskipti		

Að	nota	virk	samskipti	
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Gengur	vel	 x	 x	 x	 x	 x	 		 x	 x	 x	 8	
Þekkti	ekki	hugtakið	 		 		 		 		 		 x	 		 		 		 1	

4.2.3.11 Að	setja	upp	samning	við	barn	

Fjórar	höfðu	sett	upp	samning	við	barn.	Þrjár	þeirra	unnu	í	grunnskóla	en	aðeins	ein	á	

leikskóla.	Aðrar	fjórar	höfðu	ekki	sett	upp	samning	við	barn	(sjá	töflu	16).	Hilma	hafði	prófað	

að	setja	upp	samning	við	barn	í	leikskóla	í	samstarfi	við	deildarstjóra	og	það	hafði	gengið	vel.	

Hún	tók	einnig	eftir	því	að	breyta	þurfti	umhverfi	barnanna	og	útskýra	reglurnar	sem	þar	

giltu.	Þetta	sagði	hún:	

	

Já,	eða	ég	hef	bara	gert	það	með	deildarstjóra	og	já	það	gekk	bara	vel	...	við	vorum	komin	

með	allt	annað	barn	...	þetta	var	semsagt	málið	sem	ég	var	að	vinna	yfir	í	náminu	[PMTO	
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grunnmenntuninni]	...	ég	sá	alveg	þegar	ég	var	að	fylgjast	með,	að	það	var	alls	konar	sem	

þurfti	að	breyta,	bara	æi	umhverfinu	...	það	þurfti	að	vera	skýrt	hvar	þau	áttu	að	sitja	...	og	

reglur	eða	fara	yfir	reglurnar	...	samskiptareglurnar	í	samverustund.	Þannig	ég	einblíndi	á	

einhverjar	15	mínútur	en	þetta	bara	alveg	smitaðist	út	í	bara	allar	aðstæður.	Þannig	að	hérna,	

þetta	alveg	svínvirkaði.	

 

Karen	talaði	um	að	hafa	sett	upp	samning	við	barn.	Hann	snerist	um	að	passa	hendur	og	

fætur	og	að	passa	orðbragðið.	Hann	skilaði	þeim	árangri	að	barnið	lærði	viðeigandi	hegðun.	

Þetta	hafði	hún	að	segja:		

	

Já	og	þar	kemur	inn	í	þessa	vinnu	með	verkfærakistuna	hennar	Vöndu.	Þar	var	einn	nemandi	

sem	var	mjög,	þurfti	að	takast	á	við	þessa	hegðun,	að	passa	hendur	og	fætur	og	ég	var	

eiginlega	svona	hans	stuðningur	þegar	eitthvað	bjátaði	á.	Og	það	fannst	mér,	maður	upplifir	

stundum	alveg	ótrúlega,	hvað	börn	geta	þegar	þau	fá	valið	og	taka	ábyrgðina.	Og	þessi	litli	

drengur	var	sko	hann	tvinnaði	alveg,	orðbragðið	var	rosalegt.	Og	eftir	veturinn	þá	var	það	

komið	í	lag.	Af	því	það	var	í	lagi	heima	og	foreldrarnir	áttu	erfitt	með	að	skilja	það	sem	við	

vorum	að	segja,	að	það	væri	svo	ljótt	orðbragð,	það	yrði	að	vinna	með	þetta.	Því	þetta	er	

bara	hluti	af	ofbeldi	sem	við	viljum	ekki	hafa.	Ég	man	í	síðasta	skipti	sem	að	hann	var	hjá	mér	

og	við	vorum	að	vinna	með	samning.	Að	þá	var	hann	alveg	kominn	með	tæknina	og	ég	hef	

ekki	hitt	hann	í	vetur.	Bara	svona	á	ganginum,	að	heilsa	og	allt	það,	en	hann	hefur	ekki	komið	

til	mín	út	af	einhverju	máli.	

	

Saga	sagði	að	hún	hefði	sett	upp	samning	við	nemanda	í	7.	bekk	sem	var	á	einhverfurófinu	

og	hann	sá	í	gegnum	allar	glufur	í	samningnum.	Viðfangsefni	þeirra	voru	

spjaldtölvureglurnar.	Ef	hann	færi	ekki	eftir	þeim	reglum,	þá	fengi	hann	ekki	að	vera	með	

spjaldtölvu.	Svona	lýsti	hún	reynslu	sinni:		

	

...	Við	erum	með	einn	...	á	einhverfurófinu,	ofsalega	greindan	sko.	Hann	sá	í	gegnum	allar	

glufurnar	hjá	okkur.	...	það	sem	mér	finnst	rosalega	erfitt	eins	og	núna,	að	vera	með	tvo	

stráka	sem	eru	á	einhverfurófinu,	sem	eru	ofsalega	greindir,	mjög	greindir,	þeir	sjá	allar	

glufur.	Og	hann	er	sem	sagt	í,	hjá	sálfræðingi,	að	reyna	að	hætta	að	nota	allar	holur	...	Það	var	

hver	einasta	hola	nýtt	sko,	maður	hefði	aldrei	skrifað	rétt	...	En	samningurinn	gengur	þannig	

að	hann	er	inni	í	bekk	núna	sko.	Hann	var	hérna	hjá	mér	bara	í	nóvember	...	Svo	eru	þetta	

náttúrlega	endalausir	munnlegir	samningar	...	nota	líka	sögurnar	mikið	...	við	gerðum	þetta	
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mikið	í	[Lundaskóla]	...	færð	tvær	fyrir	þetta	og	tvær	fyrir	hitt	og	svo	þegar	þú	ert	búinn	að	fá	

tíu	sko	...	Já,	ég	er	náttúrlega	búin	að	prófa	svona	SMT	...	Það	þarf	að	vera	alltaf	eitthvað	til	að	

vinna	fyrir	sko.	...	við	erum	með	samning	hérna	sko.	...	þessi	...	er	með	möppu	í	7.	bekk,	hittir	

mig	tvisvar	í	viku	og	við	förum	yfir	og	það	var	samningur	sko.	Að	ef	hann	gæti	ekki	staðist	

[farið	eftir]	spjaldtölvureglurnar	í	skólanum	að	þá	myndi	hann	missa	hana	aftur.	Hann	var	ekki	

með	hana	á	tímabili	þannig	að	við	erum	að	keyra	hérna	einhverja	möppu	og	hann	þarf	að	

hitta	mig	tvisvar	í	viku	og	svo	er	hann	með	bekknum	sínum	...	Við	erum	náttúrlega	búin	að	

setja	upp	sko	spjaldtölvureglur	...	og	hann	sagði:	Ég	ætla	ekki	að	skrifa	undir	svona,	og	ég	

bara,	við	þurfum	að	hafa	þetta,	svo	hérna,	við	séum	að	tala	sama	tungumálið	...	Hvað	þýðir	

pása?	Hvað	er	þreyta?	...	Eins	og	ég	sagði:	Við	þurfum	að	hafa	þetta	kennararnir,	jú	hérna	er	

samningur	og	hann	sá	alveg	í	gegnum	hann	um	leið.	...	ég	sagði,	ég	þarf	þetta	ekki	en	við	

þurfum	þetta,	ég,	þú	og	mamma	þín	og	pabbi.	Nei	og	kennarinn,	við	þurfum	að	hafa	þetta,	

svo	við	séum	að	tala	sama	tungumálið	af	því	að	hann	náttúrlega	er	bara	orðinn	of	fullorðinn	

fyrir	eitthvað	uppáskrifað	sko...“	

	

Hulda	sagði	að	sem	deildarstjóri	hefði	hún	notað	mætingarsamninga	og	hegðunarsamninga	

en	að	hún	hefði	ekki	gert	það	í	tengslum	við	grunnmenntunina.	Anna	hafði	sett	upp	samning	

við	barn	og	það	gekk	vel	að	hennar	mati.	Einnig	ræddi	hún	um	að	úrræðin	mynduðu	ákveðið	

ferli,	þ.e.	að	setja	mörk,	undirrita	samning,	forréttindamissi	og	samstarf	við	heimili.	Erla	taldi	

að	nemendur	í	2.	bekk	hefðu	ekki	nægan	skilning	til	að	nota	þessa	aðferð.	Erla	sagði:	

	

Nei.	Aldrei.	Mmm,	mér	finnst	þau	bara	pínku	ung	...	þau	eru	í	2.	bekk	og	þeir	nemendur	sem	

að	kannski	ég	hefði	í	huga	sem	ættu	að,	sem	þyrftu	á	því	að	halda,	hefur	einhvern	veginn	ekki	

alveg	nóg	skilninginn	í	það	...	finnst	mér	eða	þroskann	í	það	til	að	gera	svona	samning.	Mér	

finnst	það	einhvern	veginn	henta	aðeins	eldri	nemendum.	Þau	eru	bara	í	2.	bekk	...	

	

Bára	var	á	hinn	bóginn	þeirrar	skoðunar	að	hægt	væri	að	gera	samning	við	börn	frá	fjögurra	

ára	aldri.	Hún	tók	þó	fram	að	hún	hefði	ekki	reynslu	af	slíkri	samningsgerð	við	þann	

aldurshóp	en	hún	hefði	það	aftur	á	móti	í	elsta	hópnum	á	leikskólanum.		

Tafla	12	―	Að	setja	upp	samning	við	barn		

	Að	setja	upp	samning	við	barn	
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Gengur	vel	 		 		 		 x	 x	 		 x	 		 x	 4	
Hefur	ekki	gert	það	 x	 x	 x	 		 		 x	 		 		 		 4	
Hentar	fjögurra	ára	og	eldri	 		 		 x	 		 		 		 		 		 		 1	
Hentar	ekki	nemendum	í	2.	bekk,		
hafa	ekki	nægan	skilning	 		 		 		 		 		 x	 		 		 		 1	
	

Öllu	fagfólkinu	bæði	í	leik-	og	grunnskóla	gekk	vel	að	nota	skýr	fyrirmæli	(sjá	töflu	6),	hrós	

eða	hvatningu	(sjá	töflur	7).	Allt	fagfólkið	sagði	að	það	virkaði	að	setja	börnum	mörk	og	fimm	

af	þeim	sögðu	að	það	gengi	vel	(sjá	töflu	13).	Átta	af	níu,	höfðu	sett	upp	umbunarkerfi	(sjá	

töflu	8).	Sjö	af	níu,	höfðu	beitt	forréttindamissi	(sjá	töflu	9).	Aðeins	fimm	þeirra	höfðu	beitt	

forréttindamissi	í	starfi.	Þar	af	unnu	fjórar	í	grunnskóla	og	ein	í	leikskóla.	Sjö	af	níu,	höfðu	

reynslu	af	því	að	nota	einveru	(sjá	töflu	10).	Sjö	af	níu,	höfðu	notað	lausnaleit	og	fimm	þeirra	

sögðu	að	það	hefði	gengið	vel	(sjá	töflu	14).	Fjórar	höfðu	sett	upp	samning	við	barn	(sjá	töflu	

16).	Þar	af	voru	þrjár	úr	grunnskóla	og	ein	úr	leikskóla.	Fimm	af	níu,	(sjá	töflu	12)	höfðu	sett	

upp	táknkerfi	og	fimm	af	níu	höfðu	gefið	barni	uppbótarverkefni	(sjá	töflu	11). 

4.3		Áhrif	aðferðanna	á	hegðun	barna		
Meiri	hluti	viðmælandanna,	fimm	af	níu,	sagði	aðferðirnar	sem	kenndar	eru	á	PMTO	

námskeiðinu	draga	úr	erfiðri	hegðun	barna.	Þar	af	voru	fjórir	starfandi	í	leikskóla	og	einn	í	

grunnskóla	(sjá	töflu	17).	Fanney	sagði	að	almennt	hefði	dregið	úr	erfiðri	hegðun,	en	það	

kæmu	alltaf	upp	einhver	jaðartilvik.	Hún	lýsti	reynslu	sinni	svona:		

	

...	Almennt	yfir	hefur	dregið	úr	held	ég	sko.	En	það	er	ekki	hægt	að	segja	það	um	alla	

einstaklinga	...	við	erum	alveg	með	erfið	tilvik	hérna,	sem	kannski	þetta	dugir	ekki	á.	Það	er	

alveg	þannig	sko.	En	þá	er	þetta	líka	komið	umfram	einhver	mörk	sem	við	getum	kannski	

ráðið	við	hérna	í	leikskólanum	og	auðvitað	er	það	alltaf	þannig,	það	eru	einhver	jaðartilvik.	En	

heilt	yfir	finnst	mér	þetta	mjög	jákvætt	og	virka	vel.	

	

Jafnframt	talaði	Fanney	um	að	skýr	fyrirmæli	og	hrós	hefðu	jákvæð	áhrif	á	hegðun	barna:		
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...	og	hérna	hafi	jákvæð	áhrif	á	hegðun.	Til	dæmis	bara	þessi	skýru	fyrirmæli	og	hrós.	Með	

skýru	fyrirmælunum	vita	þau	betur	hvað	þau	eiga	að	gera	nákvæmlega	og	þetta	hrós,	eins	og	

ég	segi,	fólk	er	meðvitaðara.	Sko,	líka	mikilvægi	þess	að	hrósa	börnum,	sem	eru	alltaf	að	gera	

eitthvað	af	sér,	þannig	ég	held	að	þetta	hafi	bara	haft	mjög	jákvæð	áhrif.	

	

Þóra	og	Bára	voru	á	sömu	skoðun	og	Fanney	og	töldu	að	dregið	hefði	úr	erfiðri	hegðun.	Bára	

sagði	jafnframt	að	börnin	væru	öruggari	í	umhverfi	sínu	af	því	að	þau	vissu	til	hvers	væri	

ætlast	af	þeim.	Hún	sagði	einnig	að	það	hefði	skapast	betri	taktur	í	starfsmannahópnum	því	

allir	vissu	hvernig	ætti	að	bera	sig	að:		

	

Börnin,	einhvern	veginn,	þau	eru	náttúrlega	bara	öruggari	í	umhverfinu	af	því	að	þau	vita	til	

hvers	er	ætlast	af	þeim.	...	mér	finnst	líka	svo	áberandi	...	þó	að	við	höfum	bara	verið	að	nota	

...	að	einhverju	ráði	...	skýr	fyrirmæli	og	...	hrós	og	...	þessi	verkfæri,	að	þá	finnst	mér	bara.	

Bæði	það	að	börnin	fá	náttúrlega	bara	skýr	og	nákvæm	skilaboð	og	skilja	auðveldlega	hvað	

þau	eiga	að	gera.	...	það	er	svona	betri	taktur	í	starfsmannahópnum	af	því	að	það	vita	allir	...	

við	gerum	þetta	svona.	...	maður	heyrir	ekki	lengur	...	Ekki	hlaupa	á	ganginum!	Gólað	hérna	

allan	daginn	skilurðu,	það	er	bara	...	Við	löbbum	inni	...	Eða	eins	og	þarna	nafn,	labbaðu	núna	

...	mér	finnst	það	...	ekkert	síðri	ávinningur	hvað	...	starfsmannahópurinn	hefur	tök	á	þú	veist.	

Já,	það	það	bara	einhvern	veginn	skapast	meiri	ró	þar	sem	að	þetta	hefur	komist	í	...	

almennilegan	[farveg].		

	

Hilma	mat	það	svo	að	dregið	hefði	úr	erfiðri	hegðun	og	að	samkvæmt	þeirra	mælingum	sem	

unnar	voru	í	tengslum	við	verkefnið	í	PMTO	grunnmenntuninni	hefðu	aðferðirnar	svínvirkað.	

Hilma	hafði	þetta	að	segja:		

	

Dregið	úr	erfiðari	hegðun,	alveg	klárlega.	En	...	það	koma	alltaf	ný	og	ný	tilfelli	eða	...	það	eru	

engin	[tvö]	börn	eins.	Það	koma	upp	nýjar	áskoranir	alltaf.	...	Við	vorum	með	mælingar	og	

svona	og	þetta	bara	svínvirkaði	og	...	þó	að	þetta	...	[hafi	verið]	bara	íhlutun	í	einhverri	

afmarkaðri	stund	yfir	daginn	þá	...	hjálpaði	þetta	honum	í	félagsfærni	og	bara	í	fleiri	stundum.	

En	hann	er,	vissulega	lendir	hann	í	árekstrum,	en	...	þetta	er	annað	barn.	Þannig	að	þetta	

alveg	bara	svínvirkar	og	þessi	deild	sem	ég	vann	þetta	með,	hún	er	alveg	sérstaklega,	maður	

sér	árangurinn	og	...	það	var	annað	tilfelli	þarna	sem	að	þau	óska	eftir	sömu	íhlutun	...	

geturðu	komið	og	skráð	og	fylgst	með	og	farið	í	gegnum	virknimat?	
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Karen	talaði	um	að	dregið	hefði	úr	erfiðri	hegðun	þeirra	einstaklinga	sem	unnið	var	með	og	

að	fagfólkið	og	foreldrar	hefðu	unnið	vel	saman,	það	hefði	haft	mikið	að	segja.	Hún	sagði:		

	

...	erfið	hegðun,	við	eigum	ákveðna	kandídata	og	vinnan	skilar	árangri,	þannig	að	því	leytinu	

til	ætti	ég	að	segja	dregið	úr.	En	þetta	er	eitthvað	sem	að	við	fagfólkið	erum	að	takast	á	við	og	

það	sem	að	mér	finnst	vera	okkar	gæfa,	er	að	við	höfum	átt	gott	samstarf	við	foreldra.	Mér	

finnst	það	skipta	svo	miklu	máli	því	þetta	er	verkefni	sem	við	þurfum	öll	að	takast	á	við	

saman.	

	

Jafnframt	talaði	Karen	um	að	mikilvægt	væri	að	styrkja	kennarana	til	að	ná	árangri.	Hún	

sagði:	

	

Ég	held	að	bæði	þessi	vinna	okkar	þriggja,	sem	fórum	á	námskeiðið,	og	þessi	vinna	sem	við	

höfum	verið	í	með	Vöndu,	hafi	skilað	okkur	fram	á	veginn	og	kannski	í	framhaldi	af	því	að	við	

höfum	verið	að	horfa	meira	á	það	hvernig	við	getum	styrkt	kennarana	okkar.	Að	þá	erum	við	

að	sækja	um	næsta	vetur,	bara	heilt	yfir	námskeið	fyrir	alla,	til	þess	að	allir	öðlist	leikni	og	fái	í	

hendurnar	verkfæri	til	þess	að	takast	á	við	erfiða	hegðun	og	kvíða	hjá	börnum.	Þannig	að	

þetta	hefur	kannski	opnað	augu	okkar	fyrir	því	að	þetta	hjálpar,	að	hafa	betri	grunn	og	meiri	

þekkingu	...	ég	veit	ekki	hvort	þið	þekkið	KVAN?	...	Það	að	þú	ert	að	fá	verkfæri	upp	í	

hendurnar	og	við	sjáum	bara	í	gegnum	þessa	vinnu	okkar	að	þetta	skilar	árangri	og	þetta	

styrkir	kennara	í	starfi.	Já,	mér	finnst	það	skipta	svo	miklu	máli	...	við	kannski	vitum	ekki	

hversu	mikið	þeir	eru	undirbúnir	í	kennaramenntuninni	en	þeir	mæta	vissulega	í	starfinu	sínu	

áskorunum,	sem	þeir	þurfa	að	takast	á	við.		

	

Anna	taldi	að	með	notkun	aðferðanna	myndu	börnin	finna	til	meira	öryggis	og	gera	sér	betri	

grein	fyrir	því	til	hvers	er	ætlast	af	þeim.	Hún	hafði	þetta	að	segja:		

	

...	af	því	að	aðferðirnar	fela	í	sér	ákveðna	festu,	að	þá	tel	ég	að	...	það	veiti	börnunum	þá	

öryggi.	...	að	þau	vita	hvernig	þau	eiga	að	haga	sér	...	Þannig	að	ég	...	tel	að	...	þær	muni	...	

hafa	góð	áhrif	ef	að	þú	hefur	tíma	til	þess	að	nota	þetta	eða	...	til	þess	að	beita	...	maður	þarf	

að	fara	í	markvisst,	eins	og	það	er	mjög	margt	sniðugt,	eins	og	...	í	SMT	og	því	að	...	hvernig	

áttu	að	haga	þér	í	matsal,	hvernig	áttu	að.	Hvað	þýðir	það	að	haga	sér	á	ganginum.	Og	ég	sem	

sagt	tók	mig	svolítið	til	í	því	...	að	maður	er	að	útskýra	meira	...	fyrir	börnum	...	hvað	þyki	

æskilegt	að	gera	og	að	æfa.	Að	æfa	það	sem	á	að	gera	...	þá	bara	...	förum	við	aftur	til	baka,	
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labba	aftur	til	baka	í	stofuna.	Hvernig	gerir	maður	þetta	og	...	nú	byrjar	þú	svo	snemma	með	

litla	krakka	að	þú,	þetta	skapar	svona	ákveðið	öryggi	...	oft	eru	þau	að	láta	kannski	svona.	Eru	

þau	kannski	erfið	bara	vegna	þess	að	þau	viti	ekki	hvernig	þau	eiga	að	haga	sér?	Og	...	

aðstæðurnar	eru	erfiðar.	

	

Saga	taldi	að	lífið	yrði	léttara	bæði	fyrir	nemendur	og	kennara	og	að	mörg	verkefnanna	yrðu	

óþörf	með	notkun	aðferðanna.	Huldu	fannst	ekki	vera	komin	nógu	mikil	reynsla	varðandi	

notkun	aðferða	PMTO.	Hún	sagði:	„...	það	er	bara	eiginlega	ekki	komin	nógu	mikil	reynsla.

	 	

4.3.1 Þættir	sem	hafa	áhrif	á	að	aðferðir	PMTO	grunnmenntunarinnar	nýtist	

Erla	taldi	að	fleiri	þyrftu	að	fara	í	grunnmenntunina	því	erfitt	væri	að	breyta	starfsháttum	á	

vinnustaðnum	einn	síns	liðs.	Þetta	hafði	hún	að	segja:		

	

...	ég	held	að	það	þyrfti,	til	að	þetta	myndi	virka	sem	skyldi,	þá	þyrftu	að	vera	miklu	fleiri.	...	

sem	eru	búin	að	fara	í	gegnum	grunnmenntunina,	til	að	hafa	stuðning	hvert	af	öðru	sko	og	

helst	fólk	sem	er	að	vinna	saman	í	teymi,	þannig	að	maður	geti	innleitt	þetta	bara	kannski	

fyrst	í	2.	bekk	og	svo	svona	smám	saman	bætt	við,	því	það	er	rosalega	erfitt	að	vera	bara	einn	

sem	fór	í	þetta	og	hinar	ekki	og	þá	einhvern	veginn	fellur	þetta	svo	fljótt	um	sjálft	sig.	Í	

staðinn	fyrir	að	ef	að	við	hefðum	allar	farið	hérna	í	þessum	árgangi	og	værum	bara	markvisst	

saman	að	vinna	að	því.	

	

Hulda	talaði	um	að	næsta	vetur	fengi	þetta	meira	vægi.	Hún	sagði:		

	

Við	...	vorum	í	þessu	nú	í	vetur	og	við	...	prófuðum	svo	tvö	mjög	ólík	verkefni	eða	tilfelli	eða	

nemendur	eða	hvað	ég	á	að	kalla	það.	Og	...	það	gekk	í	rauninni	ekki	nógu	vel	...	annað	tilfellið	

...	endaði	bara	svo	að	við	biðjum	um	athugun	á	barninu,	...	skoðun	hjá	sálfræðingi,	þá	

væntanlega	er	bara	það	barn	bara	aðeins	of	veikt.	Fyrir	svona	úrræði	og	hitt	tilfellið	sem	við	

prufuðum	þarna	var	...	í	rauninni	...	fór	rosalega	vel	af	stað	en	...	svo	bara	fór	mæting	...	

veikindi,	leyfi	og	alls	konar	fór	bara	og	hafði	áhrif	á	og	...	það	er	bara	ekki	komin	nógu	góð	

reynsla	enn.	En	við	erum	komin	með	á	plani	að	breyta	aðeins	fyrirkomulaginu	fyrir	haustið.	

Líka	af	því	að	við	byrjuðum	bara	í	náminu	í	haust,	þá	er	einhvern	veginn	enginn	tími	í	töflu	

fyrir	þetta.	Við	ætlum	aðeins	að	breyta,	gefa	þessu	meira	vægi.	Þannig	að	ég	er	ekki,	ekki	best	

í	að	segja	reynslu	af	þessu.	



70 

	

Fagfólkið	í	leikskólunum,	ásamt	Kareni,	sem	er	fagaðili	í	grunnskóla,	töldu	aðferðirnar	hafa	

jákvæð	áhrif	á	hegðun	barna	og	nefndu	m.a.	samstarf	fagaðila	og	foreldra,	skýr	fyrirmæli	og	

hrós,	að	börnin	væru	öruggari	í	umhverfi	sínu,	að	starfsfólkið	væri	samstíga	og	að	mælingar	

hefðu	sýnt	fram	á	framfarir.	Þeir	þrír	fagaðilar	sem	unnu	í	grunnskólum	töldu	að	ekki	væri	

komin	nógu	mikil	reynsla	á	notkun	aðferðanna	til	að	geta	séð	hver	áhrifin	yrðu	á	hegðun	

barnanna.	Vissir	þættir	þyrftu	að	vera	til	staðar	til	að	aðferðirnar	komist	í	notkun,	s.s.	tími	í	

töflu,	úrræði	þegar	veikindi/leyfi	starfsfólks	koma	upp	og	að	fleiri	þyrftu	að	fara	í	

grunnmenntunina	til	að	geta	breytt	starfsháttum	á	vinnustaðnum.		

	

Tafla	13	―	Áhrif	á	hegðun	barna	með	notkun	aðferðanna	

Áhrif	á	hegðun	barna	með	notkun	aðferðanna	

		 Fa
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Við	notkun	aðferðanna	dró	úr	erfiðri	hegðun	 x	 x	 x	 x	 x	 		 		 		 		 	5	
Ekki	komin	nógu	mikil	reynsla	til	þess	að	
árangur	af	notkun	aðferðanna	sé	mælanlegur	 		 		 		 		 		 		 x	 x	 x	 	3	
Áhrifsþættir	þurfa	að	vera	til	staðar,	s.s.	tími,	
úrræði	vegna	veikinda/leyfi	starfsfólks,	fjöldi	
PMTO	grunnmenntaðra	 	 	 	 	 	 x	 	 x	 	 2	

	

4.3.2 Með	hvaða	barnahópum	fannst	þeim	aðferðir	grunnmenntunarinnar	nýtast?	

Fagfólkið	sem	vann	í	leikskóla	var	á	þeirri	skoðun	að	aðferðir	grunnmenntunarinnar	hentuðu	

börnum	á	aldrinum	1-5	ára,	börnum	af	erlendum	uppruna	og	að	þær	hentuðu	öllum	börnum.	

Fagfólkið	í	grunnskóla	var	á	sömu	skoðun	og	að	auki	fannst	þeim	aðferðirnar	henta	miðstigi,	

unglingum	og	börnum	sem	sýndu	erfiða	hegðun.		

Þóra	taldi	aðferðirnar	nýtast	þriggja	til	sex	ára	börnum,	en	það	er	aldurshópurinn	á	

hennar	vinnustað.	Jafnframt	sagðist	hún	vilja	sjá	PMTO	skóla	og	þá	vísaði	hún	til	þess	að	

aðferðirnar	nýttust	fyrir	börn	á	öllum	aldri.	Þó	nýttust	aðferðirnar,	að	hennar	mati,	á	ólíkan	

hátt	eftir	aldri	barnanna.	Bára	var	á	sömu	skoðun	og	Þóra.	Hún	talaði	jafnframt	um	að	

málnotkunin	væri	einföld	og	hentaði	börnum	af	erlendum	uppruna	og	þeim	allra	yngstu	vel.	

Þetta	hafði	hún	að	segja:		
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Mér	finnst	þetta	bara	vera	...	[nokkuð]	jafnt	yfir	alla	aldurshópa	hér.	...	Þetta	náttúrlega	gerist	

ekki	einfaldari	málnotkun.	Þannig	að	ungabörnin	skilji	þetta	alveg	til	jafns	við	eldri	og	og	

erlend	börn	alveg	jafnt	og	íslensku.	Þannig	að	bara,	innan	þessa	eins	til	fimm	ára,	þá	finnst	

mér	það	nýtast	jafnt.	En	það	er	náttúrlega	með	þeim	fyrirvara	að	við	erum	ekki	með	

uppbótarverkefnin	...	

	

Hilma	telur	að	aðferðirnar	henti	öllum	aldri,	börnum,	unglingum	og	fullorðnum.		

	

Ég	er	mest	búin	að	vera	með	þriggja,	fjögurra	ára	...	alveg	vissulega	...	með	allan	aldur.	

Sérstaklega	þetta	...	með	skýru	fyrirmælin	...	og	með	fullorðna	og	alla.	Ég	á	unglinga	sjálf	og	

það	er	bara,	við	erum	að	leiðbeina	pabbanum	í	samskiptum.	Já,	mér	finnst	þetta	bara	virka	

fyrir	alla.	

	

Karen	hafði	góða	reynslu	af	því	að	nota	aðferðirnar	í	3.	og	4.	bekk	svo	og	9.	bekk.	Hún	sagði:	

		

Mín	reynsla	liggur	mest	á	yngsta	stiginu	og	svo	aðeins	þarna	með	drengina	sem	við	erum	

búnar	að	vera	að	vinna	með,	ég	og	deildarstjórinn	í	unglingadeild.	Og	þar	finnst	mér	sko,	já	

það	hefur	bara	verið	svona	hægt	og	sígandi	í	gegnum	veturinn.	Og	eftir	því	sem	ég	lærði	

meira	á	námskeiðinu,	þá	fór	ég	að	nýta	þær	aðferðir,	þannig	að	mig	vantar	kannski	miðjuna.	

Ég	hef	reynslu	af	yngra	stiginu,	þar	sem	ég	vann	með	3.	bekk	og	4.	bekk	og	svo	9.	bekk	þannig	

ég	hef	svona	báða	endana.	

	

Erla	áleit	að	aðferðirnar	hentuðu	á	öllum	stigum.	Hún	sagði:	„Mér	finnst	hún	nýtast	held	ég	

bara	...	öllum	stigum	...	maður	þarf	að	útfæra	það	á	mismunandi	hátt	eftir	því	hvaða	aldur	

maður	er	að	vinna	með	...	annars	held	ég	bara	allan	aldur	sko.“	Saga	taldi	aðferðirnar	

gagnast	þeim	sem	eru	í	efsta	laginu	á	þríhyrningnum,	(þriggja	þrepa	forvarnarlíkan),	en	Hulda	

taldi	þær	nýtast	öllum	stigum	og	þá	sér	í	lagi	leikskólabörnum.	Hún	mat	það	svo	að	það	

drægi	úr	áhrifunum	því	eldri	sem	nemendur	yrðu	vegna	þess	að	þá	hefðu	nemendur	fleiri	

kennara,	en	ekki	einn	kennara	allan	daginn	eins	og	í	leikskóla.	Þar	gæti	leikskólakennarinn	

haft	samskipti	beint	við	foreldrana	þegar	þeir	kæmu	að	sækja	börnin	sín.	Svona	lýsti	hún	

reynslu	sinni:		
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...	ég	sé	þetta	svo	sem	alveg	nýtast	öllum	aldri.	Bara	[eftir]	ólíkum	leiðum	en	ég	hugsa	samt,	

ég	ímyndaði	mér	einmitt	og	hugsaði	meðan	ég	var	í	þessu	námi,	...	þá	hugsaði	ég	bara	vá	

hvað	þetta	er	ideal	fyrir	leikskólabörn.	Bæði	af	því	að	þau	eru	náttúrlega	ung	og	móttækileg.	

Og	sko	aðstæðurnar,	þau	eru,	þið	vitið,	í	sama	rými	kannski,	með	sama	leikskólakennarann	

allan	daginn	og	...	það	eru	svona	meiri	tengsl	við	foreldra.	Þau	koma	með	börnin	og	sækja	...	

það	er	hægt	að	segja	daglega.	Þannig	að	ég	ímyndaði	mér	að	þetta	væri	algerlega	brillíant	

fyrir	leikskólaaldurinn.	En	svo	er,	þú	veist,	ég	er	alveg	klár	á	því	að	þetta	gagnast	líka	alveg	

upp,	en	ég	hugsa	sko,	svona	að	dragi	úr	eftir	því	sem	ofar	dregur.	Þannig	að	svona	yngri	

börnum,	hugsa	ég	að	þetta	sé	sko	áhrifameira	eða	auðveldara	í	notkun	líka.	...	Strax	og	þú	ert	

kominn	á	unglingastigið	sko,	þá	ertu	náttúrlega	með	faggreinakennara.	Umsjónarkennara	

sem	kannski	er	látinn	fara	í	þetta	með	leiðbeinanda	sko.	Hann	er	bara	með	nemandanum	

klukkutíma	á	viku	...	og	það	eru	svo	...	margir	ólíkir	sem	koma	að	barninu.	Þannig	að	þar	er	

þetta	bara	erfiðara.	

	

Anna	nefndi	yngri	börnin,	miðstig,	en	að	þau	hefðu	verið	að	leita	að	úrræði	fyrir	allra	

erfiðustu	einstaklingana	á	unglingastigi,	sem	hefðu	jafnvel	ráðist	á	starfsmenn	skólans.	Hún	

lýsti	reynslu	sinni	á	eftirfarandi	hátt:	

	

Yngri.	...	það	væri	fínt	fyrir	miðstigið	sem	sagt	10-12	ára	...	og	unglingana	líka	en	...	þegar	

þetta	er	komið	í	unglingadeild	og	þegar	þetta	er	svona	...	eins	og	ég	held,	að	við	flest	sem	

fórum	á	námskeiðið,	að	það	held	ég	að	eitt,	sem	að	við	kannski	vorum	...	sammála	um,	að	við	

vorum	kannski	að	leita	að	einhverju	með	þessa	þungu,	þungu,	erfiðu	nemendur.	Þá	er	ég	að	

meina	nemendur	...	sem	...	ráðast	á	þig	og	...	eins	og	nemendur,	sem	eru	hérna,	sem	hafa	

ráðist	á	mann,	jafnvel	komið	með	hníf.	...	við	vorum	kannski	að	leita	okkur	að	kannski	líka	

einhverjum	fleiri	verkfærum	með	...	hvernig	á	að	eiga	við	svona	einstaklinga.	...	ef	að	ég	tek	

bara	svona	þríhyrninginn,	sem	að	eru	bara	í	toppnum.	Það	er	það	sem	að	okkur	náttúrlega	

[finnst	vera]	gífurlegt	vandamál.	Og	þegar	þetta	er	komið	...	upp	í	unglingastigið,	þá	eru	þetta	

kannski	strákar	sem	að	...	nú	er	ég	ekki	lítil	kona.	Þetta	eru	kannski	strákar	sem	að	ég	næ	upp	

í	öxl	sko.	...	þú	setur	svona	drengi	ekkert	á	eitthvað	...	umbunar.	...	það	er	ekki	að	virka	...	en	

þeir	eru	samt	í	þessum	skóla.	Og	eru	ekkert	að	fara	eitthvað	annað.	...	veit	ekki	hvort	þetta	sé	

verkfæri	eða	hvort	þetta	sé	bara	eitthvað	annað.	Það	er	eitthvað,	eitthvað	að	ná	þeim	á	þann	

stað	að	þeir	séu	tilbúnir	í	einhvern	samning	og	...	hugsanlega	forréttindamissi.	...	það	er	frá	

því	að	setja	þeim	mörk	í	hitt.	

Tafla	14	―	Með	hvaða	barnahópum	fannst	þeim	aðferðir	grunnmenntunarinnar	nýtast?	
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Með	hvaða	barnahópum	fannst	þeim	aðferðir	grunnmenntunarinnar	nýtast?	
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Öllum	aldri	 x	 	x	 		 x		 x		 x	 		 x		 		 6	
1-5	ára	börnum	 		 		 x	 		 		 		 		 	 		 1	
Börnum	af	erlendum	uppruna	 		 		 x	 		 		 		 		 		 		 1	
Miðstigi:	5.-7.	bekk	 		 		 		 		 		 		 		 		 x	 1	
Unglingunum	 	 	 	 	 	 	 	 	 x	 1	
Börnum	sem	sýna	erfiða	hegðun	 		 		 		 		 		 		 x	 		 		 1	

	

Fimm	fagmanneskjur	af	níu,	(sjá	töflu	17)	sögðu	aðferðirnar	sem	kenndar	voru	á	PMTO	

námskeiðinu	draga	úr	erfiðri	hegðun	barna.	Þar	af	voru	fjórar	starfandi	í	leikskóla	og	ein	í	

grunnskóla.	Þær	þrjár	fagmanneskjur	sem	unnu	í	grunnskólum	töldu	að	ekki	væri	komin	

nógu	mikil	reynsla	á	notkun	aðferðanna	til	að	geta	séð	áhrif	á	hegðun	barnanna,	að	vissir	

þættir	þyrftu	að	vera	til	staðar	til	að	aðferðirnar	kæmust	í	notkun.	Sex	af	níu,	(sjá	töflu	18)	

sögðu	að	aðferðirnar	hentuðu	börnum	á	öllum	aldri.		

4.4	Miðlun	og	handleiðsla	
Átta	af	níu	sögðu	að	þær	miðluðu	til	annarra	um	notkun	aðferðanna	(sjá	töflu	19).	Fanney	

sagðist	nýta	grunnmenntunina	mikið	í	ráðgjöf	sem	færi	fram	á	teymisfundum.	Ráðgjöfin	

sneri	aðallega	að	þeim	börnum	sem	fengju	sérkennslu.	Fanney	hafði	þetta	að	segja:		

	

...	á	svona	teymisfundum,	aðallega	í	kringum	sérkennslubörn,	...	þá	er	ég	að	tala	bara	um	öll	

börn	sem	eru	í	sérkennslu,	ekki	bara	hjá	þeim	sem	teymið	hittist	eitthvað	reglulega,	heldur	

líka	bara	börn	sem	eiga	erfitt	með	málþroskann	eða	hegðunina	...	þá	er	það	svolítið	eftir	

þörfum	með	þau	börn.	Og	það	kemur	svo	rosalega	oft	upp	eitthvað	með	hegðun,	eitthvað	

heima,	eitthvað	hér,	sem	þarf	að	ræða	og	þá	er	alltaf	hægt	að	miðla	þessum	leiðum.	

	

Þóra	hafði	miðlað	af	reynslu	sinni	í	foreldraviðtölum,	mælt	með	að	foreldrar	færu	á	

námskeið	og	nefndi	að	áhrifaríkt	væri	að	nota	jákvæða	styrkingu,	hrós	og	að	gefa	skýr	

fyrirmæli.	Þóra	lýsti	þessu	svona:		
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Já,	ég	hef	nýtt	mér	í	foreldraviðtölum	...	og	líka	bara	nefnt	þetta	við	foreldra	að	þetta	sé	

kjörið,	hérna,	tækifæri	til	að	vera	góður	uppalandi	að	...	fara	á	námskeið	...	ég	til	dæmis	tók	

foreldraviðtöl	í	vetur	og	ég	held	ég	hafi	nánast	nefnt	þetta	í	hverju	einasta	viðtali	þar,	af	því	

að	þá	var	ég	bara	að	nefna	við	foreldra	að	þetta	væri	frábær	leið	...	og	að	foreldrar	...	noti	

jákvæða	styrkingu	og	hrósi	fyrir	það	sem	vel	er	gert	og	setji	orð	á	það	...	og	hafi	skýrar	reglur	

og	svona	og	ósjálfrátt	fór	þetta	í	öll	viðtölin.	Og	ég	held	ég	sé	bara	í	þeim	samskiptum,	sem	ég	

er	búin	að	eiga,	þar	sem	hefur	eitthvað	með	börnin	að	gera,	þá	hef	ég	alltaf	komið	þessu	að	

af	því	að	þetta	er	bara	já,	væri	frábært	ef	að	allir	myndu	nota	svona	aðferðir	á	börnin	sín.	

	

Bára	sagði	að	þær	tvær	á	hennar	vinnustað	sem	fóru	á	PMTO	námskeiðið	hefðu	frætt	

samstarfsfólkið	en	lítið	borið	á	handleiðslu	og	enn	minna	miðlað	til	foreldra.		

	

...	nei,	ætli	það?	...	við	höfum	frætt	starfsfólk	...	Það	hefur	verið	minna	um	þetta	að	leiðbeina	

öðrum	...	Og	ennþá	minna	til	foreldra	í	rauninni.	Þannig	að,	já	þetta	hefur	meira	bara	...	

svolítið	staðið	og	fallið	með	okkur	tveimur	sem	að	fórum.	

	

Hilma	sagði	að	þátttakendur	á	námskeiðinu	hefðu	veitt	ráðgjöf	á	tveimur	skipulagsdögum	

þar	sem	foreldrar	og	starfsmenn	tóku	þátt.	Hún	hefði	einnig	gefið	foreldrum	og	

deildarstjórum	heilræði.	

		

Já	það	var	þarna,	þessi	foreldrafundur	sem	við	vorum	með	fyrir	alla	foreldra	og	starfsmenn	á	

skipulagsdegi	í	tvö	skipti.	Og	svo	nota	ég	þetta	líka	þegar	ég	er	eða	þegar	ég	hitti	

deildarstjórana	og	fer	með	þeim	í	viðtöl	þar	sem	er	eitthvað,	einhvers	konar	hegðun,	eða	

eitthvað	sem	við	þurfum	að	takast	á	við.	Og	þá	hef	ég	notað	alveg	hiklaust	til	að	veita	

foreldrunum	ráðgjöf.	

	

Karen	og	Saga	höfðu	veitt	ráðgjöf	á	sínum	vinnustöðum	og	Hulda	sagðist	veita	kennurum,	

nemendum	og	foreldrum	ráðgjöf.	Hulda	hafði	þetta	að	segja:		

...	þá	segi	ég	eiginlega	já	og	nei.	...	ekki	svona	formlega.	Það	bara	hefur	klúðrast	á	þessari	önn	

sökum	tímaleysis.	En	hins	vegar	er	ég	allan	daginn	í	ráðgjöf	við	kennarana	mína	og	þá	

auðvitað	blandast	þetta	inn	í.	...	hvorutveggja	eiginlega.	Hún	fer	náttúrlega	yfirleitt	fram	

hérna	inni	hjá	mér.	Og	hvenær	sem	er,	það	er	bara	svoleiðis.	Í	eyðum	og	eftir	skóla	og	bara	

bissí	straumur	hérna	inn	en	ég	fer	auðvitað	líka	út	í	bekki	og	þar	er	ég	líka	að	veita	ráðgjöf.	Og	
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svo	er	ég	auðvitað	að	veita	foreldrum	alveg	hellings	ráðgjöf	líka	og	nemendum	og	...	Stór	hluti	

af	mínu	starfi	er	ótrúlega	mikið	ráðgjöf	...	

	

Anna	veitti	foreldrum	tveggja	drengja	ráðgjöf	í	samstarfi	við	félagsmálayfirvöld.	Þetta	hafði	

hún	að	segja:			

	

...	við	kláruðum	í	desember	og	svo	svona	eftir	áramót	...	þá	tók	ég	svona	markvisst	tvo	drengi	

sem	...	ég	þurfti	að	setja	veruleg	mörk	í	unglingadeildinni.	...	og	það	hérna,	það	virkaði	

sérstaklega	vel	með	annan	þeirra.	Hitt	...	hefur	alveg	líka.	...	það	er	bara	svo	mikill	munur	á	

hinum	öðrum	drengnum.	...	og	það	var	í	samstarfi	náttúrlega	þá	við	...	foreldrana.	Og	ég,	við	

settum	bara	upp	svona	...	ákveðið	kerfi	heima.	En	það	var	kannski	líka	í	samstarfi	við	...	

félagsmálayfirvöld	síðan.		

	

Tafla	15	―	Miðlun	og	handleiðsla		

Miðlun	og	handleiðsla	

		 Fa
nn

ey
		

Þó
ra
	

Bá
ra
	

Hi
lm

a	

Ka
re
n	

Er
la
	

Sa
ga
	

Hu
ld
a	

An
na
	

Al
ls	
af
	n
íu
	

Veitti	ráðgjöf	 x	 x	 x	 x	 x	 		 x	 x	 x	 8	
Ráðgjöf	til	foreldra	 		 	x	 x	 	x	 		 		 		 x		 x	 5	
Fræðsla	til	starfsfólks	 		 		 x	 		 	x	 		 		 		 		 2	
Ráðgjöf	til	kennara	 		 		 		 		 x	 		 		 x	 		 2	
Ráðgjöf	á	teymisfundum	 x	 	 	 	 	 	 	 	 	 1	
Ráðgjöf	á	skipulagsdegi	fyrir	foreldra	og	
starfsfólk	 		 		 		 x	 		 		 		 		 		 1	
Ráðgjöf	til	nemenda	 	 	 	 	 	 	 	 x	 	 1	
Tímaleysi	 		 		 		 		 		 		 		 x	 		 1	
Engin	ráðgjöf	 		 		 		 		 		 x	 		 		 		 1	

	

4.4.1 Að	leiðbeina	öðrum	við	að	nota	skýr	fyrirmæli	

Allar	nema	ein	sögðust	leiðbeina	öðrum	við	að	nota	skýr	fyrirmæli.	Það	gerðu	þær	t.d.	með	

því	að	halda	fyrirlestra,	nota	aðferðafræðina	í	handleiðslu,	vinna	með	öðrum	kennurum	og	

ræða	við	börnin.	Fjórar	af	þeim	töldu	að	þeim	gengi	vel	að	leiðbeina	samstarfsfólki	sínu	(sjá	

töflu	20).	
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Erla	talaði	um	að	í	verkefninu	í	PMTO	grunnmenntuninni	hafi	hún	verið	með	eina	í	

handleiðslu	og	að	það	hafi	gengið	vel.	En	að	henni	hafi	ekki	gefist	tími	til	þess	að	gera	neitt	

meira	með	það.	Huldu	og	Hilmu	gekk	einnig	vel	að	leiðbeina	samstarfsfólki	sínu.	Saga	taldi	að	

þetta	snerist	um	samstarf	og	sagði:	„Bara	ágætlega.	Ég	ætla	sem	sagt	að	taka	samstarfið	upp	

aftur.	Við	erum	búin	að	ræða	saman,	ég	og	kennarar	sem	vorum	saman	með	verkefni	í	

námskeiðinu	...	það	snýst	um	samstarf.“	Fanney	talaði	um	að	hún	hefði	flutt	fyrirlestur	á	

leikskólanum	og	að	það	hefði	skilað	sér	til	deildarstjóranna	sem	eru	að	leiðbeina	sínu	fólki.	

Hún	sagði:		

	

...	ég	flutti	þennan	fyrirlestur	þarna	fyrir	einhverjum	tíma	síðan	...	og	það	er	það	sem	maður	

þarf	að	gera	náttúrlega	á	leikskóla	þegar	það	eru	mannabreytingar	...	ég	er	svona	aðeins	búin	

að	vera	að	spyrja	deildarstjórana	og	þeir	eru	svolítið	að	leiðbeina	sínu	fólki.	Þannig	það	hefur	

skilað	sér	þangað	og	ég	held	að	það	sé	alveg	gert.	

	

Þóra	talaði	um	að	starfsfólkið	leitaði	til	hennar	vegna	barna	sem	þurfti	að	leiðbeina	vegna	

erfiðrar	hegðunar.	Hún	hafði	þetta	að	segja:		

	

...	aðrir	[leikskóla]	kennarar	á	hinum	deildunum	koma	oft	til	mín	af	því	að	þau	eru	með	börn	

sem	að,	það	hefur	eitthvað	komið	upp	á	í	samverustund	eða	þau	hafa	eitthvað	svona	brotið	

af	sér	á	einhvern	hátt.	Þá	koma	kennarar	oft	til	mín	og	biðja	mig	aðeins	að	spjalla	...	við	

barnið	...	fólk	leitar	til	mín.	Þannig	það	hlýtur	að	sjá	að	ég	er	að	beita	einhverjum	réttum	eða	

góðum	aðferðum.	

	

Karen	talaði	um	að	hún	nýtti	sér	aðferðafræðina,	að	hún	og	ein	önnur	hefðu	farið	í	gegnum	

ákveðna	þætti	með	kennara	sem	vildi	fá	aðstoð.	Einnig	nýtti	hún	aðferðafræðina	í	samtölum	

við	kennara	sem	leituðu	til	hennar.	Bára	talaði	um	að	hún	væri	ekki	í	þessum	aðstæðum	allan	

daginn.	Hún	sagði:	„Sko,	það	er	alstaðar	tekið	vel	í	það.	En	það	er	aftur	þetta	...	maður	er	

ekki	í	þessum	aðstæðum	allan	daginn.	Og	það	kannski	stoppar	þá	þar.“	Anna,	sú	sem	

leiðbeindi	ekki	öðrum,	sagði:	„Ekkert	sérstaklega.	Það	er	af	því	að	ég	hef	bara	ekki	lagt	mig	

fram	við	það.“	
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Tafla	16	―	Að	leiðbeina	öðrum	við	að	nota	skýr	fyrirmæli	

Að	leiðbeina	öðrum	við	að	nota	skýr	fyrirmæli	
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Gengur	vel	að	leiðbeina	samstarfsfólki	sínu	 		 		 		 x	 		 x	 x	 x	 		 4	
Deildarstjórarnir	leiðbeina	starfsfólki	á	sínum	deildum	 x	 		 		 		 		 		 		 		 		 1	
Kennarar	leita	eftir	aðstoð	 		 		 		 		 x	 		 		 		 		 1	
Er	ekki	í	þessum	aðstæðum	allan	daginn	 		 		 x	 		 		 		 		 		 		 1	
Með	fyrirlestri	 x	 		 		 		 		 		 		 		 		 1	
Getur	nýtt	aðferðafræðina	í	samræðum	við	kennara	 		 		 		 		 x	 		 		 		 		 1	
Tímaskortur	 		 		 		 		 		 x	 		 		 		 1	
Samstarf	 		 		 		 		 		 		 x	 		 		 1	
Gengur	ekki	vel	 		 		 		 		 		 		 		 		 x	 1	

 
 

4.4.2 Að	leiðbeina	öðrum	við	að	nota	hrós	og	hvatningu	

Flestar,	eða	sex	af	níu,	sögðu	að	sér	gengi	vel	að	leiðbeina	öðrum	við	að	nota	hrós	eða	

hvatningu	(sjá	töflu	21).	Fanney,	Karen	og	Hulda	töldu	að	þeim	gengi	vel	að	leiðbeina	öðrum	

við	að	nota	hrós	eða	hvatningu.	Hilma	talaði	um	að	hún	ynni	með	starfsfólki	á	deildinni.	

Þetta	hafði	hún	að	segja:	„...	þeir	sem	vinna	í	sérkennslu,	þá	höndlaði	maður	svona	eða	

annars	er	þetta	svolítið	svona,	við	finnum	[þetta]	út	saman,	ég	og	deildin	í	viðkomandi	máli.	

Já,	mér	finnst	þau	alveg	taka	þetta	til	sín	og	nota	þetta.“	Saga	var	í	samstarfi	við	

bekkjarkennara.	Þóru	fannst	jafnframt	að	hún	gæti	bætt	sig	við	að	leiðbeina	öðrum	við	að	

nota	hrós	og	hvatningu.	Hún	hafði	þetta	að	segja:			

	

...	mér	gengur	vel	en	ég	heyri	samt	allt	of	oft	eitthvað	sem	ég	vildi	kannski	ekki	að	væri	...	ef	

ég	heyri	að	einhverjir	starfsmenn	eru	að	tala	á	einhvern	hátt,	og	ég	myndi	kannski	vilja	að	það	

væri	gert	einhvern	veginn	öðruvísi,	þá	er	ég	samt	að	passa	mig,	því	ég	má	ekki	alltaf	stöðugt	

grípa	inn	í	hérna	en	ég	reyni	að	leiðbeina	...	eins	og	ég	get	...	mætti	samt	alveg	vera	meira.	

	

Bára,	Erla	og	Anna	töluðu	um	að	það	gengi	ekki	nógu	vel	t.d.	þyrfti	að	vera	oftar	í	

aðstæðunum	eða	ekki	hefði	reynt	á	það.		
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Tafla	17	―	Að	leiðbeina	öðrum	við	að	nota	hrós	og	hvatningu	

Að	leiðbeina	öðrum	við	að	nota	hrós	og	hvatningu	
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Gengur	vel	 x	 x	 		 x	 x	 		 x	 x	 		 6	
Þarf	að	vera	oftar	í	aðstæðunum	 		 		 x	 		 		 		 		 		 		 1	
Hefur	ekki	reynt	á	það	 		 		 		 		 		 x	 		 		 		 1	
Gengur	ekki	vel	 		 		 		 		 		 		 		 		 x	 1	

 

4.4.3		 Að	leiðbeina	öðrum	við	að	setja	upp	táknkerfi	

Meiri	hlutinn,	eða	fimm	af	níu,	hafði	leiðbeint	öðrum	við	að	setja	upp	táknkerfi	(sjá	töflu	22).	

Fanney	sagði	að	hún	setti	táknkerfið	upp	en	starfsmenn	deildarinnar	tækju	svo	við	og	hún	

væri	á	hliðarlínunni	og	leiðbeindi	þeim.	Þetta	hafði	hún	að	segja:		

	

...	ég	geri	mest	alla	vinnuna	sko,	en	ég	kannski	sýni	fólki	hvernig	þetta	virkar	og	svona	og	það	

náttúrlega	tekur	við	þegar	kemur	inn	á	deildina.	Ég	kannski	undirbý	efnið	og	þau	taka	við	inni	

á	deild	bara	með	leiðbeiningum,	um	hvað	á	að	gera,	og	ég	fylgist	kannski	með	í	eitt	skipti,	tvö	

skipti	og	svo	bara	rúllar	það	bara	áfram	og	það	hefur	bara	gengið	vel.	

	

Hilma	setti	upp	táknkerfi	með	þeim	sem	vinnur	með	barninu	á	leikskóladeildinni,	hún	vill	

setja	táknkerfið	upp	í	samráði	við	starfsmanninn	en	ekki	skipa	honum	fyrir	með	táknkerfi	

sem	væri	tilbúið.	Þetta	hafði	hún	að	segja:		

	

...	við	erum	svona	að	vandræðast	með	þetta	saman.	Mér	finnst	ég	alltaf	þurfa	að	hafa	þann	

sem	er	að	vinna	með	barninu	...	ég	get	ekki	komið	bara	með	eitthvað	tilbúið	[táknkerfi],	

gerðu	svona.	Það	virkar	ekki	eins	vel.		

	

Saga	setti	upp	táknkerfi	í	samvinnu	við	umsjónarkennara.	Hún	hafði	þetta	að	segja:		

„Svona	kannski	í	samvinnu	í	rauninni	...	Við	gerðum	það	mikið	þegar	við	vorum	í	Lundaskóla.	

Þá	var	ég	mikið	inn	í	bekk	og	ég	og	umsjónarkennarinn	tókum	þetta	sem	samvinnu.	Bara	við	

settum	þetta	upp	saman	og	svo	á	heimilið.“	Hulda	og	Anna	sögðu	hafa	gengið	vel	hjá	sér	að	

setja	upp	táknkerfi.	Þetta	hafði	Anna	að	segja:		
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„Já,	...	ég	gerði	það.	...	með	þennan	tiltekna	nemanda	til	þess	að	hann	...	gæti	sem	sagt	reynt	

að	koma	sér	út	úr	þarna	ákveðnu	...	munstri	sem	hann	var	í	og	það	er	reyndar	...	búið	að	

takast	mjög	vel	hjá	okkur.“		

	

Bára	sá	um	að	setja	upp	og	framfylgja	táknkerfinu	því	hún	hafði	svigrúm	til	þess	og	Karen	

fékk	að	fylgjast	með	sínum	kennurum	af	hliðarlínunni.	Þær	fimm	sem	hafa	leiðbeint	öðrum	

við	að	setja	upp	táknkerfi	virðast	vera	í	góðu	samstarfi	við	samstarfsfólk	sitt	og	ganga	vel	

með	að	leiðbeina	öðrum.	

Tafla	22	―	Að	leiðbeina	öðrum	við	að	setja	upp	táknkerfi		

Að	leiðbeina	öðrum	við	að	setja	upp	táknkerfi	
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Hefur	leiðbeint	öðrum	 x	 		 		 x	 	 		 x	 x	 x	 5	
Hefur	gengið	vel	 		 		 		 		 		 		 		 x	 x	 2	
Hefur	sett	upp	táknkerfi	með	þeim	sem	
vinnur	með	barninu	 		 		 		 x	 		 		 x	 		 		 2	
Hefur	ekki	leiðbeint	öðrum		 	 x	 	 	 	 x	 	 	 	 2	
Hefur	sett	upp	táknkerfi	og	framfylgir	því	 		 		 x	 		 		 		 		 		 		 1	
Fylgist	með	úr	fjarlægð	 		 		 		 		 x	 		 		 		 		 1	
Hefur	sett	upp	táknkerfi	og	leiðbeinir	við	
framfylgni	þess	 x	 		 		 		 		 		 		 		 		 1	

	

4.4.1 Að	leiðbeina	öðrum	við	að	setja	upp	umbunarkerfi	

Meirihlutinn,	eða	fimm	af	níu,	hafði	leiðbeint	öðrum	við	að	setja	upp	umbunarkerfi.	Heilt	á	

litið	hafði	það	gengið	vel	hjá	þeim	(sjá	töflu	23).	Hulda	og	Anna	sögðu	að	það	hefði	gengið	vel	

að	setja	upp	umbunarkerfi.	Anna	sagði:	„Ég	hef	reyndar	gert	það	já.	...	það	var	á	miðstigi	...	

það	gekk	meira	að	segja	mjög	vel.“	Bára	sagði	að	mannekla	hefði	aftrað	því	að	starfið	yrði	

markvissara	en	að	skýru	fyrirmælin	og	hvatningin	hafi	skilað	sér.	Hún	hafði	þetta	að	segja:	

	

Já,	það	gekk	bara	ágætlega	...	þessi	vetur	í	leikskólanum	er	búin	að	vera	rosaleg	mannekla	...	

maður	hefði	kannski	séð	fyrir	sér,	ef	aðstæður	hefðu	verið	betri,	þá	hefði	verið	hægt	að	fara	

markvissar	í	þetta.	...	þó	það	sé	kannski	ekki	eitthvað	í	gangi	núna	inni	á	deild	markvisst,	að	þá	
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samt	situr	eftir	...	eins	og	þetta	með	skýru	fyrirmælin	og	hvatningu	til	barnanna	og	allskonar	

svona	sem	var	komið	inn	á.		

	

Karen	sagðist	hafa	leiðbeint	einni	samstarfskonu	sinni.	Aðrir	kennarar	hefðu	einnig	komið	til	

hennar	og	ráðfært	sig	við	hana.	Einnig	notar	hún	aðferðir	PMTO	grunnmenntunarinnar	í	

starfsmannamálum	s.s.	ákveðna	hluti	úr	aðferðunum.	Hún	sagði:		

	

Já	ég	leiðbeindi	henni	og	kannski	var	ég	mest	inn	í	þessu	með	henni.	Í	öðrum	tilfellum	þá	hef	

ég	meira	bara,	semsé,	kennarar	hafa	komið	til	mín	og	við	höfum	rætt	þetta	og	ég	hef	bent	

þeim	á	möguleikana	og	þeir	hafa	unnið	þetta	svo	sjálfir.	...	þessi	tækni,	þó	maður	hafi	ekki	

nákvæmlega	farið	eftir	henni,	að	þá	hefur	þetta	bara	nýst	mér	í	starfsmannamálum.	En	þá	

náttúrlega	er	ég	að	nýta	tæknina,	ekki	með	þessum	beina	hætti	þarna,	heldur	bara	ákveðna	

hluti	úr	þessu	ferli.	

	

Erla	sagðist	telja	að	samstarfsfólk	sitt	væri	mismóttækilegt	fyrir	þessu.	Hún	lýsti	reynslu	sinni	

á	eftirfarandi	hátt:		

	

Já,	ég	hef	gert	það.	...	misvel.	Það	er	bara	svona	eftir	því	hvort	fólk	sé	móttækilegt	fyrir	því.	

Það	vilja	náttúrlega	allir	svolítið	hafa	sinn	háttinn	á	því	hvernig	það	vill	fara	að	því	og	svona	...	

en	í	svona	mestan	partinn	bara	ágætlega.	

	

Hilma	lýsti	því	að	hún	og	fleiri	hefðu	unnið	að	þessu	með	foreldrum	og	umbunarkerfið	ætti	

eftir	að	komast	í	framkvæmd.	Þetta	hafði	hún	að	segja:	„Já	við	höfum	svona	bagast	í	þessu	

saman,	svona	aðeins	búið	að	verið	að	eiga	við	þetta	með	foreldrum	og	finna	út	svona	hvað	

barninu	finnst	spennandi	að	gera	og	svo	er	bara	að	koma	þessu	í	framkvæmd	sko.“	Saga	

sagði	að	hún	og	samstarfsfólk	hennar	ynnu	umbunarkerfi	í	sambandi	við	þátttöku	í	tíma.	

Þetta	hafði	hún	að	segja:		

	

...	í	gamla	daga	...	það	er	reyndar	minna	eins	og	núna	reyndar,	þá	erum	við	að	gera,	ekki	stórt	

kerfi	en	þátttaka	í	tíma	og	svo	fengu	þeir	að	vera	hér	tveir	...	ekki	skriflegt	endilega,	en	hérna,	
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við	erum	svona	og	prófuðum	og	það	gengur	misjafnlega	auðvitað,	hvort	fólk	er	móttækilegt	í	

samvinnu.	Sumir	þurfa	að	eiga	alltaf	hugmyndina	sjálfir.	

	

Fanney	og	Þóra	höfðu	ekki	leiðbeint	öðrum	við	að	setja	upp	umbunarkerfi.		

Tafla	23	―	Að	leiðbeina	öðrum	við	að	setja	upp	umbunarkerfi			

Að	leiðbeina	öðrum	við	að	setja	upp	umbunarkerfi	
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Gengið	vel	 		 		 x	 		 x		 x	 		 x	 x	 5	
Gengið	misjafnlega	 		 		 		 x	 		 x	 x	 		 		 3	
Hef	ekki	gert	það	 x	 x	 		 		 		 		 		 		 		 2	

4.4.2 Að	leiðbeina	öðrum	við	að	nota	forréttindamissi	

	Flestar,	eða	sjö	af	níu,	höfðu	ekki	leiðbeint	öðrum	við	að	nota	forréttindamissi.	Aðeins	tvær	

höfðu	leiðbeint	öðrum	við	að	nota	forréttindamissi	og	aðrar	tvær	nefndu	umræðuna	um	

afleiðingarnar	og	að	vera	samstíga	um	þær	þegar	forréttindamissi	er	beitt	(sjá	töflu	24).	Anna	

sagði	að	hún	sjálf	beitti	forréttindamissinum	en	að	kennararnir	á	unglingastigi	í	Hlíðaskóla	

gerðu	minna	af	því	og	því	hefði	ekki	reynt	mikið	á	leiðsögnina.	Hilma	sagðist	ekki	hafa	ráðlagt	

öðrum	mikið	um	hvernig	eigi	að	nota	forréttindamissi	en	að	það	hefði	verið	rætt	og	að	

afleiðingar	vegna	erfiðrar	hegðunar	barna	á	leikskólanum	yrðu	alltaf	þær	sömu.	Þetta	hafði	

hún	að	segja:		

	

...	það	bara	hefur	gengið	vel,	því	hefur	verið	framfylgt	og	svona	...	við	erum	ekki	með	hérna	

síma	eða	Ipad	til	að	taka	burtu.	En	það	er,	kannski	þarftu	bara	að	leiða	starfsmann	eða	

eitthvað,	hérna	í	staðinn	fyrir	að	vera	að	leika	þér	eða	getur	ekki	farið	í	gönguferðina	...	ég	hef	

ekki	verið	svo	mikið	í	að	ráðleggja	með	það	...	við	höfum	svona	rætt	það	að	það	þarf	alltaf	að	

vera	sama	eða	semsagt	sömu	afleiðingar	og	maður	þarf	alltaf	að	vita	hvað	er.	

	

Erla	talaði	um	líkt	og	Hilma	að	þær	í	árganginum	ræddu	saman	um	svona	hluti	og	væru	

samstíga.	Saga	leiðbeindi	nýútskrifuðum	kennara	og	sá	kennari	lagði	mikla	áherslu	á	að	vera	

vinur	nemandans.	Þetta	hafði	Saga	að	segja:		
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...	það	var	ein	ung	sem	var	að	byrja	hérna	og	var	búin	með	gráðuna	sína	og	henni	fannst	hún	

eiga	að	þurfa	að	vera	sko	vinur	nemandans	...	ég	held	það	sé	aðeins	að	koma	hjá	henni.	

Þannig	að	hérna,	það	eru	náttúrlega	við	sem	setjum	mörkin,	en	ekki,	hoppum	ekki	í	kringum	

nemandann	til	þess	að	vera	vinir.	Og	það	tók	svolítinn	tíma.	Kerfið	á	að	halda	þó	að	við	séum	

ekki	til	staðar.	

	

Þóra	talaði	um	að	á	kynningunni,	sem	var	haldin	fyrir	starfsfólkið,	hefði	verið	leiðbeint	um	

hvernig	ætti	að	nota	forréttindamissi.	

Tafla	24	―	Að	leiðbeina	öðrum	við	að	beita	forréttindamissi		

Að	leiðbeina	öðrum	við	að	beita	forréttindamissi	
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Hefur	ekki	leiðbeint	öðrum	 x	 		 x	 x	 x	 x	 		 x	 x	 7	
Hefur	leiðbeint	öðrum	 	 x	 	 		 		 		 x	 		 		 2	
Ræðir	við	vinnufélaga	og	þeir	nota	
sömu	afleiðingar	

	
		

	
x	 		 x	 		 		 		 2	

Hefur	ekki	reynt	á	það	 	 		 	 		 		 		 		 		 x	 1	

4.4.3 Að	leiðbeina	öðrum	við	að	nota	einveru	

Meiri	hlutinn,	eða	sex	af	níu	hafði	ekki	leiðbeint	öðrum	við	að	nota	einveru	(sjá	töflu	25).	

Hilma	var	ekki	viss	um	hvað	fælist	í	aðferðinni	einveru.	Hún	hafði	þetta	að	segja:	„...	það	er	

nú	kannski	verkfæri	sem	ég	[er]	...	minnst	klár	...	Ég	gæti	ekki	held	ég	sagt	þér,	nema	að	kíkja	

í	bókina,	svona	nákvæmlega	hvað	felst	í	því	...“	Saga	sagði	að	það	hefði	ekki	reynt	á	að	

leiðbeina	öðrum	við	að	nota	einveru.	Þrjár	af	þeim	sjö	sem	höfðu	notað	einveru	í	starfi	sínu	

höfðu	leiðbeint	öðrum	við	að	nota	einveru	(sjá	töflu	25).	Fanney	talaði	um	að	henni	hafði	

gengið	mjög	vel	að	leiðbeina	öðrum	við	að	nota	einveru.	Þóra	leiðbeindi	frænku	sinni	sem	á	

dreng	með	erfiða	hegðun	og	taldi	að	hún	væri	örugglega	á	leiðinni	á	námskeið.	Hulda	vann	

með	kennara	og	taldi	að	einstaklingurinn	hefði	líklega	verið	of	erfitt	tilfelli	til	þess	að	aðferðin	

virkaði	sem	skyldi.	Hún	hafði	þetta	að	segja:		

	

Já,	ég	hef	reyndar	gert	það.	Þarna	bara	meðan	við	vorum	í	náminu	og	stuttu	á	eftir	vorum	við	

með	svona	smá	prógramm	fyrir	eina.	Og	hérna,	og	það	gekk	reyndar	ekki	mjög	vel.	En	
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hugsanlega	vorum	við	með	bara	of	erfitt	tilfelli.	Kannski	of	veikt	tilfelli.	Það	var	svona	mat	

okkar	kannski,	en	svona,	já,	ég	hef	sjálf,	beitti	því	ekki,	kennarinn	gerði	það.	En	ég	ráðlagði	og	

við	vorum	svona	saman	í	þessu.	

	

Fanneyju,	sem	hafði	leiðbeint	öðrum	við	að	nota	einveru,	hafði	gengið	mjög	vel	og	Þóra	hafði	

leiðbeint	frænku	sinni	utan	vinnu,	en	báðar	eru	þær	starfandi	í	leikskóla.	Hins	vegar	gekk	

Huldu	ekki	vel,	en	Hulda	er	fagaðili	sem	vinnur	í	grunnskóla.		

Tafla	25	―	Að	leiðbeina	öðrum	við	að	nota	einveru	

Að	leiðbeina	öðrum	við	að	nota	einveru	
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Hefur	ekki	leiðbeint	öðrum	við	að	nota	
einveru	 		 		 x	 x	

	
x	

	
x	 x	 		 x	 6	

Hefur	leiðbeint	öðrum	við	að	nota	aðferðina	 x	 x	 		 		 	 	 		 x	 		 3	
Gengur	vel	að	leiðbeina	öðrum	við	að	nota	
einveru	 x	 		 		 		

	 	
		 		 		 1	

Hefur	leiðbeint	fjölskyldumeðlimi	við	að	nota	
einveru	 		 x	 		 		

	 	
		 		 		 1	

Gekk	ekki	vel	 		 		 		 		 	 	 		 x	 		 1	

4.4.4 Að	leiðbeina	öðrum	við	að	gefa	barni	uppbótarverkefni	

Þrjár	af	þeim	átta,	sem	höfðu	notað	uppbótarverkefni	í	starfi	sínu,	höfðu	einnig	leiðbeint	

öðrum	við	að	gefa	barni	uppbótarverkefni	(sjá	töflu	26).	Karen	sagði	að	hún	hefði	fengið	að	

fylgjast	með	öðrum	og	að	kennarar	hefðu	leitað	ýmist	til	hennar	eða	hinna	starfsmannanna	á	

vinnustaðnum	sem	fóru	einnig	í	grunnmenntunina.	Til	stæði	að	mynda	teymi	næsta	vetur	

þar	sem	kennurum	yrði	boðið	upp	á	að	leita	til	þeirra.	Karen	sagði:		

	

...	meira	bara	fengið	að	fylgjast	með	þeim.	...	þær	eru	ánægðar	og	við	höfum	talað	um	það	við	

ætlum	að	mynda	kannski	svolítið	teymi	næsta	vetur.	Vera	bara	teymi	þannig	við	bjóðum	

kennurum	bara	svolítið	skýrt	upp	á	að	leita	til	okkar.	Þannig	að	í	vetur	hefur	þetta	meira	verið	

þannig	að	kennararnir	vita	að	við	fórum	á	þetta	námskeið.	Og	þeir	hafa	komið	annað	hvort	til	

þeirra	eða	til	mín	til	þess	að	svona	fá	aðstoð	og	kannski	bera	upp	mál	við	okkur	og	við	ætlum	

að	hafa	þetta	svolítið	skýrar	næsta	vetur.	
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Saga	sagði	að	það	gengi	vel	og	að	þær	ynnu	tvær	saman	þegar	erfið	mál	kæmu	upp.	Hún	

sagði:		

	

Mjög	vel,	þessum	sem	eru	tilbúnir	í	þetta.	Og	þá	erum	við	náttúrlega	tvær	þegar	við	erum	

með	þessi	erfiðu	mál,	þú	veist,	þegar	við	vorum	að	gefa,	setja	mörkin	og	stofunni	var	rústað,	

þá	vorum	við	tvær	og	höfðum	það	bara	alveg	á	hreinu:	Hér	er	tekið	til.		

	

Fanney	sagði	að	það	gengi	vel.	Hulda	hafði	verið	í	samvinnu	við	einn	kennara	en	sagði	

jafnframt	að	hún	hefði	ekki	leiðbeint	öðrum.	Þóra,	Hilma,	Erla	og	Anna	höfðu	ekki	leiðbeint	

öðrum	við	að	gefa	barni	uppbótarverkefni	og	Erla	talaði	um	að	þau	hefðu	rætt	þetta,	en	

ekkert	meira	en	það.		

	

	

	

Tafla	26	―	Að	leiðbeina	öðrum	við	að	gefa	barni	uppbótarverkefni		

Að	leiðbeina	öðrum	við	að	gefa	barni	uppbótarverkefni	
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Hefur	ekki	leiðbeint	öðrum	 		 x	 x	 x	 		 x	 		 x	 x	 6	
Hefur	leiðbeint	öðrum	 x	 		 	 		 x	 		 x	 		 		 3	
Samvinna	 		 		 	 		 		 		 x	 x	 		 2	
Umræður	eingöngu	 		 		 	 		 		 x	 		 		 		 1	
Gengur	vel	 x	 		 	 		 		 		 		 		 		 1	

4.4.5 Að	leiðbeina	öðrum	við	að	setja	börnum	mörk	

Allar	höfðu	leiðbeint	öðrum	við	að	setja	börnum	mörk,	að	Báru	undanskilinni	(sjá	töflu	27).	

Þóra	talaði	um	að	samræmingu	vanti	innan	leikskólans,	varðandi	það	hvar	leikskólinn	dragi	

mörkin	vanti,	varðandi	hvernig	leikskólinn	skilgreinir	hvar	mörkin	liggja.	Hún	hafði	þetta	að	

segja:		

	

...	mér	finnst	það	svolítið	vandmeðfarið	...	en	ef	einhver	leitar	til	mín	og	biður	mig	um	aðstoð	

í	einhverjum	tilteknum	aðstæðum,	að	þá	náttúrlega	kem	ég	inn	í	það	og	ef	að	ég	sé	að	það	er	

eitthvað	virkilega	...	sem	að	ég	sé	að	samræmist	ekki	okkar	stefnu	í	leikskólanum,	þá	
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náttúrlega	skipti	ég	mér	af	því	...	Það	er	svolítið	erfitt	og	við	höfum	kannski	ekki	farið	nógu	...	

vel	í	það	bara	í	skólanum	sjálfum,	hvernig	ætlum	við	að	samræma	...	hérna	inni	á	deildunum,	

hvernig	við	vinnum	...	hvar	ætlum	við	að	setja	mörkin.	Þannig	að	við	höfum	ekki	náð	að	vinna	

neitt	kannski	sérstaklega	vel	með	það.	

	
Hilma	sagðist	hafa	leiðbeint	bæði	starfsfólki	og	foreldrum	við	að	setja	börnum	mörk.	Hún	

sagði:		

	

Það	hefur	líka	bara	gengið	vel	en	fólk	er	náttúrlega	mismunandi	og	það	sem	truflar	mig,	

truflar	þig	kannski	ekki	...	og	starfsfólkið	er	líka	aðeins	svona	mislynt	eða	hvasst	eða	hvað	

maður	á	að	segja.	En	jú	jú,	það	gengur	alveg	og	foreldrum	hef	ég	líka	leiðbeint	og	já,	gengur	

vel.	

	

Karen	minntist	á	tengsl	á	milli	PMTO,	verkfærakistu	Vöndu	og	Uppeldis	til	ábyrgðar.	Þetta	

hafði	hún	að	segja:		

	

Þarna	aftur	er	það	meira	samræðan	...	Ef	kennararnir	koma	og	vilja	leita	ráða	og	síðan	útfæra	

þeir	meira.	Það	var	eiginlega	kannski,	þegar	við	vorum	á	námskeiðinu,	þá	fylgdumst	við	meira	

svona	hver	með	annarri	og	töluðum	saman	um	þetta,	sem	að	ég	var	svona	nær	því.	En	svo	er	

sko,	við	erum	með	svona	svokallað	spjaldakerfi,	verkfærakistu	Vöndu	hér	í	einum	árgangi	og	

þar	kemur	mikill	skyldleiki	fram.	Þessi	spjöld	ganga	út	á	það,	að	það	eru	skýr	mörk.	Þannig	að	

maður	hefur	svona	parað	saman	ýmislegt.	En	ég	hef	þá,	þessi	bakgrunnur	af	námskeiðinu	og	

ég	hafði	þessa	reynslu	með	vinnunni	með	Vöndu	þegar	ég	fór	á	námskeiðið.	Þannig	að,	svona,	

maður	bara	skólast	áfram	í	þessu.	Sérstaklega	þetta,	að	barnið	upplifi	að	það	hefur	val.	Mér	

finnst	það	mjög	mikilvægt	af	því	að	...	þú	ert	ekki	bara	þarna	og	sparkar.	Þú	þarft	að	hugsa	

hvað	gastu	gert	öðruvísi.	Það	kemur	líka	inn	á	Uppeldi	til	ábyrgðar	þannig	að	þetta	tengist	

allt.	

	

Erla	talaði	um	að	auðvelt	væri	að	setja	mörk	en	að	erfiðara	væri	að	standa	við	þau.	Hún	

sagði:		

	

...	Ágætlega,	en	það	er	samt	það	sama	...	ég	held	að	...	sumir	þyrftu	að	fá	kannski	betri	

kennslu	í	því	hérna.	...	vera	samkvæmur	sjálfum	sér	í	því	...	það	er	ekkert	mál	að	setja	mörk,	

en	þú	verður	þá	að	standa	við	það	...	Já	æj,	þú	mátt	alveg	fara,	farðu	bara	í	útivist,	það	er	allt	í	
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lagi,	þú	bara	gerir	þetta	næst	...	og	þá	bara,	þá	er	þetta	einhvern	veginn,	þá	er	þetta	bara	búið	

að	missa	marks	sko.	

	

Saga	og	Hulda	sögðu	að	það	gengi	vel	að	setja	börnunum	mörk.	Saga	sagði:		

	

Ég	held	bara	ágætlega.	Allavegana	er	þetta	nýr	samstarfsaðili	[kennari]	sem	er	búinn	að	vera	

með	mér	í	þessum	tveimur	málum	sko	alltaf	og	ég	hringi	yfirleitt	bara	alltaf	í	hana.	Þannig	að	

við	tökum	þau	vel.	...	en	svo	finnur	maður	líka	þann	sem	er	tilbúinn	í	þetta	sko.	Það	gengur	

vel	...	með	henni.	

	
Hulda	var	á	sömu	skoðun.	Að	hennar	áliti	gekk	yfirleitt	vel	en	þó	var	misjafnt	hve	

móttækilegt	fólk	var	fyrir	aðferðinni.	Anna	benti	á	að	til	að	setja	börnum	með	sérþarfir	mörk	

þyrfti	fólk	að	vera	samstíga	og	sýna	þrautseigju:	

	

...	Ágætlega.	Við	höfum	þurft	að	að	taka	okkur	saman	og	vera	samstíga.	Með	hérna,	með	það	

og	þá	...	er	ég	að	tala	um	mjög	flókna	einstaklinga,	eins	og	ég	sagði,	með,	með	þessar	

greiningar	sem	ég	talaði	um.	...	Okkur	hefur	reyndar	alveg	tekist,	en	þá	í	miklu	samstarfi,	ef	

þú	ætlar	að	setja	alveg	svona	rosaleg	mörk	eins	og	við	höfum	þurft	að	gera	sko.	Að	þá	er	eins	

og	í	sambandi	við,	semsagt,	eins	og	tölvur,	iPada	og	svoleiðis.	Þá	hefur	það	verið	í	miklu	

samstarfi	við	foreldra	því	þetta	krefst	mikilla	átaka.	...	lendir	í	bara	...	það	sé	ráðist	á	þig	og	

þannig	að,	að	hérna,	það	hefur	tekið,	það	tókst	sko,	en	þetta	þarf	alveg	gríðarlega	

þrautseigju.	Og	úthald	og	tíma	og	má	enginn	bakka.	...	Þú	þarft	tíma	til	að	gera	svona	...	Við	

vorum	...	aftur	þroskaþjálfinn	sem	var	með	mér	en	við	þá	...	þá	er	ég	ekki	á	þessari	skrifstofu	

sko.	Þá	er	ég	bara	annars	staðar	eða	bara	jú	þar	sem	að	þau	eru.	

	

Tafla	18	―	Að	leiðbeina	öðrum	við	að	setja	börnum	mörk		

Að	leiðbeina	öðrum	við	að	setja	börnum	mörk	
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Hefur	leiðbeint	öðrum	 x	 x	 	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 8	
Gengur	vel	 x	 		 		 x	 		 x	 x	 x	 x	 6	
Þarf	að	samræma	hvar	mörkin	liggja	 		 x	 		 		 x		 		 		 		 		 2	
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Þarf	að	vera	samkvæmur	sjálfum	sér	 		 		 		 		 		 x	 		 		 x	 2	
Samstarf	við	annan	kennara	 		 		 		 		 		 		 x	 		 x	 2	
Hefur	leiðbeint	foreldrum	 		 		 		 x	 		 		 		 		 		 1	
Mismunandi	hversu	móttækilegt	fólk	er	 		 		 		 		 		 		 		 x	 		 1	
Hefur	ekki	gert	það	 		 		 x	 		 		 		 		 		 		 1	

	

4.4.6 Að	leiðbeina	öðrum	við	að	nota	lausnaleit	

Flestar,	eða	fimm	af	níu,	höfðu	leiðbeint	öðrum	við	að	nota	lausnaleit	(sjá	töflu	28).	Þóra	

talaði	um	að	hún	tæki	oft	að	sér	að	tala	við	börnin	og	að	svo	færu	hún	og	barnið	saman	til	

kennarans	og	ræddu	útkomuna,	en	að	hún	hefði	ekki	mikið	leiðbeint	öðrum,	nema	þá	

munnlega.	Hún	taldi	það	ekki	eins	skilvirkt	og	að	hafa	manneskjuna	með	sér	í	lausnaleitinni	

með	barninu.	Þetta	hafði	hún	að	segja:		

	

...	ég	tek	rosalega	mikið	að	mér	og	þá	er	ég	að	sjá	um	það,	í	staðinn	fyrir	að	kennarinn	á	að	

vera	í	rauninni	líka	með	mér,	til	þess	að	leysa	vandann	...	þetta	eru	svo	mörg	börn	og	mörgu	

sem	þarf	að	sinna	og	þá	nær	maður	ekki	að	hafa	einhvern	með	sér	til	þess	að	læra	beint.	

Þannig	að	mér	finnst	ég	oft	fá	kannski	barn	í	hendurnar,	sem	ég	þarf	að	leita	lausna	eða	finna,	

aðstoða	í	einhverjum	aðstæðum,	án	þess	að	kennarinn	sé	beint	sko	involveraður	í	akkúrat	

þetta.	En	svo	förum	við	alltaf	aftur	til	kennarans	og	ræðum	um	hvað	við	vorum	að	tala	um	og	

hvort	þetta	væri	góð	hugmynd	...	ég	sakna	þess.		Ég	vildi	að	við	hefðum	meiri	tíma,	einmitt	til	

þess	að	vera	að	leiðbeina,	til	þess	að	hérna	geta	verið	tvær	eða	tveir	kennarar	einhvers	staðar	

í	einhverjum	þannig	aðstæðum	en	því	miður...	er	þetta	svolítið	raunveruleikinn,	að	ná	því	

ekki.	En	ég	reyni	oft	að	gera	það	munnlega	en	það	kannski	skilar	ekki	jafn	miklu.	

	

Karen	talaði	um	að	hún	og	fleiri	hefðu	unnið	með	tveimur	nemendum	í	unglingadeild	að	því	

að	brjóta	upp	erfitt	hegðunarmynstur	sem	skapast	hafði	um	veturinn.	Þau	hefðu	notað	

ákveðna	þætti	úr	lausnaleitinni,	nýtt	tæknina	þó	það	hefði	ekki	verið	alveg	eftir	bókinni.	Hún	

lýsti	reynslu	sinni	svona:		

	

...	við	höfum	verið	í	vinnu	með	tvo	nemendur	í	unglingadeild	sem	að	hafa	verið	að	vinna	við	

að	brjóta	upp	erfitt	hegðunarmynstur	og	þar	náttúrlega	er	ég	búin	að	vinna	svolítið	með	þeim	

í	gegnum	veturinn	og	ég	hugsa	að	það	megi	alveg	segja	að	það	séu	ákveðnir	þættir	úr	
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lausnaleitinni	sem	við	erum	að	nota.	En	kannski	get	ég	ekki	alveg	sagt	að	það	sé	alveg	eftir	

bókinni.	En	auðvitað	er	tæknin.	Við	erum	að	nýta	tæknina.	

	

Saga	aðstoðaði	myndmenntakennara	við	að	koma	einum	nemanda	aftur	inn	í	kennslustund:		

	

Já,	allavegana	lagði	ég	þetta	upp	að	við	værum	að	vinna	með	þetta	og	hvort	hún	væri	til	í	að	

hjálpa	okkur	og	hérna,	við	gerðum	það	bara	þannig	að	hann	fékk	að	vera,	var	þarna	inni	í	

tvöfaldri	kennslustund	og	litaði	Dungeons	and	Dragons.	Og	fór	sáttur	heim.	

	

Anna	talaði	um	að	hafa	ekki	notað	aðferðafræðina	sem	var	kennd	á	námskeiðinu.	Hún	sagði:		

	

...	ég	held	ég	hafi	nú	ekki	beint	leiðbeint	öðrum	við	að	nota	lausnaleit	...	ekki	beint	...	það	er	

örugglega	það	sem	maður	hefur	mest	verið	að	gera	...	Ætli	það	gangi	ekki	bara	ágætlega	en	

ég	hef	kannski	ekki	...	notað	aðferðafræðina	sem	var	...	á	námskeiðinu.	

	

Hulda	nefndi	einnig	að	hún	hefði	ráðlagt	fólki	í	gegnum	tíðina	að	nota	lausnaleit.	Bára	og	Erla	

höfðu	hins	vegar	ekki	leiðbeint	öðrum	við	að	nota	lausnaleit.	

Tafla	19	―	Að	leiðbeina	öðrum	við	að	nota	lausnaleit		

Að	leiðbeina	öðrum	við	að	nota	lausnaleit	
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Hefur	leiðbeint	öðrum	 	 x	 	 	 x	 	 x	 x	 x	 5	
Hefur	ekki	leiðbeint	öðrum	við	það	 x	 		 x	 x	 		 x	 		 		 		 4	
Samvinna	 		 		 		 		 x	 x	 x	 		 		 3	
Gengur	vel	 		 		 		 		 x	 		 		 x	 x	 3	
Vantar	tíma	 		 x	 		 		 		 		 		 		 		 1	

 

4.4.7 Að	leiðbeina	öðrum	við	að	nota	virk	samskipti	

Flestar,	eða	fimm	af	níu,	höfðu	ekki	leiðbeint	öðrum	við	að	nota	virk	samskipti.	Fjórar	höfðu	

leiðbeint	öðrum	við	að	nota	virk	samskipti.	Þær	sögðu	það	ganga	vel.	Þrjár	þeirra	störfuðu	í	

grunnskóla	og	ein	í	leikskóla	(sjá	töflu	29).		
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Fanney	og	Bára	höfðu	ekki	mikið	miðlað	aðferðinni	til	annarra.	Fanney	orðaði	sína	

reynslu	þannig:	„...	ég	hef	svo	sem	ekkert	mikið	verið	að	miðla	því,	ég	verð	að	viðurkenna	

það.	Þetta	er	bara	eitthvað	sem	ég	nota	í	mínum	viðtölum	...	við	foreldra	og	svona.“	Erla	

mundi	ekki	hvað	fólst	í	skilgreiningunni,	Hilma	hafði	ekki	miðlað	aðferðinni	til	annarra	og	

Saga	taldi	að	ekki	myndi	koma	til	þess	hjá	sér.	

Þóra	sagði	að	það	gengi	mjög	vel	hjá	sér	en	að	það	hefði	ekki	mikið	reynt	á	það.	Hún	

vonaðist	eftir	því	að	fólk	heyrði	og	lærði	af	því	sem	það	sæi.	Hún	sagðist	reyna	að	leiðbeina	

fólki	en	var	ekki	sannfærð	um	hvaða	árangri	það	hefði	skilað.	Karen	og	Hulda	sögðu	að	þeim	

gengi	vel	með	það	og	Anna	sagði	að	þau	hefðu	aðeins	tekið	þetta	fyrir.		

Tafla	20	―	Að	leiðbeina	öðrum	við	að	nota	virk	samskipti		

Að	leiðbeina	öðrum	við	að	nota	virk	samskipti	
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Hefur	ekki	gert	það	 x	 		 x	 x	 		 x	 x	 		 		 5	
Gengur	vel	 		 x	 		 		 x	 		 		 x	 x	 4	

	

4.4.8 Að	leiðbeina	öðrum	við	að	setja	upp	samning	við	barn	

Aðeins	þrjár	höfðu	leiðbeint	öðrum	eða	sett	upp	samning	við	barn	í	samstarfi	við	aðra.	Allar	

unnu	þær	í	grunnskóla	(sjá	töflu	30).	Kareni	fannst	það	ganga	vel	og	sagði	að	þetta	úrræði	

væri	hluti	af	því	sem	kennarar	tileinkuðu	sér	í	kennaranáminu.	Því	hefðu	þeir	nægan	skilning	

til	að	geta	nýtt	sér	þetta	úrræði.	Saga	sagðist	hafa	unnið	með	bekkjarkennara	og	

deildarstjóra	að	samningsgerð	við	nemanda.	Anna	sagðist	hafa	notað	aðferðina	á	einn	

nemanda	í	samvinnu	við	umsjónarkennara	hans.	 

Tafla	21	―	Að	leiðbeina	öðrum	við	að	setja	upp	samning	við	barn		

Að	leiðbeina	öðrum	við	að	setja	upp	samning	við	barn	
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Hefur	ekki	gert	það	 x	 x	 x	 x	 		 x	 		 x	 		 6	
Hefur	leiðbeint	öðrum	 	 	 	 	 x	 	 x	 	 x	 3	
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Hefur	unnið	með	kennara	 		 		 		 		 		 		 x	 		 x	 2	
Gengur	vel	 		 		 		 		 x	 		 		 		 		 1	
	

Fagfólkið	sagði	flest	að	það	veitti	ráðgjöf	um	notkun	aðferðanna.	Að	ráðgjöfin	færi	fram	á	

teymisfundum,	aðallega	fyrir	börn	sem	hlytu	sérkennslu.	Ráðgjöfinni	væri	miðlað	áfram	til	

foreldra	í	foreldraviðtölum	og	þeim	kynnt	að	PMTO	námskeið	væru	í	boði	fyrir	þá.	Ráðgjöf	

var	einnig	veitt	í	samstarfi	við	félagsmálayfirvöld.	Starfsfólkið	og	foreldrarnir	fengu	fræðslu	

og	ráðgjöf	t.d.	á	skipulagsdögum.	Deildarstjórar	veittu	kennurum,	nemendum	og	foreldrum	

ráðgjöf	(sjá	töflu	19).	Fagfólk	leik-	og	grunnskólanna	sagði	flest	að	það	leiðbeindi	öðrum	við	

að	nota	skýr	fyrirmæli	(sjá	töflu	20),	hrós	eða	hvatningu	(sjá	töflu	21),	að	setja	börnum	mörk	

(sjá	töflu	27)	og	að	setja	upp	táknkerfi	(sjá	töflu	26).	Það	hafði	flest	leiðbeint	öðrum	við	að	

setja	upp	umbunarkerfi.	Þar	af	hafði	fagfólkið	sem	vann	í	grunnskólum,	allt	leiðbeint	öðrum	

við	að	setja	upp	umbunarkerfi	(sjá	töflu	22).	Þrír	fagaðilar	höfðu	leiðbeint	öðrum	við	að	nota	

einveru	(sjá	töflu	24)	og	við	að	gefa	barni	uppbótarverkefni	(sjá	töflu	25).	Tveir	fagaðilar	

höfðu	leiðbeint	öðrum	við	að	beita	forréttindamissi	(sjá	töflu	23).	

	

4.5 Að	halda	þekkingunni/færninni	við	
Hvað	fannst	fagfólkinu	mikilvægt	til	þess	að	viðhalda	þeirri	þekkingu/færni	sem	það	býr	

yfir	eftir	að	hafa	lokið	PMTO	grunnmenntun?	
 

Flestar,	eða	sjö	af	níu,	töldu	að	til	þess	að	viðhalda	þeirri	þekkingu/færni	sem	þær	búa	yfir	

eftir	að	hafa	lokið	PMTO	grunnmenntuninni	þyrftu	fleiri	að	fara	í	grunnmenntunina.	Fimm	

töldu	að	meiri	tími	t.d.	til	upprifjunar,	fræðslu,	ráðgjafar	og	til	að	skoða	stöðu	mála	myndi	

viðhalda	þekkingunni.	Og	aðrar	fimm	að	mikilvægt	væri	að	nota	aðferðirnar.	Þar	á	eftir	var	

jafningjastuðningur	nefndur,	eftirfylgni,	handleiðsla	og	aðgengi	að	sérfræðingum	og	að	

lokum	áframhaldandi	menntun	(sjá	töflu	31).			

Þóra	sagði	að	fleiri	en	einn	eða	tveir	kennarar	þyrftu	að	fara	á	námskeiðið,	hún	myndi	

vilja	sjá	PMTO	skóla.	Hún	sagði:		

	

Bara	nokkurs	konar	hittingur	eða	upprifjun	...	það	þurfa	fleiri	að	læra	þetta,	það	dugar	ekki	ef	
að	einn	eða	tveir	kennarar	í	skólanum,	það	þarf	fleiri	til	...	auðvitað	myndi	ég	vilja	PMTO	skóla	
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...	Það	væri	held	ég	áhrifamest,	að	allir	bara	færu	í	gegnum	svona	ventil.	En	allavega	til	að	

byrja	með	sko,	fyndist	mér	að	þyrfti	að	vera	kandidatar	á	hverju	stigi.	

	

Kareni,	líkt	og	Þóru,	langaði	til	þess	að	fleiri	færu	í	gegnum	grunnmenntunina	og	af	öllum	
stigum.	Að	fleiri	byggju	yfir	þekkingunni,	en	tók	fram	að	þau	sem	fóru	í	grunnmenntunina	á	
hennar	vinnustað	dreifðu	boðskapnum	til	annarra.	Hún	áleit	að	aðferðir	PMTO	tengdust	
stefnunni	Uppeldi	til	ábyrgðar	og	að	þau	leggðu	inn	verkfæri	sem	hópurinn	í	heild	ynni	með.	
Hún	hafði	þetta	að	segja:		
	

...	ég	myndi	vilja	að	fleiri	fengju	hana	[grunnmenntunina]	og	hún	væri	á	öllum	stigum.	Hún	er	
í	dag	á	yngsta	stigi	og	miðstigi	...	og	það	þéttir	líka	hópinn,	og	að	nýta	aðferðirnar	áfram.	Það	
styður,	það	myndi	styðja	við	kennarana	að	þeir	væru	fleiri	með	grunnþekkinguna.	Mér	finnst	

þetta	líka	vera	viðbót	við	það	sem	kennarinn	lærir	í	sínu	námi.	...	við	erum	að	nota	þetta,	við	

sem	lærðum,	og	við	erum	að	svona	dreifa	boðskapnum	og	...	þetta	tengist	Uppeldi	til	

ábyrgðar.	Þannig	við	erum	náttúrlega	að	vinna	með	það	alltaf	af	og	til	...	Við	erum	að	leggja	
inn	verkfæri	sem	á	að	vinna	með.	Þannig	að	hópurinn	er	að,	eftir	því	sem	að	tími	vinnst	til,	að	

vinna	saman	í	þeirri	uppeldisstefnu.	

	

Erlu	þótti	nauðsynlegt	að	styðja	þá	sem	vinna	saman	til	að	fara	saman	í	grunnmenntunina,	

að	erfitt	væri	að	búa	einn	yfir	kunnáttunni	og	ætla	að	breyta	einhverju:	

	

Ég	held	það	þurfi	stuðning,	alveg	bara	að	það	þurfi	að	vera	fleiri	en	bara	tvær	manneskjur	í	

húsinu	sem	eru	búnar	að	fara	í	þessa	grunnmenntun.	Og	ég	myndi	halda	að	það	þyrfti	að	fara	

fólk	sem	er	virkilega	að	vinna	saman,	þannig	að	það	geti	innleitt	þetta	saman,	það	er	mjög	

erfitt	að	vera	einn	og	ætla	einhvern	veginn	að	breyta	einhverju	eða	gera	eitthvað.	

	

Bára	sagði	að	ákjósanlegast	væri	ef	fleiri	en	tveir	færu	á	grunnnámskeið.	Stækka	þyrfti	þann	

hóp	innanhúss	sem	byggi	yfir	þekkingunni.	Hún	lýsti	afstöðu	sinni	svona:		

	

...	Það	er	einhvern	veginn	svo	erfitt	að	vera	bara,	þú	veist,	einn	eða	tveir.	...	það	eru	fjörutíu	

manns	sem	vinna	hérna	og	þetta	náttúrlega	hefur	bara	svolítið	svona	margföldunaráhrif.	Og	

við,	...	segjum	að	einn	af	hverri	deild	hefði	farið	á	námskeið	og	hinir	starfsmennirnir	á	

deildinni	...	eru	að	sjá	bara	...	hvernig	sá	kennari	nær	tökum	á	hópnum.	Þá	náttúrlega	fer	

hann	að	skoða	hvað	er	hún	að	gera	öðruvísi	en	ég?	Og	fer	...	að	herma	eftir	í	rauninni.	
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Hilma	sagði	að	það	væri	ekki	endilega	nauðsynlegt	að	allir	færu	á	námskeiðið,	en	að	t.d.	tveir	
færu	og	gætu	stutt	hvorn	annan.	Hún	sagði:	

		

Það	hafa	allir	gott	af	því	að	fara	á	þetta	...	en	af	því	að	ég	sé	alveg,	ég	er	að	nota	þetta	miklu	

miklu	meira	heldur	en	hún,	hún	kannski	notar	skýr	fyrirmæli	og	svona	í	daglegum	samskiptum	

og	mörk	og	allt	þetta,	en	þú	veist,	þetta	að	mæla,	skilgreina	hegðun	og	mæla	hana,	þá	svona,	

ég	hef	miklu	betri	tök	á	því	heldur	en	hún	sem	er	föst	inni	á	deild	alla	daga.	Þannig	ég	veit	

ekki	hvort	það	væri,	hvort	að	það	sé	endilega	málið	að	allir	fari.	En	það	er	alveg	vissulega	gott	

að	hafa,	ekki	vera	ein	þannig	maður	getur	aðeins	kastað	hlutunum	á	milli.	

	

Saga	sagði	að	hún	myndi	vilja	sjá	fleiri	sækja	grunnmenntunina.	Með	því	töluðu	starfsmenn	

frekar	sama	tungumál	og	fleiri	sæju	ávinninginn.	Anna	talaði	um	snjóboltaáhrif.	Hún	sagði:	

„...	því	auðveldara	er	það	...	því	fleiri	sem	eru	að	beita	því	hjá	sér,	eins	og	segjum	kennari,	

bekkjarkennari	...	að	þá	kannski	sjá	hinir,	þetta	gengur	...	þá	vilja	fleiri	hérna	kynna	sér,	þetta	

eru	svona	snjóboltaáhrif	...“	

Fanney	sagði	að	það	þyrfti	að	upplýsa	nýtt	starfsfólk	um	gildi	aðferðanna.	Til	dæmis	

væri	heppilegt	að	halda	starfsmannakynningu	tvisvar	á	ári.	Hún	sagðist	vilja	að	sveitarfélagið	

stæði	fyrir	kynningu	fyrir	foreldra	og	starfsfólk	ef	það	ætlaði	að	taka	upp	aðferðir	PMTO.	

Þetta	hafði	hún	að	segja:		

	

...	það	þarf	náttúrlega	að	upplýsa	nýtt	starfsfólk.	Þannig	að	það	þyrfti	að	kynna	þetta.	Ég	

þyrfti	að	kynna	þetta,	kannski	allavegana	tvisvar	á	ári	...	það	er	svolítið	í	mínum	höndum.	Og	

það	sem	ég	myndi	vilja,	væri	að	það	væri	til	dæmis	svona	...	kynning	meira	fyrir	foreldra	og	

kannski	starfsfólk	almennt	bara	í	[sveitarfélaginu]	ef	[sveitarfélagið]	tekur	þetta	upp	til	

dæmis,	þá	væri	það	rosalega	gott.	Af	því	það	sem	við	erum	að	glíma	við	líka	svo	oft,	er	bara	

þekkingarleysi	hjá	foreldrum.	Þeir	kunna	ekki,	og	þeir	vita	ekki	svo	margt	sem	við	vitum	og	

kunnum	hérna.	Það	er	nokkuð	sem	ég	finn	mikið	fyrir	og	hefur	aukist	í	mínu	starfi,	að	fólk	

bara	vantreystir	sér	og	svona	og	þetta	eru	svo	góð	skilaboð	líka	til	þeirra,	hvernig	maður	gerir	

þessa	grunnhluti.	

	

Þóra	taldi	upprifjun	vera	lykilatriði.	Hún	sagði:	„...	einhvers	konar	upprifjun,	ég	veit	það	ekki,	

ég	held	það.	Þetta	er	líka	bara	upprifjun	að	fara	í	svona	viðtal	...	ég	hefði	betur	flett	í	gegnum	
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möppuna	...“	Jafnframt	sagði	Þóra	að	kennarar	þyrftu	einnig	meiri	tíma,	einn	

starfsmannafundur	nægði	einfaldlega	ekki.	Hún	sagði:		

	

...	og	svo	náttúrlega	bara	hérna	tímaleysi,	af	því	að	það	er	alltof	mörgu	sem	við	þurfum	að	

sinna	...	þetta	er	tímafrekt	ofan	á	allt	annað	sem	við	þurfum	að	gera	...	Það	er	ekki	nóg	að	

hafa	það	á	einhverjum	einum	starfsmannafundi	...	það	þarf	bara	meira,	meiri	tíma	fyrir	

kennara.	

	

Hulda	taldi	mikilvægt	að	eyrnamerkja	ákveðinn	tíma	til	að	veita	kennurum	ráðgjöf	og	skoða	

stöðu	mála.	Hún	hafði	þetta	að	segja:		

	

Ég	held	einmitt	að,	að	það	þurfi	að	setja	þetta	fast	einhversstaðar	...	Eins	og	ef	ég	yrði	meira	

til	ráðgjafar	sem	stjórnandi,	að	ef	að	til	dæmis	námsráðgjafinn,	hún	bara	eyrnamerkti	x	tíma	í	

stundatöflunni	í	athuganir	í	ráðgjöf	við	kennara	...	þá	held	ég	að	það	virki.	Ég	held	að	það	sé	

alveg	lykilatriðið	í	þessu.	

	

Anna	sagði	að	það	skipti	mestu	að	hafa	fræðslu	á	skipulagsdögum	eða	á	deildarfundum	og	

eitthvað	sjónrænt	t.d.	uppi	á	veggjunum.	Hún	sagði:		

	

Það	þarf	að	hérna	minna	á	bara	stöðugt	...	og	það	þarf	bara	fræðslu	...	og	hérna	svona	

sjónrænt	...	og	með,	með	kennara	og	svona,	að	hérna	...	það	gæti	verið,	sem	sagt,	einhver	

fræðsla	með	einhverri	reglu	á	skipulagsdögum,	deildarfundum	...	þá	er	þetta	fljótt	að	fara	inn.	

	

Hilma	sagði	að	þetta	væru	góð	verkfæri	og	að	með	því	að	nota	þau	reglulega,	þá	sæi	maður	

árangurinn.	Að	hún	viðhéldi	þekkingunni	með	því	að	koma	að	þeim	málum	sem	eru	í	gangi	

innanhúss.	Huldu,	Kareni	og	Önnu	fannst	einnig	mikilvægt	að	nota	það	sem	þær	hefðu	lært		

til	að	viðhalda	þekkingunni.	Anna	hafði	einnig	mikinn	áhuga	á	að	fara	á	fleiri	námskeið	af	

sama	toga.	Saga	taldi	að	kennarar	þyrftu	að	upplifa	að	námið	skilaði	árangri	og	létti	þeim	

lífið.		

Sögu,	Erlu	og	Fanneyju	fannst	eftirfylgni	vera	mikilvæg.	Sögu	fannst	einnig	skipta	

miklu	að	hópnum,	sem	fór	á	námskeiðið,	væri	haldið	saman.	Erla	talaði	einnig	um	að	það	

þyrfti	að	vera	hægt	að	leita	ráða	og	fá	hjálp	innanhúss.	Fanney	talaði	jafnframt	um	að	
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hópurinn	hittist	öðru	hvoru,	það	skipti	miklu	máli.	Upprifjun	og	miðlun	efnis	til	nýrra	

starfsmanna	væri	einnig	mikilvæg.	Hún	sagði:		

	

Svona	eftirfylgni	kannski,	að	hópurinn	hittist	svona	öðru	hvoru,	sem	ég	veit	að	er	á	döfinni,	að	

kannski	bara	aðeins	að	rifja	upp	og	taka	fyrir	dæmi	og	líka	bara	svona	leiðir	til	að	kannski	

viðhalda	þekkingunni	inni	í	leikskólanum.	...	hvernig	miðlum	við	til	nýrra	starfsmanna,	kannski	

eitthvað	efni	sem	við	getum	dreift	inn	á	deildir	eða	eitthvað	svona.	

	

Þóra	sagði	að	til	að	viðhalda	notkun	aðferðanna	þyrfti	að	halda	hitting	eða	rifja	þekkinguna	

upp.	Bára	sagði	að	handleiðsla	myndi	halda	sér	við	efnið.	Hún	hefði	lítinn	tíma	til	upprifjunar	

og	endurmenntunar	og	því	væri	handleiðslan	mikilvægust.	Erla	taldi	einnig	mikilvægt	að	fá	

stuðning	frá	námskeiðshöldurum	til	að	viðhalda	þekkingunni.	Hulda	fannst	mikilvægt	væri	að	

nota	þekkinguna	og	að	hafa	aðgengi	að	sérfræðingum.	Hún	sagði:		

	

Sko,	það	er	náttúrulega	praksísinn	að	nota	þetta	er	náttúrlega	bara	rosalega	mikilvægt.	Þá	

hérna	bæði	náttúrlega	þróast	maður	og	þroskast	í	þessu	og	æft	sig	áfram	en	líka	rosalega	

mikilvægt	að	hafa	aðgengi,	að	þá,	einhverjum	mentorum	í	þessu	...	Þannig	að	við,	sem	erum	

að	fóta	okkur	áfram	í	þessu,	að	við	séum	með	svona	aðgengi	að	sérfræðingunum.	

	

Tafla	22	―	Það	sem	fagfólkinu	fannst	mikilvægt	til	þess	að	viðhalda	þeirri	þekkingu/færni	
sem	það	býr	yfir	eftir	að	hafa	lokið	PMTO	grunnmenntun		

Það	sem	fagfólkinu	fannst	mikilvægt	til	þess	að	viðhalda	þeirri	þekkingu/færni	sem	það	býr	yfir	eftir	
að	hafa	lokið	PMTO	grunnmenntun	
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Að	fleiri	færu	í	grunnmenntunina	 		 x	 x	 x	 x	 x	 x	 		 x	 7	
Fá	meiri	tíma	t.d.	upprifjun,	fræðsla,	ráðgjöf	og	
skoða	stöðu	mála	 x	 x	 x	 		 		 		 		 x	 x	 5	
Að	nota	aðferðina	 		 		 		 x	 x	 		 x	 x	 x	 5	
Jafningjastuðningur	 		 x	 		 		 x	 x	 x	 		 		 4	
Eftirfylgni,	að	hópurinn	hittist		 x	 		 		 		 		 x	 x	 		 		 3	
Handleiðsla	og	aðgengi	að	sérfræðingum	 		 		 x	 		 		 x	 		 x	 		 3	
Áframhaldandi	menntun		 		 		 		 		 		 		 		 		 x	 1	
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4.5.1 Það	sem	hvetur	fagfólk	leik-	og	grunnskólans	til	þess	að	nota	aðferðir	

grunnmenntunarinnar	

Átta	af	níu,	(sjá	töflu	32)	sögðu	að	það	sem	hvetti	þær	til	að	nota	aðferðir	

grunnmenntunarinnar	væri	að	aðferðirnar	virkuðu.	Þær	sæju	árangurinn	og	að	það	væri	

mjög	mikil	hvatning.	Fanney	sagði	að	aðferðirnar	virkuðu	og	sér	fyndust	þær	jákvæðar	heilt	

yfir.	Þóra	sagði	að	árangurinn	væri	góður	og	sýnilegur.	Bára	var	sama	sinnis:	„Bara	

árangurinn.	Þegar	maður	sér	svona	bara	jafnóðum	að	...	þetta	virkar,	að	þá	einhvern	veginn	

er	það	bara	mjög	mikil	hvatning	til	þess	að	halda	áfram.“	Hilma,	Anna,	Karen	og	Hulda	voru	

sammála	um	að	aðferðirnar	virkuðu.	Karen	sagði:	„Það	gagnast,	maður	grípur	í	það	sem	að	

gengur	upp.“	Hulda	sagði	að	trú	sín	á	að	aðferðirnar	virkuðu,	hvetti	sig	til	að	halda	áfram	að	

nota	þær.	Að	mati	Sögu	var	augljóst	að	betur	gengi	með	nemendur	eftir	að	aðferðirnar	voru	

teknar	í	gagnið	á	vinnustað	hennar.	Erla	taldi	verkfærin	gera	vinnuna	markvissari.	Það	væri	

auðveldara	að	vinna	eftir	ákveðnu	kerfi.	Hún	sagði:	„...	mér	finnst	það	vera	þessi	verkfæri,	

sem	maður	er	að	fá	í	hendurnar	á	þennan	markvissari	hátt	...	Að	þetta	sé	ekki	bara	einhvern	

veginn	tekið	héðan	og	þaðan	einhvern	veginn.	Þetta	er	bara	ákveðið	kerfi	sem	hægt	er	að	

fara	eftir	...“	

4.5.2 Það	sem	hvetur	aðra	til	að	nota	aðferðirnar		

Fanney	sagði	að	aðferðirnar	virkuðu	og	að	það	væri	auðvelt	að	tileinka	sér	þær.	Þóra,	Bára,	

Saga	og	Anna	sögðust	einnig	sjá	að	þetta	virki.	Bára	hafði	þetta	að	segja:		

	

Fólk	sér	...	þarna	er	eitthvað	sem	að	virkar.	Við	lendum	svo	oft	í	því	einhvern	veginn	að	það	er	

þessi	langa	orðræða,	barn	gerir	eitthvað	eða	þú	vilt	að	það	geri	eitthvað	og	þú	ert	með	

hálftíma	fyrirlestur	um	...	Nú	ætlum	við	að	klæða	okkur,	nú	ætlum	við	þetta	og	athyglin	er	

löngu	farin	og	barnið	veit	ekkert	hvað	þú	varst	að	biðja	um	...	þannig	að	þetta	er	svo	

borðleggjandi	einhvern	veginn.	

	

Karen	talaði	á	svipuðum	nótum.	Hún	orðaði	það	þannig	að	þegar	fólk	sæi	að	eitthvað	nýttist	

þá	væri	það	tilbúið	að	læra	það	og	nota.	Hilma	sagði	að	hún	hafi	sýnt	samstarfsfólki	sínu	

mælingar	sem	hún	hafði	gert	varðandi	truflandi	hegðun	nemanda.	Hún	sagði:		
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Það	að	þetta	virkaði.	Ég	sýndi	fram	á,	ég	sýndi	þeim	mælinguna	og	allt	það	og	það	er	bara	svo	

augljóst,	um	leið	og	við	vorum	búin	að	ræða,	breyttum	umhverfinu	aðeins	eða	um	leið	og	

einhver	íhlutun	fór	í	gang,	sko	af	því	að	truflandi	hegðun	á	15	mínútum	fór	úr	sko	tuttugu	og	

eitthvað	skipti,	niður	í	eitt	og	hálft	eða	tvö	...	.	Þannig	það	er	hvatning.	

	

Erla	sagði	að	allir	hefðu	verið	ánægðir	með	að	fá	kerfi	til	að	vinna	eftir	sem	einfaldaði	allt	

skipulag.	Hún	hafði	þetta	að	segja:	

	

Ég	held	að	það	sé	bara	það	sama.	Ég	held	að	fólk	sé	bara,	ótrúlega	ánægt	með	að	ef	það	fengi	

svona,	þú	veist,	einmitt	ákveðið	kerfi	til	að	vinna	eftir	og	ef	að	allir	væru	bara	samtaka	með	

það	þá	yrði	einhvern	veginn	allt	skipulagið	svo	einfaldara.	

	

Hulda	sagði	að	starfsfólkið	á	sínum	vinnustað	hefði	einfaldlega	trú	á	aðferðunum.	

Tafla	23	―	Hvað	hvetur	fólk	til	að	nota	aðferðirnar?		

Hvað	hvetur	fólk	til	að	nota	aðferðirnar?	
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Árangur,	virkni	og	gagnsemi	 x	 x	 x	 x	 x	 		 x	 		 x	 7	
Að	trúa	að	þetta	virki	 		 		 		 		 		 		 		 x	 		 1	
Markvissari	og	kerfisbundnari	vinna	 		 		 		 		 		 x	 		 		 		 1	

 

4.5.3 Það	sem	aftrar	fagfólki	leik-	og	grunnskólanna	frá	því	að	nota	aðferðirnar	

Fjórar	af	níu,	(sjá	töflu	33)	sögðu	að	ekkert	aftraði	þeim	frá	því	að	nota	aðferðirnar.	Hilma	

sagði:	„...	í	rauninni	ekkert	...	maður	þarf	alveg	tíma	og	ég	hef	það.“	Fanneyju	fannst	

aðferðirnar	vera	auðveldar	í	notkun.	Þetta	hafði	hún	að	segja:		

	

„...	hérna	vinnur	sko	alls	konar	fólk,	menntað,	ómenntað,	ungt,	gamalt	þetta	...	þetta	er	svo	

aðgengilegt	og	auðvelt	að	nota	þetta	...	þess	vegna	virkar	þetta	svona	vel	hérna.	Þetta	er	

ekkert	flókið.	Þetta	er	ekkert	rosalegt	kerfi	eða	þannig	...	sumir	víla	fyrir	sér	ef	það	kemur	

einhver	svona	meiriháttar	breyting	og	það	er	verið	að	setja	nýja	stefnu	og	nýjar	aðferðir	þá	
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eru	sumir	sem	bara	geta	það	ekki	af	því	það	er	bara	erfitt	að	tileinka	sér	það.	Þetta	er	bara	

svo	auðvelt.“	

	

Þóra	sagðist	eingöngu	vera	tilbúin	til	að	fara	alla	leið	í	samvinnu	við	fagfólk.	Hún	sagði:	„...	í	

hinum	fullkomna	heimi	þar	sem	að	það	er	fagmaður	í	hverju	horni	í	hverju	rými	í	

leikskólanum	er	ég	tilbúin	að	fara	alla	leið,	en	ekki	fyrr.“	Anna	og	Bára	sögðust	gleyma	

aðferðunum	í	amstri	dagsins,	ásamt	því	að	falla	í	gamlan	vana	að	sögn	Önnu.	Bára	sagði:		

	

...	Segjum	að	það	sé	rosalega	mikið	álag	og	að	það	vanti	marga	og	allt	einhvern	veginn	...	þá	

kannski	hættir	manni	til	að	...	gleyma	sér	og	fólk	er	kannski	orðið	æst	eða	eitthvað	...	já	ætli	

það	sé	ekki	svona	helst.		

	

Hulda	og	Erla	tala	báðar	um	tímaleysi.	Hulda	sagði	að	það	þyrfti	tíma	til	að	hugsa,	greina	

stöðu	nemandans	og	finna	út	hvað	henti	best,	hvenær	og	hvar.	Hún	hafði	þetta	að	segja:		

	

Það	er	tímaleysi.	Það	er	ekki	eins	og	það	sé	ekki	þörf	og	ekki	eins	og	sé	ekki	vilji.	Það	bara,	

tími	og	endalausar	uppákomur	og	af	því	að	það	þarf	tíma.	Það	þarf	að	hugsa	og	greina	

nemandann	...	svo	hvað	hentar	best	og	hvernig	ætlum	við	að	framkvæma,	á	hvaða	tímum	og	

hvenær	og	hvar	og	eitthvað.	Þannig	að	það	er	tími	sem	fer	í	þetta,	og	þarna,	hann	hefur	skort.	

	

Erla	talaði	um	að	ef	stuðningur	og	tími	væri	gefinn	til	þess	að	koma	öðrum	inn	í	þetta	þá	væri	

þetta	auðveldara.	Hún	hafði	þetta	að	segja:	

	

...	það	er	kannski	stuðningur,	og	hérna,	það	er	erfitt	að	vera	bara	einn	hérna,	sem	er	búinn	að	

fara	í	þetta,	og	enginn	annar	veit	um	hvað	maður	er	að	tala.	Þannig	að	það	er	rosalega	erfitt	

að	vera	að	koma	öðrum	inn	í	þetta,	þegar	það	er	enginn	tími	í	raun	gefinn	fyrir	það.	Þannig	

það	væri	allt	annað	ef	það	væri	gefinn	x	tími	fyrir,	bara	þessi	tími	er	fyrir	að	koma	þessari	

manneskju	inn	í	þetta	eða	eitthvað	svoleiðis.	Þá	myndi	þetta	kannski	vera	auðveldara.	

4.5.4 Það	sem	aftrar	öðrum	frá	því	að	nota	aðferðirnar	

Fjórar	af	níu,	(sjá	töflu	33)	töldu	engar	hindranir	í	vegi	þess	að	fagfólk	gæti	notað	PMTO	

aðferðirnar.	Fanney	sagði	einfaldlega	að	ekkert	kæmi	í	veg	fyrir	að	aðrir	notuðu	aðferðirnar.	
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Þóra	sagði	að	fólk	þyrfti	að	afla	sér	meiri	þekkingar,	læra	meira	um	hvað	þetta	snýst.	Bára	

taldi	að	það	tæki	tíma	að	venja	sig	á	að	nota	aðferðirnar.	Hún	sagði:		

	

...	það	tekur	náttúrlega	bara	tíma	að	venja	sig	á	að	nota	þetta	alltaf.	Það	er	nokkuð	sem	kemur	

bara.	En	á	meðan	maður	er,	að	meðan	maður	er	meðvitaður,	að	þetta	virkar,	að	þá	er	þetta	

hvatning	að	halda	áfram	og	smám	saman	verður	þetta	bara	vani.	En,	en	svo,	þetta	tekur	

náttúrlega	bara	tíma.	

	

Hilma	sagði	að	deildarstjóranum,	sem	hún	fór	á	námskeiðið	með,	gengi	vel	að	leiðbeina	

fólkinu	inni	á	sinni	deild.	Aftur	á	móti	væri	snúið	fyrir	hana	að	gera	mælingarnar	sjálf	því	það	

vekti	of	mikla	athygli.	Karen	sagði	að	starfsfólkið	notaði	það	sem	það	kynni.	Erla	sagði	að	

starfsfólk	vantaði	meiri	tíma	til	að	grúska	í	þessu	saman	og	Hulda	var	sammála	Erlu	um	

tímaleysið.	Erla	hafði	þetta	að	segja:		

	

Ég	held	það	sé	bara,	vantar	meiri	þekkingu	...	það	vantar	meiri	tíma	til	að	...	geta	grúskað	í	

þessu	saman	og	allt	það,	því	það	er	náttúrlega	erfitt	að	taka	upp	eitthvað.	Eða	þú	veist,	þú	

færð	leiðbeiningar	um	eitthvað	ákveðið	en	samt	svo	takmarkað,	og	hérna,	átt	að	fara	að	

vinna	einhvern	veginn	og	þú	ert	ekki	alveg	einhvern	veginn	með	á	nótunum.	Þá	einhvern	

veginn	fellur	það	um	sjálft	sig	strax	...	

	

Anna	sagði	að	það	væri	hægt	að	gleyma	sér	í	amstri	dagsins.	Saga	sagði	að	það	vantaði	

einhvern	sem	væri	til	taks,	t.d.	til	að	taka	þátt	í	samvinnuverkefnum.	Sér	í	lagi	ef	

nemendahópurinn	væri	stór.	Hún	sagði:		

	

Já,	ég	held	að	það	sé	sko	náttúrlega	stór	nemendahópur	og	kannski	að	það	er	enginn	til	taks,	ég	

held	það	þurfi	einhver	að	vera	til	taks	oft.	Einhver	sem	er	virkilega	að	vinna	saman	sko	því	ef	þú	

ert	með	tuttugu	barna	hóp	og	þú	ert	einn	og	þú	átt	að	fara	að	gera	eitthvað	og	þá	er	kannski	allt	

hitt	í	einhverju	volæði.	Svo	á	meðan,	þannig	að	ég	held	að	það	þurfi	að	vera	eitthvað	svona	

samvinnuverkefni	ef	þetta	er	inni	í	bekk.	
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Tafla	24	―	Hvað	aftrar	fagfólki	og	öðrum	við	að	nota	aðferðirnar?		

Hvað	aftrar	fagfólki	og	öðrum	við	að	nota	aðferðirnar?	
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Ekkert	sem	aftrar	 x	 		 		 x	 x	 		 x	 		 		 4	
Vantar	meiri	þekkingu	 		 x	 		 		 		 x	 		 		 		 2	
Tekur	tíma	að	venjast	því	að	nota	
aðferðirnar	 		 		 x	 		 x	 		 		 		 		 2	
Fólk	gleymir	sér,	er	t.d.	vanafast	 		 		 x	 		 		 		 		 		 x	 2	
Vantar	meiri	tíma	til	að	vinna	saman	 		 		 		 		 		 x	 	x	 		 		 2	
Erfitt	að	mæla	hegðun	sjálfur	 		 		 		 x	 		 		 		 		 		 1	
Tímaleysi	 		 		 		 		 		 		 		 x	 		 1	
Vantar	fleira	fagmenntað	fólk	 		 x	 		 		 		 		 		 		 		 1	

	

Flestir	fagaðilar	leik-	og	grunnskólanna,	eða	sjö	af	níu,	töldu	að	til	þess	að	viðhalda	þeirri	

þekkingu/færni	sem	þeir	bjuggu	yfir	eftir	að	hafa	lokið	PMTO	grunnmenntun,	að	fleiri	þyrftu	

að	fara	í	grunnmenntunina.	Einnig	töldu	fimm	af	níu,	að	meiri	tíma	þyrfti	m.a.	til	upprifjunar,	

fræðslu,	ráðgjafar	og	til	að	skoða	stöðu	mála.	Jafnframt	töldu	fimm	af	níu	mikilvægt	að	nota	

aðferðirnar	í	starfi	(sjá	töflu	31).	Það	sem	fagfólkinu	fannst	flestu,	eða	sjö	af	níu,	hvetja	sig	

áfram	við	notkun	aðferðanna,	var	árangurinn	af	notkun	þeirra,	virkni	og	gagnsemi	(sjá	töflu	

32).	Meðal	þess	sem	kom	fram	í	máli	fagfólksins	varðandi	hvað	aftraði	þeim	eða	öðrum	við	

að	nota	aðferðirnar	var	að	það	vantaði	meiri	þekkingu,	vantaði	tíma	til	samstarfs	og	gamall	

vani	(sjá	töflu	33).	

4.6		Stuðningur	stjórnenda	
Átta	stjórnendur	sóttu	grunnmenntunina	og	því	er	mikil	jákvæðni	gagnvart	því	að	styðja	

fagfólkið	við	að	nota	aðferðirnar	í	starfi	(sjá	töflu	34).	Þess	ber	að	geta	að	

sérkennslustjórarnir,	sem	vinna	í	leikskóla,	eru	hluti	af	stjórnunarteymi	leikskólanna.	Aðeins	

Erla	hafði	ekki	fundið	fyrir	stuðningi	af	hálfu	stjórnenda	en	hún	gegnir	stöðu	

umsjónarkennara	og	er	ekki	hluti	af	stjórnunarteymi.	Hún	sagði	að	lítil	sem	engin	umræða	

hefði	verið	um	námið	og	enginn	fundur	verið	haldinn	um	málið	innan	skólans.	Fanney	taldi	

stuðninginn	góðan	á	vinnustaðnum	en	sagðist	vilja	vita	hvar	sveitarfélagið	stæði	gagnvart	

PMTO	grunnnáminu.	Þetta	hafði	hún	að	segja:		
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Mjög	vel	...	mér	finnst	svona	pínu	á	huldu	hvar	bærinn	stendur	gagnvart	þessu.	Hvort	það	á	

að	setja	þetta	í	alla	skóla,	hvernig	maður	getur	kynnt	þetta	gagnvart	foreldrum	...	erum	við	að	

nota	þessa	aðferð	almennt?	Ætlum	við	að	nota	hana	áfram?		

	

Þóra	sagðist	fá	góðan	stuðning	frá	leikskólastjóranum	sínum	og	starfsfólki	leikskólans.	Bára	

sagði	að	tvær	af	þremur	efstu	stjórnendunum	hefðu	farið	á	námskeiðið	og	þrátt	fyrir	

manneklu	þá	hefði	þeim	bæði	gefist	færi	á	að	sækja	námskeiðið	og	handleiðslu	því	tengdu.	

Hún	hafði	þetta	að	segja:		

	

...	við	höfum	bara	mætt	jákvæðni	...	við	erum	tvær	af	þremur	í	rauninni	efstu	stjórnendum	

sem	fóru	á	þetta.	...	ef	að	stjórnendur	hefðu	ekki	verið	hlynntir,	þá	hefðum	við	eðlilega	ekki	

farið.	Það	var	einhvern	veginn	bara	alltaf	jákvæðni	fyrir	þessu	og	þó	að	það	hefði	verið	mikil	

mannekla,	þá	hefur	verið	passað	upp	á	að	við	komumst	samt	á	námskeið	eða	eins	og	núna	í	

handleiðslu	...	

	

Hilmu	fannst	hún	einnig	fá	góðan	stuðning.	Hún	er	líka	hluti	af	stjórnunarteymi	og	hún	sagði	

stuðning	koma	úr	öllum	áttum:	

	

Bara	mjög	vel.	Ég	er	svona	hluti	af,	eða	við	erum	svona	stjórnendateymi	...	ég	var	sem	sagt	

með	kynningu.	Í	rauninni	sömu	kynningu	og	við	kláruðum	menntunina	með,	þar	sem	ég	

kynnti	málið	mitt	og	ferlið	og	íhlutunina	og	þetta	og	mér	finnst	þetta	bara,	allir	mjög	spenntir	

fyrir	þessu	og	mjög	jákvæðir.	Þannig	það	er	alveg	með	stuðning	úr	öllum	áttum.	

	

Karen,	sem	er	sérkennari,	fór	á	námskeiðið	með	almennum	kennara.	Þær	studdu	hvor	við	

aðra	og	ætluðu	að	mynda	teymi	saman.	Saga,	og	sú	sem	fór	með	henni	á	námskeiðið,	ætluðu	

að	gefa	þessu	meiri	tíma	á	næsta	ári	og	halda	áfram	með	verkefnið	sem	þær	voru	með	á	

námskeiðinu.	Saga	lýsti	upplifun	sinni	svona:		

	

...	við	erum	búin	að	ræða	aðeins	hérna	saman	tvær	sem	vorum	á	námskeiðinu,	að	við	þurfum	

að	gera	þetta	eitthvað	betur	á	næsta	ári.	...	þetta	svona	fellur	milli	þilja	...	Þannig	við	erum	

sjálfar	búnar	að	tala	um	að	hittast	og	hvetja	hvor	aðra	og	halda	utan	um	þetta	sjálfar	og	halda	

áfram	með	þetta	verkefni	sem	við	tókum	á	námskeiðinu.	
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Hulda	er	ein	af	stjórnendunum.	Hún	studdi	við	hópinn	sem	fór	á	sama	námskeið	og	hún	og	

námsráðgjafinn	miðlaði	sinni	þekkingu	til	kennarahópsins.	Hún	hafði	þetta	að	segja:		

	

Bara	mjög	vel	...	ég	er	náttúrlega	einn	af	stjórnendum	og	við	ákváðum	einmitt	að	einn	

stjórnandi	færi	til	að	styðja	við	hópinn.	Og	námsráðgjafinn,	sem	vinnur	náttúrlega	gríðarlega	

mikið	með	næstum	því	eins	og	félagsráðgjafi,	frekar	en	námsráðgjafi	á	miðstigi.	Og	svo	

náttúrlega	út	í	kennarahópinn	...	við	erum	alveg	rosalega	hrifin	af	þessu	og	til	í	þetta	...	við	

erum	með	á	plani	til	dæmis	að	gefa	þessu	stundir	í	stundatöflu,	í	líka	bara	í	úrvinnslu	og	

undirbúning	...	

 

 Anna	er	einnig	stjórnandi	í	sínum	skóla	og	telur	sig	fá	góðan	stuðning.		

Tafla	25	―	Stuðningur	stjórnenda		

Stuðningur	stjórnenda	
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Fær	stuðning	stjórnenda	 x	 x	 x	 x	 x	 		 x	 x	 x	 8	
Sérkennslustjóri,	hluti	af	
stjórnunarteymi	í	leikskóla	 x	 		 x	 x	 		 		 		 		 		 3	
Deildarstjóri	í	grunnskóla	 		 		 		 		 		 		 		 x	 x	 2	
Sérkennari/þroskaþjálfi	í	grunnskóla	 		 		 		 		 		 		 x	 		 		 1	
Umsjónarkennari	í	grunnskóla	 		 		 		 		 		 x	 		 		 		 1	
Skólastjóri	í	grunnskóla	 		 		 		 		 x	 		 		 		 		 1	
Aðstoðarleikskólastjóri	 		 x	 		 		 		 		 		 		 		 1	
Fann	ekki	fyrir	stuðningi	stjórnenda	 		 		 		 		 		 x	 		 		 		 1	

	

Þar	sem	átta	af	níu	voru	stjórnendur	(sjá	töflu	34)	þá	var	mikil	jákvæðni	gagnvart	því	að	

styðja	fagfólk	leik-	og	grunnskólanna	við	að	nota	aðferðir	PMTO	í	starfi.	Aðeins	Erla	var	ekki	

stjórnandi	og	hún	sagðist	ekki	finna	fyrir	stuðningi	þeirra.		
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5		Umræða	

Í	þessum	kafla	verða	niðurstöður	rannsóknarinnar	ræddar	í	samhengi	við	fyrri	þekkingu		

og	rannsóknarspurningunum	svarað.	Þær	voru:		

• Hver	er	reynsla	fagfólks	af	PMTO	grunnmenntuninni?	

• Hvernig	nýtast	aðferðirnar	í	starfi?	

• Hvernig	má	styðja	við	notkun	aðferðanna	í	starfi?	

• Hvernig	er	miðlun	vitneskjunnar,	sem	fagfólkið	aflaði	sér	í	PMTO	grunnmenntuninni	

háttað,	innan	leik-	og	grunnskólanna?	

Meginniðurstaða	mín	er	sú	að	fagfólk,	bæði	leik-	og	grunnskólanna,	hafi	haft	gagn	af	PMTO	

grunnmenntuninni,	noti	aðferðirnar	í	starfi	sínu	með	börnunum	og	veiti	samstarfsfólki	sínu	

og	foreldrum	barnanna	ráðgjöf	um	notkun	þeirra	eins	mikið	og	það	getur	miðað	við	þær	

hindranir	sem	urðu	á	vegi	þeirra	s.s.	tímaleysi,	mönnunarvanda,	skort	á	samstarfsfólki	með	

þekkingu/færni	á	PMTO.		

5.1		Hver	er	reynsla	fagfólks	af	PMTO	grunnmenntuninni?	
Flestir	sögðu	grunnmenntunina	hafa	staðist	væntingar	þeirra	og	vera	hagnýta.	Þátttakendur	

sögðust	hafa	fengið	verkfæri	sem	þeir	gætu	notað.	Einnig	töluðu	flestir	um	að	það	sem	hvetti	

þá	til	að	nota	aðferðirnar	hafi	verið	árangur	af	notkun	aðferðannna,	virkni	þeirra	og	

gagnsemi.	Þessi	jákvæðu	viðhorf	koma	heim	og	saman	við	viðhorf	foreldra	og	fagfólks	til	

PMTO-þjónustu	þar	sem	skráningum	á	tilvikum	er	varðaði	hegðunarerfiðleika	fækkaði	í	

tveimur	grunnskólum	í	Hafnarfirði	sem	vinna	með	SMT-skólafærni	(Anna	Björnsdóttir	og	

Margrét	Sigmarsdóttir,	2009,	bls.	9).	

5.1.1 Álitamál	

Hulda	talaði	um	að	heppilegra	hefði	verið	ef	námskeiðið	hefði	verið	haldið	annars	vegar	fyrir	

fagfólk	leikskóla	og	hins	vegar	fyrir	fagfólk	grunnskóla.	Hún	var	þessarar	skoðunar	vegna	þess	

að	hún	taldi	að	starfsumhverfi	leikskóla	og	grunnskóla	væri	mjög	ólíkt.	Hvort	skólastig	fyrir	

sig	nálgaðist	verkefnin	í	PMTO	grunnmenntuninni	út	frá	sínum	sjónarhóli.	Í	niðurstöðunum	

kom	einnig	fram,	hjá	meirihluta	viðmælenda,	að	þeim	fyndust	aðferðir	PMTO	henta	börnum	

á	öllum	aldri.	Hulda	var	þar	meðtalin.	Enda	eru	aðferðirnar	ætlaðar	til	þess	að	styðja	við	

foreldra	barna	á	aldrinum	tveggja	til	átján	ára	(Rains,	Sigmarsdóttir	og	Forgatch,	e.d.,	bls.	1).	Í	
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ljósi	niðurstaðna	í	rannsókn	minni,	má	ætla	að	mismunandi	nálganir	fagfólksins	á	PMTO	

aðferðinni	miðist	við	aldur	og	þroska	þeirra	barna	í	leik-	og	grunnskólum	sem	fagfólkið	

starfar	með.	Hulda	er	deildarstjóri	elsta	stigs	í	grunnskóla	og	því	er	rökrétt	að	hún	leitist	við	

að	máta	aðferðina	við	þann	aldurshóp.				

5.2	Hvernig	nýtast	aðferðirnar	í	starfi?	
Skýr	fyrirmæli	er	sú	aðferð	sem	viðmælendur	í	þessari	rannsókn	álitu	gagnlegustu	aðferðina,	

þátttakendur	voru	sérstaklega	hrifnir	af	og	reyndist	þeim	best	í	vinnu	sinni	með	börnum.	

Þessi	niðurstaða	úr	rannsókn	minni	rímar	við	það	sem	Forgatch	og	Patterson	(2010,	bls.	166-

167)	segja	um	skýr	fyrirmæli.	Það,	að	gefa	skýr	fyrirmæli,	er	liður	í	grunnfærni	við	að	stuðla	

að	þeim	þáttum	sem	koma	á	eftir	en	það	eru	hvatning	og	að	setja	börnum	mörk.		

Öllum	þátttakendunum	fannst	þeim	ganga	vel	að	nota	skýr	fyrirmæli.	Nokkrir	sögðust	

þó	stundum	falla	í	þá	gryfju	að	nota	ekki	nógu	skýr	fyrirmæli.	Forgatch	og	Patterson	(2010,	

bls.	166-167)	lýsa	því	að	skýr	fyrirmæli	byggist	á	sex	skrefum.	Þau	skref	eru	að:	Finna	út	

hvaða	hegðun	við	viljum	sjá	hjá	barninu,	vera	róleg,	ná	athygli	barnsins	og	segja	nafn	þess	

með	hlutlausum	hætti,	útskýra	hvaða	hegðun	er	verið	að	biðja	um	án	málalenginga,	bæta	við	

orðinu	„núna“	(e.	please)	og	standa	og	bíða	í	10	sek.	eftir	að	fyrirmælin	voru	gefin.	Því	tel	ég	

ekki	óeðlilegt	að	fólki	finnist	það	ekki	gefa	börnum	nógu	skýr	fyrirmæli	ef	til	að	mynda	einn	

eða	fleiri	þættir	gleymast.	Þá	verða	fyrirmælin	ekki	eins	skýr	og	lagt	var	upp	með.	Hulda	

sagði	að	þegar	hún	væri	að	gefa	kennurum	ráð	þá	hamraði	hún	alltaf	á	því	hvað	skýru	

fyrirmælin	væru	mikilvæg	og	Bára	talaði	um	það	hversu	hvetjandi	það	væri	að	nota	skýr	

fyrirmæli	því	að	þau	virki	svo	vel,	að	maður	fái	það	sem	verið	er	að	biðja	um.	Þær	

niðurstöður	sem	undirrituð	komst	að	eru	í	samræmi	við	það	sem	kom	fram	í	handbók	

Forgatch	og	Rodríguez	(2015,	bls.	7),	en	þar	töluðu	foreldrar	um	að	uppskrift	PMTO	að	

skýrum	fyrirmælum	skilaði	meiri	hlýðni,	og	meiri	samvinna	varð	í	fjölskyldunni.	

Hrós	og	hvatning	er	sú	aðferð	sem	kom	næst	á	eftir	skýrum	fyrirmælum.	Öllum	

þátttakendum	fannst	þeim	ganga	vel	að	nota	hrós	eða	hvatningu.	Meirihlutinn	taldi	sig	vera	

meðvitaðri	nú	en	áður	um	mikilvægi	þess	að	hrósa	öðrum	og	hvetja	þá.	Þá	er	bæði	átt	við	

börn	og	starfsfólk.			

Umbunarkerfi	höfðu	allir	þátttakendur	notað	að	einum	undanskildum.	Þeim	

þátttakendum,	sem	notuðu	umbunarkerfi,	gekk	vel	að	nota	það.	Þegar	leiðrétta	á	flóknar	

daglegar	venjur,	t.d.	þegar	barnið	gerir	sig	tilbúið	fyrir	svefninn,	þarf	að	fara	á	réttum	tíma	í	
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skólann	eða	þegar	það	þarf	að	taka	til	í	herberginu	sínu,	þá	er	umbunarkerfi	sett	upp.	

Þátttakendur	höfðu	einnig	flestir	sett	upp	táknkerfi,	og	í	báðum	kerfunum,	umbunar-	og	

táknkerfinu	er	rík	áhersla	á	að	nota	hrós	samhliða	efnislegu	umbuninni.	Bára	talaði	um	að	

táknkerfi	krefðist	eftirfylgni	og	væri	viðkvæmt	fyrir	manneklu.	Upplifun	Báru	er	í	samræmi	

við	það	sem	Forgatch	og	Patterson	(2010,	bls.	167)	segja	um	táknkerfi.	Þar	er	unnið	með	

hegðun	sem	gerist	stundum,	eins	og	t.d.	hvernig	eigi	að	haga	sér	í	skólastofunni,	á	ganginum	

eða	í	íþróttatíma.	Táknkerfi	er	hvatningarkerfi	sem	hefur	verið	notað	í	menntun	og	meðferð	

síðan	snemma	á	19.	öld.	Táknkerfi	er	gagnreynt	úrræði	til	að	breyta	hegðun,	þar	sem	tákn	er	

skiptimiði	fyrir	fyrirfram	ákveðinn	varning,	þjónustu	eða	forréttindi	(Ivy	o.fl.,	2017,	bls.	708-

709).	Því	telur	undirrituð	að	stöðugleiki	verði	að	vera	til	staðar.	Að	þegar	starfsmann	vantar	

sem	vanalega	sér	um	táknkerfið,	verður	annar	starfsmaður	að	taka	við	eftirfylgninni	vegna	

táknkerfisins.	Ég	tel	að	til	lengri	tíma	litið	að	þá	þurfi	barnið	ekki	á	táknkerfi	að	halda.	

Ástæðan	er	sú	að	smám	saman	færist	umbunin	frá	því	að	vera	efnisleg	yfir	í	að	vera	skilyrt	

félagsleg	umbun	og	barnið	lærir	að	meta	félagslegu	umbunina	(Forgatch	og	Patterson,	2010,	

bls.	167).		

	 Flestir	þátttakendurnir	höfðu	reynslu	af	að	nota	einveru.	Þegar	einveru	er	beitt,	þá	er	

barnið	annað	hvort	tekið	úr	aðstæðum	í	ákveðinn	tíma	eða	neikvætt	styrkjandi	þátturinn	er	

fjarlægður	úr	umhverfi	barnsins.	Miðað	er	við	að	barnið	sé	í	einveru	í	að	hámarki	10	mínútur	

í	senn.	Aðferðin	er	notuð	þegar	barnið	hunsar	fyrirmæli	hins	fullorðna,	rífst	eða	blótar	

(Forgatch	og	Patterson,	2010,	bls.	168;	Turner	og	Watson,	1999,	bls.	135-137).	Samkvæmt	

niðurstöðum	mínum	var	einvera	nýtt	með	ýmsum	hætti.	Fagfólkið	sem	vann	í	leikskóla	gaf	

barninu	t.d.	val	um	að	taka	til	eða	að	sitja	á	stólnum	rétt	fyrir	utan	barnahópinn,	sitja	við	

hliðina	á	starfsmanni	eða	leiða	starfsmann.	Fagfólkið	í	grunnskóla	bað	barnið	um	að	vera	

fyrir	utan	skólastofuna	þar	til	það	taldi	sig	vera	tilbúið	til	að	snúa	aftur,	en	jafnframt	var	fylgst	

með	barninu.	Saga	talaði	um	að	á	deild	fyrir	einhverf	börn	á	yngsta	stigi	í	grunnskóla	hafði	

barnið	sem	um	ræddi	farið	sjálft	í	einveru,	eftir	að	hafa	kastað	stólum	o.fl.	Viðkomandi	kom	

fram	eftir	70	mínútur,	þegar	hann	var	búinn	að	jafna	sig	og	sagðist	ætla	að	vinna	verkefnið.	

Samkvæmt	PMTO	þá	er	miðað	við	að	barn	sé	í	10	mínútur	í	senn	í	einveru	(Forgatch	og	

Patterson,	2010,	bls.	168;	Turner	og	Watson,	1999,	bls.	135-137).	Í	þrepaskiptum	stuðningi	

við	jákvæða	hegðun,	(sjá	mynd	1),	eru	þrjú	þrep	inngripa	þar	sem	markmiðið	er	að	efla	

félagsfærni	barna,	bæta	líðan	og	stuðla	að	bættri	hegðun	í	skólaumhverfinu.	Á	þriðja	þrepinu	
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er	barninu	veittur	einstaklingsmiðaður	stuðningur	til	að	sýna	viðeigandi	hegðun,	byggt	á	

virknimati	(Fox,	Carta,	Strain,	Dunlap	og	Hemmeter,	2009,	bls.	3;	Frímannsdóttir	og	

Sigmarsdóttir,	2018,	bls.	3;	Sugai	o.fl.,	2000,	bls.	136).	Virknimat	er	gagnreynd	leið	þar	sem	

áhrifaþættir	hegðunarerfiðleika	barna	eru	kortlagðir	og	grunnur	er	lagður	að	

einstaklingsmiðaðri	stuðningsáætlun.	Í	stuðningsáætluninni	felast	fyrirbyggjandi	aðgerðir,	

kennsla	og	styrking	viðeigandi	hegðunar.	Markmiðið	er	að	kortleggja	aðdraganda,	afleiðingar	

og	bakgrunnsáhrifavalda	að	hinni	skilgreindu	erfiðu	hegðun.	Virknimat	gagnast	helst	

einstaklingum	á	þriðja	þrepi,	sem	sýna	erfiðustu	hegðunina	(Anna-Lind	Pétursdóttir,	2010,	

bls.	1-2;	2011,	bls.	121;	Sugai	o.fl.,	2000,	bls.	137).	Í	niðurstöðum	Önnu-Lindar	Pétursdóttur	

(2011,	bls.	121-138)	kom	fram	í	samantekt	á	beinum	áhorfsmælingum,	að	truflandi	hegðun	

nemenda	minnkaði	um	75%,	árásarhegðun	um	88%	og	virk	þátttaka	í	bekkjar-	eða	

deildarstarfi	jókst	um	92%,	hvað	snerti	miðgildi	meðaltala.	Verulega	dró	úr	truflandi	hegðun	

eða	árásarhegðun	nemenda	í	leik-grunn-	og	framhaldsskólum	og	virk	þátttaka	þeirra	í	

deildar-	eða	bekkjarstarfi	jókst.	Ég	velti	frásögn	Sögu	fyrir	mér.	Hún	talaði	um	barnið	sem	var	

á	deild	fyrir	einhverf	börn	á	yngsta	stigi	í	grunnskóla,	hvort	að	virknimat	hafi	farið	fram,	hvort	

stuðningsáætlun	hafi	verið	gerð	og	henni	framfylgt.	Ef	ekki	þá	væri	það	leið	sem	vert	væri	að	

prófa	að	mínu	mati,	í	ljósi	þess	sem	Anna-Lind	Pétursdóttir	komst	að	í	rannsókn	sinni	(2011,	

bls.	121-138).	

Meirihluti	þátttakenda	hafði	gefið	barni	uppbótarverkefni.	Þegar	barn	sýnir	

hegðunarerfiðleika	þar	sem	það	hefur	farið	alvarlega	yfir	mörkin,	t.d.	með	því	að	ljúga,	stela	

eða	koma	of	seint	heim,	þá	er	barninu	gefið	uppbótarverkefni.	Uppbótarverkefnið	þarf	að	

hæfa	aldri	og	þroska	barnsins,	vera	stutt	og	hægt	að	framkvæma	án	eftirlits	fullorðinna	og	

góð	verkefnalýsing	oftast	látin	fylgja	með	(Forgatch	og	Patterson,	2010,	bls.	168).	Fanney	

nefndi	t.d.	að	ef	barn	í	leikskólanum	hvolfdi	af	disknum	sínum	á	gólfið	að	þá	fengi	það	barn	

að	þurrka	það	upp	sjálft.	Ég	tel	að	þarna	sé	Fanney	að	nefna	lýsandi	dæmi	um	mildar	

afleiðingar,	þar	sem	barninu	er	gefið	stutt,	viðeigandi	uppbótarverkefni	sem	hæfi	aldri	og	

þroska	þess.	Þarna	myndi	ég	telja	vera	kjörið	að	veita	barninu	félagslega	umbun	að	auki,	til	

þess	að	auðveldara	verði	að	hafa	áhrif	á	barnið	og	beina	því	í	rétta	átt,	ef	atvikið	endurtekur	

sig	(Rains,	Sigmarsdóttir	og	Forgatch,	2018,	bls.	8;	Walker,	Ramsey	og	Gresham,	2004,	bls.	

308). 

Þátttakendur	höfðu	flestir	sett	börnum	mörk	og	forréttindamissi	höfðu	allir	nema	einn	

reynslu	af	að	nota.	Þegar	setja	á	mörk,	þá	er	notuð	neikvæð	styrking	til	þess	að	trufla,	draga	
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úr	og	koma	í	veg	fyrir	hegðunarerfiðleika	(Rains,	Sigmarsdóttir	og	Forgatch,	2018,	bls.	7).	

Forréttindamissir	er	notaður	til	að	draga	úr	hegðunarerfiðleikum	og	með	honum	er	notuð	

hvatning	(Forgatch	og	Patterson,	2010,	bls.	168).	Baumrind	(1966,	bls.	904-905;	1966,	bls.	

889-891;	1991,	bls.	62)	komst	að	því	að	börn	frá	heimilum,	þar	sem	foreldrarnir	viðhöfðu	

leiðandi	uppeldisaðferðir,	bjuggu	við	frelsi	og	sjálfstraust,	og	sýndu	mun	meiri	vitsmuna-	og	

samskiptahæfni	heldur	en	önnur	börn.	Leiðandi	foreldrar	setja	skýr	mörk,	útskýra	ákvarðanir	

sínar	og	væntingar	fyrir	börnunum	en	hlusta	jafnframt	á	sjónarmið	barnanna	og	sýna	þeim	

hlýju	og	uppörvun.	Sigrún	Aðalbjarnadóttir	(2007,	bls.	161-192)	talar	einnig	um	mikilvægi	

þess	að	bera	umhyggju	fyrir	velferð	barnsins	og	sýna	því	hlýju,	ást	og	kærleika.	Þar	sem	þeir	

eru	meðal	þeirra	þátta	sem	leggja	grunninn	í	starfi	foreldra	og	kennara	í	uppeldi	og	menntun	

barna.	Erla	talaði	um	að	það	dygði	að	setja	börnum	mörk.	Fyrir	þau	börn	sem	ættu	í	mestum	

vanda	sagðist	hún	nota	forréttindamissi.	Ef	skýru	mörkin	virkuðu	ekki,	þá	misstu	þau	t.d.	af	

útivist.	Ég	tel	mikilvægt	að	nota	hvatningu	samhliða	því	að	setja	börnum	mörk	og	þá	í	

hlutfallinu	5:1,	þar	sem	fimm	jákvæð	atriði	eru	á	móti	einu	neikvæðu	(Forgatch	og	Patterson,	

2010,	bls.	168).	Ég	velti	því	fyrir	mér	hvort	að	það,	að	setja	mörk,	og	forréttindamissir,	líkt	og	

Erla	talar	um,	myndi	duga	til	lengri	tíma	litið.	Í	skólaumhverfi	gæti	verið	hætt	við	því	að	mörk	

og	aðrar	leiðréttandi	afleiðingar	yrðu	of	fyrirferðarmiklar	miðað	við	hlutfallið	5:1	í	

samskiptum	með	neikvæðum	áhrifum	á	hegðun,	líðan	og	sjálfsmynd	barnsins.	

Þátttakendum	hafði	flestum	gengið	vel	að	nota	lausnaleit.	Samkvæmt	Walker,	H.	M.	og	

Gresham,	F.	M.	(2004,	bls.	308),	er	lausnaleit	lýst	á	þann	veg	að	bregðast	þurfi	strax	við	og	

veita	börnum	fulla	athygli	þegar	þau	óska	eftir	aðstoð	við	að	leysa	vandamál.	Heppilegt	er	að	

gefa	þeim	nokkra	valmöguleika	til	að	velta	vöngum	yfir	og	hvetja	þau	til	að	velja	vænlegustu	

lausnina	fyrir	sig.	Þau	ættu	alltaf	að	vera	viss	um	að	þegar	þau	leita	aðstoðar	við	að	leysa	

vandamál	að	á	þau	sé	hlustað	og	að	þau	fái	sanngjarna	áheyrn.	Ég	tek	undir	með	

þátttakendum	í	rannsókninni.	Þeir	segja	að	lausnaleitarverkfærið	sé	hægt	að	nota	með	

börnum,	foreldrum	og	samstarfsfólki.	Þar	má	nefna	að	Erla	talaði	um	að	lausnaleitin	endaði	

með	málamiðlun.	Einmitt	þannig	getur	lausnaleit	endað	og	í	því	dæmi	sem	hún	rakti,	er	

greinilegt	að	á	alla	var	hlustað	og	allir	fengu	sanngjarna	málsmeðferð.	Í	Aðalnámskrá	

grunnskóla	(2011,	bls.	21)	þar	sem	talað	er	um	einn	af	grunnþáttunum,	lýðræði	og	

mannréttindi,	segir	að	gert	sé	ráð	fyrir	því	að	börn	læri	til	lýðræðis	með	því	að	læra	um	

lýðræði	í	lýðræði.	Í	Aðalnámskrá	leikskóla	(2011,	bls.	26)	kemur	fram	að	lýðræðislegt	
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leikskólastarf	byggist	m.a.	á	viðurkenningu	á	ólíkum	sjónarmiðum.	Að	börn	eigi	að	finna	að	

þau	séu	hluti	af	samfélagi	þar	sem	réttlæti	og	virðing	einkenna	samskipti.	

5.3	Hvernig	má	styðja	við	notkun	aðferðanna	í	starfi?	

5.3.1	 Stuðningur	stjórnenda	

Mikil	jákvæðni	er	gagnvart	því	að	styðja	fagfólkið	við	að	nota	aðferðirnar	í	starfi,	enda	sóttu	

átta	stjórnendur	grunnmenntunina.	Til	að	mynda	komi	góður	stuðningur	úr	öllum	áttum,	frá	

stjórnendum,	svo	og	starfsfólki	leikskólanna.	Erla	sem	er	umsjónarkennari	og	ekki	hluti	af	

stjórnunarteymi	fann	ekki	fyrir	stuðningi	stjórnenda	í	sínum	grunnskóla.	Hún	sagði	að	lítil	

sem	engin	umræða	hefði	verið	um	PMTO	grunnmenntunina	og	enginn	fundur	verið	haldinn	

innan	skólans.	Af	þessu	má	draga	þá	ályktun	að	stuðningur	stjórnenda	skipti	höfuðmáli.	Í	

grein	þeirra	Sigurborgar	K.	Kristjánsdóttur	og	Rúnars	Sigþórssonar	(2009,	bls.	29	og	43),	þar	

sem	þau	fjalla	um	innleiðingu	PMT-verkfæra	með	starfendarannsókn	í	leikskóla	á	

höfuðborgarsvæðinu,	greina	þau	frá	því	að	leikskólastjórinn	hafi	haft	lítil	tengsl	við	

þróunarverkefnið	og	hafði	þar	af	leiðandi	ekki	haft	sömu	sýn	og	forystumenn	þess.	

Afleiðingin	varð	sú	að	forystumenn	þróunarverkefnisins	fengu	ekki	þau	völd	sem	hefðu	þurft	

að	fylgja	ábyrgðinni.	Ég	tel	vera	lykilatriði	að	stjórnendur	styðji	fagfólkið	sitt	við	að	nota	

aðferðir	PMTO	ef	árangur	eigi	að	nást.	Það	mætti	t.d.	gera	með	því	að	halda	kynningarfund	á	

vegum	þess	sveitarfélags	sem	væri	að	innleiða	PMTO	við	upphaf	innleiðingarinnar.	PMTO	

grunnmenntunin	væri	kynnt	fyrir	þeim	stjórnendum	leik-	og	grunnskólanna	sem	ættu	fagfólk	

á	námskeiðinu.	Það	teldi	ég	að	myndi	auka	meðvitund	þeirra	á	mikilvægi	PMTO	

grunnmenntunarinnar	og	myndi	þar	með	auka	líkurnar	á	stuðningi	stjórnendanna	við	

fagfólkið	sitt.			

5.3.2 Að	fleiri	tali	sama	tungumálið	

Fagfólkið	taldi	flest	að	til	þess	að	viðhalda	þeirri	þekkingu/færni	sem	það	bjó	yfir	eftir	að	hafa	

lokið	PMTO	grunnmenntun,	að	fleiri	þyrftu	að	fara	í	grunnmenntunina.	Meðal	þess	sem	kom	

fram	í	máli	þeirra	var	að	meiri	tíma	þyrfti	til	þess	að,	rifja	upp,	sinna	fræðslu	og	ráðgjöf	og	til	

að	skoða	stöðu	mála.	Meiri	hlutinn	taldi	einnig	að	mikilvægt	væri	að	nota	aðferðirnar.	Að	

það	sem	hvetti	það	til	að	nota	þær	væri	að	aðferðirnar	virkuðu	og	að	árangurinn	væri	

sjáanlegur.	Anna	Björnsdóttir	og	Margrét	Sigmarsdóttir	(2009,	bls.	21-22)	komust	að	því	að	
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fagfólkið	í	Hafnarfirði	sem	hlotið	hafði	grunnmenntun	í	PMTO-aðferð	var	jákvætt	og	stór	

hluti	þeirra	sagðist	gefa	öðrum	ráð	um	notkun	aðferðarinnar.	Næstum	því	allir	voru	tilbúnir	

að	mæla	með	aðferðinni	við	aðra.	Einnig	veltu	þær	upp	þeirri	spurningu	hvort	fækkun	

tilvísana	til	félagsþjónustunnar	væri	til	komin	vegna	þess	að	starfsfólk	skólanna	væri	orðið	

færara	í	að	takast	á	við	vandann	vegna	þess	að	það	bjó	yfir	aukinni	þekkingu	á	PMTO-aðferð.	

Ég	tel	að	fagfólk	sem	er	jákvætt	gagnvart	PMTO	og	sjái	árangur	eins	og	fagfólkið	sem	lauk	

grunnmenntun	í	PMTO-aðferð	í	sveitarfélaginu	og	í	Hafnarfirði,	sé	líklegra	til	þess	að	nota	

aðferðirnar	sjálft,	miðla	þeim	áfram	og	mæla	með	þeim	við	aðra.	

5.4		Hvernig	er	miðlun	vitneskjunnar,	sem	fagfólkið	aflaði	sér	í	PMTO	
grunnmenntuninni,	háttað	innan	leik-	og	grunnskólanna?	

Flestar	nefndu	það	að	þær	miðluðu	til	annarra	um	notkun	aðferðanna.	Ráðgjöfin	færi	fram	á	

teymisfundum,	aðallega	fyrir	börn	sem	hlytu	sérkennslu.	Henni	væri	miðlað	áfram	til	foreldra	

í	foreldraviðtölum	og	þeim	kynnt	að	námskeið	væru	í	boði	fyrir	foreldra.	Starfsfólkið	og	

foreldrarnir	fengju	fræðslu	og	ráðgjöf	t.d.	á	skipulagsdögum.	Deildarstjóri	veitti	kennurum,	

nemendum	og	foreldrum	ráðgjöf.	Einnig	væri	foreldrum	veitt	ráðgjöf	í	samstarfi	við	

félagsmálayfirvöld.	Þessar	niðurstöður	eru	í	samræmi	við	það	sem	Anna	Björnsdóttir	og	

Margrét	Sigmarsdóttir	(2009,	bls.	21-22)	komust	að,	því	að	stór	hluti	fagfólksins	sem	hlotið	

hafði	grunnmenntun	í	PMTO-aðferð	sagðist	nota	aðferðina	í	ráðgjöf.		

Miðlun	fagfólksins	var	hins	vegar	mismikil	eftir	því	hvaða	PMTO	aðferðir	áttu	í	hlut.	

Flestir	sögðust	leiðbeina	öðrum	við	að	nota	skýr	fyrirmæli,	hrós	eða	hvatningu,	að	setja	

börnum	mörk	og	að	setja	upp	táknkerfi.	Fagfólkið	hafði	flest	leiðbeint	öðrum	við	að	setja	upp	

umbunarkerfi.	Fagfólkið	sem	vann	í	grunnskólum	hafði	allt	leiðbeint	öðrum	við	að	setja	upp	

umbunarkerfi.	Þrír	fagaðilar	höfðu	leiðbeint	öðrum	við	að	nota	einveru	og	að	gefa	barni	

uppbótarverkefni.	Aðeins	tveir	fagaðilar	höfðu	leiðbeint	öðrum	við	að	beita	forréttindamissi.	

Gretar	L.	Marinósson	(2003,	bls.	1-4)	talar	um	að	skólar	þurfi	að	koma	sér	saman	um	stefnu	í	

samskiptamálum,	samhæfa	sjónarmið	og	krafta	starfsfólks	og	velta	upp	spurningum	um	það	

hvernig	eigi	að	skilja	hegðun	barna,	hvernig	skólar	eigi	að	vera	og	hvernig	samfélagi	við	

viljum	stuðla	að.		

	



	

109 

6		Lokaorð		

Helstu	takmarkanir	þessarar	rannsóknar	voru	þær	að	þátttakendur	voru	aðeins	níu	

fagmenntaðar	konur	í	einu	sveitarfélagi	sem	nýlega	höfðu	lokið	við	PMTO	grunnmenntun.	Í	

viðtölunum	kom	fram	huglægt	mat	viðmælenda.	Óvíst	er	hvernig	framkvæmd	aðferðanna	er	

háttað	í	raun.	Fróðlegt	hefði	verið	að	heyra	skoðanir	frá	fleirum	og	þá	jafnvel	körlum.		

	 Meginniðurstaða	mín	er	sú	að	fagfólk,	bæði	leik-	og	grunnskólanna,	hafi	haft	gagn	af	

PMTO	grunnmenntuninni,	noti	aðferðirnar	í	starfi	sínu	með	börnunum	og	veiti	samstarfsfólki	

sínu	og	foreldrum	barnanna	ráðgjöf	um	notkun	þeirra.	Sú	aðferð	sem	fagfólkið	notaði	helst	

voru	skýr	fyrirmæli.	Þar	á	eftir	komu	hvatning	og	hrós.	Þær	sem	störfuðu	í	grunnskólum	

notuðu	einnig	umbunarkerfi	og	forréttindamissi.	Einvera	var	sú	aðferð	sem	fagfólk	í	leik-	og	

grunnskólum	var	sammála	um	að	nýttist	síst	við	að	stuðla	að	bættri	hegðun	barna.	Þær	sem	

notuðu	einveru,	aðlöguðu	aðferðina	að	starfsumhverfi	sínu.	Það	sem	hvetur	fagfólk	leik-	og	

grunnskólanna	helst	til	þess	að	nota	aðferðirnar	eru	að	þær	skila	árangri	og	það	sér	gagnsemi	

þeirra.	

Þátttakendur	sögðu	að	PMTO	aðferðirnar	pössuðu	vel	við	uppeldisstefnur	og	

forvarnarverkefni	sem	þegar	höfðu	verið	innleidd	í	leik-	og	grunnskólunum.	Þar	má	nefna	

Uppeldi	til	ábyrgðar	–	uppbygging	sjálfsaga,	forvarnarverkefnið	Vináttu	og	SMT-styðjandi	

skólafærni.	Fagfólkið	í	leikskólunum	var	einróma	um	að	dregið	hefði	úr	erfiðri	hegðun	eftir	

að	það	tók	að	nota	aðferðirnar	sem	það	lærði	á	PMTO	námskeiðinu.	Hins	vegar	voru	þær	

sem	unnu	í	grunnskólunum	flestar	sammála	um	að	ekki	væri	komin	nógu	mikil	reynsla	á	

aðferðirnar	til	þess	að	hægt	væri	að	fullyrða	um	árangur	af	notkun	þeirra.		

Stuðningur	stjórnenda	við	PMTO	nám	þátttakendanna	var	mikill	og	sýnir	það	hversu	

miklu	máli	skiptir	að	stjórnendur	séu	jákvæðir	gagnvart	því	þegar	innleiða	á	nýjar	

gagnreyndar	aðferðir	í	leik-	og	grunnskólastarf.	Jafnframt	telur	undirrituð	að	mikilvægt	sé	að	

þau	sveitarfélög,	sem	innleiða	PMTO,	veiti	starfsfólki	sínu	næg	tækifæri	til	þess	að	sækja	

PMTO	grunnmenntun,	veiti	stuðning	að	námskeiði	loknu	og	gefi	svigrúm	innan	stofnananna	

til	nauðsynlegs	undirbúnings	og	úrvinnslu,	samvinnu	og	til	að	veita	öðrum	ráðgjöf.		

Næstu	skref	væru	að	fleiri	samanburðarrannsóknir	á	gagnreyndu	aðferðinni	PMTO	

litu	dagsins	ljós.	Áhugavert	hefði	verið	að	fá	að	fylgjast	með	notkun	PMTO	aðferðanna	á	

vettvangi,	auk	þess	að	hafa	tekið	viðtöl	við	þátttakendur	í	rannsókn	minni.	Ég	tel	að	það	

hefði	gefið	mér,	sem	rannsakanda,	breiðari	sýn	á	hvernig	þekking	þeirra	og	færni	nýttist	
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fagfólkinu	í	leik-	og	grunnskólunum	í	starfi	og	ráðgjöf	til	annarra.	Ég	tel	að	PMTO	

grunnmenntun	sé	forvörn	sem	stuðli	að	betra	námi	og	bættum	lífsgæðum	fyrir	börn	sem	

glíma	við	hegðunarerfiðleika	og	ég	vil	sjá	sem	flesta	þeirra,	sem	starfa	með	börnum,	nota	

aðferðir	PMTO. 
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Viðauki	A:	Upplýsingabréf	1	

	
	
	

Kópavogur,	22.	mars	2018	
	
Varðandi:	Rannsókn	á	reynslu	af	PMTO-grunnmenntun	
	
Ágæti	skólastjóri,		
Þetta	bréf	er	sent	til	skóla	þeirra	kennara/fagaðila	sem	tóku	þátt	í	PMTO	grunnmenntun	
síðastliðið	haust.	Mikilvægt	er	að	meta	reynsluna	af	námskeiðinu,	hvernig	aðferðirnar	nýtast	
í	starfi	og	hvernig	styðja	má	við	notkun	aðferðanna	í	skólastarfi.	Því	var	ákveðið	að	gera	
rannsókn	í	samstarfi	við	Menntasvið	Kópavogsbæjar,	Menntasvísindasvið	HÍ	og	Miðstöðvar	
PMTO-foreldrafærni	til	að	meta	reynsluna	og	heyra	sjónarmið	þátttakenda,	m.a.	með	
viðtölum.		
Umsjón	með	rannsókninni	hefur	Anna-Lind	Pétursdóttir,	yfirsálfræðingur	hjá	Menntasviði	og	
dósent	við	HÍ	en	framkvæmd	er	m.a.	í	höndum	Katrínar	Magnúsdóttur,	meistaranema,	sem	
vinnur	lokaverkefni	tengt	rannsókninni.		
Hér	með	er	óskað	eftir	leyfi	þínu	fyrir	að	hafa	samband	við	valda	kennara/fagaðila	innan	
skólans	til	að	taka	þátt	í	rannsókninni.	Reiknað	er	með	að	viðtal	við	hvern	þátttakanda	taki	
rúmlega	hálftíma.	Niðurstöður	viðtalanna,	ásamt	öðrum	gögnum,	munu	veita	dýrmætar	
upplýsingar	um	fýsileika	PMTO-grunnmenntunar	til	að	gera	starf	tengdum	börnum	með	
hegðunarvanda	enn	markvissara.	Rannsóknin	er	unnin	í	samræmi	við	lög	um	meðferð	
persónuupplýsinga	og	skráð	hjá	Persónuvernd.	Nafnleyndar	verður	gætt	í	rannsókninni	og	
ekki	ætti	að	vera	hægt	að	rekja	svör	til	einstakra	þátttakenda.	Gögnum	verður	eytt	að	
rannsókn	lokinni.	Þátttakendum	er	frjálst	að	hafna	eða	hætta	þátttöku	í	rannsókninni	
hvenær	sem	er	í	ferlinu,	án	neikvæðra	afleiðinga.	Ef	þú	eða	þátttakendur	hafa	einhverjar	
spurningar	er	velkomið	að	hafa	samband	við	umsjónarmann	hvenær	sem	er	meðan	á	
rannsókn	stendur.		
Drög	að	bréfi	til	þátttakenda	má	sjá	hér	fyrir	neðan.	
Við	vonum	að	þú	takir	vel	í	þessar	fyrirætlanir.	Ef	þú	hefur	eitthvað	á	móti	því	að	við	höfum	
samband	við	þá	sem	tóku	þátt	í	PMTO	grunnmenntuninni	innan	skólans,	vinsamlega	láttu	
okkur	vita	sem	fyrst	með	pósti	þar	sem	þátttaka	í	rannsókninni	er	afþökkuð.		
Með	von	um	jákvæðar	undirtektir,		
Dr.	Anna-Lind	Pétursdóttir,	yfirsálfræðingur	við	leikskóladeild	Menntasviðs	Kópavogsbæjar	
og	dósent	við	Menntavísindasvið	Háskóla	Íslands.	annalind@hi.is,	sími:	694	5335	
Katrín	Ösp	Magnúsdóttir,	meistaranemi,	kom2@hi.is,	sími:	865	7419	
Dr.	Margrét	Sigmarsdóttir,	forstöðumaður	Miðstöðvar	um	PMTO-foreldrafærni	
Ragnheiður	Hermannsdóttir,	deildarstjóri	grunnskóladeildar	Menntasviðs	Kópavogsbæjar	
Sigurlaug	Bjarnadóttir,	deildarstjóri	leikskóladeildar	Menntasviðs	Kópavogsbæjar	
Anna	Karen	Ásgeirsdóttir,	sérkennslufulltrúi	leikskóladeildar	Menntasviðs	Kópavogsbæjar	
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Viðauki	Á:	Upplýsingabréf	2	

	 	 	
	

	
Varðandi:	Rannsókn	á	reynslu	af	PMTO-grunnmenntun	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Kópavogur,	6.	apríl	2018	
Góðan	daginn,		
Þetta	bréf	er	sent	til	þeirra	sem	tóku	þátt	í	PMTO	grunnmenntuninni	síðastliðið	haust.		
Mikilvægt	er	að	meta	reynsluna	af	námskeiðinu,	hvernig	aðferðirnar	nýtast	í	starfi	og	hvernig	
styðja	má	við	notkun	aðferðanna	í	skólastarfi.	Því	var	ákveðið	að	gera	rannsókn	í	samstarfi	
við	Menntasvið	Kópavogsbæjar,	Menntasvísindasvið	HÍ	og	Miðstöðvar	PMTO-foreldrafærni	
til	að	meta	reynsluna	og	heyra	sjónarmið	þátttakenda,	m.a.	með	viðtölum.		
Umsjón	með	rannsókninni	hefur	Anna-Lind	Pétursdóttir,	yfirsálfræðingur	hjá	Menntasviði	og	
dósent	við	HÍ	en	framkvæmd	er	m.a.	í	höndum	Katrínar	Magnúsdóttur,	meistaranema,	sem	
vinnur	lokaverkefni	tengt	rannsókninni.	
Hér	með	er	óskað	eftir	þátttöku	þinni	í	rannsókninni.	Okkur	þætti	vænt	um	ef	þú	gætir	gefið	
þér	tíma	fyrir	viðtal	um	reynslu	þína	af	grunnmenntuninni.	Reiknað	er	með	að	viðtalið	taki	
rúman	hálftíma.	Niðurstöður	viðtalanna,	ásamt	öðrum	gögnum,	munu	veita	dýrmætar	
upplýsingar	um	fýsileika	PMTO-grunnmenntunar	til	að	gera	starf	tengdum	börnum	með	
hegðunarvanda	enn	markvissara.	Rannsóknin	er	unnin	í	samræmi	við	lög	um	meðferð	
persónuupplýsinga	og	skráð	hjá	Persónuvernd.	Nafnleyndar	verður	gætt	í	rannsókninni	og	
ekki	ætti	að	vera	hægt	að	rekja	svör	til	einstakra	þátttakenda.	Gögnum	verður	eytt	að	
rannsókn	lokinni.	Þér	er	frjálst	að	hafna	eða	hætta	þátttöku	í	rannsókninni	hvenær	sem	er	í	
ferlinu,	án	neikvæðra	afleiðinga.	Ef	þú	hefur	einhverjar	spurningar	er	þér	velkomið	að	hafa	
samband	við	umsjónarmann	hvenær	sem	er	meðan	á	rannsókn	stendur.		
Við	vonum	að	þú	takir	vel	í	að	Katrín	hafi	samband	við	þig	til	að	ákveða	stund	og	stað	fyrir	
viðtalið.	Ef	þú	vilt	ekki	að	hún	hafi	samband,	sendu	okkur	þá	póst	til	að	afþakka	þátttöku	í	
rannsókninni.		
Með	von	um	jákvæðar	undirtektir,		
Dr.	Anna-Lind	Pétursdóttir,	yfirsálfræðingur	við	leikskóladeild	Menntasviðs	Kópavogsbæjar	
og	dósent	við	Menntavísindasvið	Háskóla	Íslands.	annalind@hi.is,	sími:	694	5335	
Katrín	Ösp	Magnúsdóttir,	meistaranemi,	kom2@hi.is,	sími:	865	7419	

Dr.	Margrét	Sigmarsdóttir,	forstöðumaður	Miðstöðvar	um	PMTO-foreldrafærni		

Ragnheiður	Hermannsdóttir,	deildarstjóri	grunnskóladeildar	Menntasviðs	Kópavogsbæjar	

Sigurlaug	Bjarnadóttir,	deildarstjóri	leikskóladeildar	Menntasviðs	Kópavogsbæjar	

Anna	Karen	Ásgeirsdóttir,	sérkennslufulltrúi	leikskóladeildar	Menntasviðs	Kópavogsbæjar	
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Viðauki	B:	Viðtalsrammi	

Viðtöl	við	grunnskólakennara/leikskólakennara	o.fl.	
	

Markmið:	Að	meta	upplifun	fagfólks	af	PMTO	grunnmenntuninni	og	áhrifum	hennar	á	

hegðunarerfiðleika	barna.	

	

1. Hvenær	og	hvernig	heyrðir	þú	fyrst	um	PMTO?	

1.1. Hver	var	ástæðan	fyrir	því	að	þú	ákvaðst	að	taka	þátt	í	PMTO	

grunnmenntuninni?	

1.2. Hafðir	þú	heyrt	af	reynslu	af	PMTO	hérlendis?	

1.3. Hafðir	þú	heyrt	af	erlendum	rannsóknum?	

2. Hvernig	fannst	þér	PMTO	grunnmenntunin?	(Stóðst	hún	væntingar?)	

2.1. Hvað	fannst	þér	gagnlegast?	

2.2. Hvað	mætti	bæta	í	grunnmenntuninni?	

2.3. Er	eitthvað	sem	kom	þér	á	óvart	í	sambandi	við	grunnmenntunina?	

3. 	Hvað	finnst	þér	um	aðferðirnar	sem	fjallað	var	um	í	grunnmenntuninni?	

3.1. Er	eitthvað	sem	þú	ert	sérstaklega	hrifin	af?	

3.2. Er	eitthvað	sem	þú	ert	síður	hrifin	af	eða	hefur	lítið	notað?	

4. Hvernig	finnst	þér	grunnmenntunin	nýtast	til	að:		

a. Nýta	PMTO	aðferðirnar	sjálf?	

b. Leiðbeina	samstarfsfólki	við	að	nýta	aðferðirnar?	

5. 	

a. Hvernig	gengur	þér	að	nota	skýr	fyrirmæli?	

b. Hvernig	gengur	þér	að	leiðbeina	öðrum	við	að	nota	skýr	fyrirmæli?	

6. 	

a. Hvernig	gengur	þér	að	nota	hrós	eða	hvatningu?	

b. Hvernig	gengur	þér	að	leiðbeina	öðrum	við	að	nota	hrós	eða	hvatningu?	

7. 	

a. Hefur	þú	sett	upp	umbunarkerfi?	Hvernig	gekk	það?	

b. Hefur	þú	leiðbeint	öðrum	við	að	setja	upp	umbunarkerfi?	Hvernig	gekk	það?	

8. 	

a. Hefur	þú	sett	upp	táknkerfi?	Hvernig	gekk	það?	

b. Hefur	þú	leiðbeint	öðrum	við	að	setja	upp	táknkerfi?	Hvernig	gekk	það?	

9. 	
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a. Hefurðu	prófað	að	setja	börnum	mörk?	Hvernig	gekk	það/ef	ekki,	af	hverju	ekki?	

b. Hvernig	gengur	þér	að	leiðbeina	öðrum	við	að	setja	börnum	mörk?	

10. 	

a. Hefurðu	prófað	að	beita	forréttindamissi?	Hvernig	gekk	það/ef	ekki,	hvers	vegna	

ekki?		

b. Hvernig	gengur	þér	að	leiðbeina	öðrum	við	að	nota	forréttindamissi?	

11. 	

a. Hefurðu	prófað	að	nota	einveru?	Hvernig	gekk	það/ef	ekki,	hvers	vegna	ekki?	

b. Hvernig	gengur	þér	að	leiðbeina	öðrum	við	að	nota	einveru?	

12. 	

a. Hefurðu	prófað	að	nota	lausnaleit?	Hvernig	gekk	það/ef	ekki,	hvers	vegna	ekki?	

b. Hvernig	gengur	þér	að	leiðbeina	öðrum	við	að	nota	lausnaleit?	

13. 	

a. Hefurðu	prófað	að	setja	upp	samning	við	barn?	Hvernig	gekk	það?	Ef	ekki,	af	hverju	

ekki?	

b. Hvernig	gengur	að	leiðbeina	öðrum	við	að	setja	upp	samning	við	barn?	

14. 	

a. Hefur	þú	prófað	að	gefa	barni	uppbótarverkefni?	Hvernig	gekk	það?	Ef	ekki,	af	hverju	

ekki?	

b. Hvernig	gengur	að	leiðbeina	öðrum	við	að	gefa	barni	uppbótarverkefni?	

15. 	

a. Hvernig	gengur	þér	að	nýta	virk	samskipti?	

b. Hvernig	gengur	þér	að	leiðbeina	öðrum	við	að	nota	virk	samskipti?	

16. Hver	telur	þú	að	áhrifin	séu	á	hegðun	barnanna	í	skólanum	með	notkun	aðferðanna?	

16.1. Með	hvaða	barnahópum	finnst	þér	aðferðir	grunnmenntunarinnar	nýtast?	

16.2. 	Hefur	dregið	úr	erfiðri	hegðun	eða	hefur	hún	aukist	að	þínu	mati?	

16.3. Hvaða	aðferðir	telur	þú	að	hafi	reynst	best	við	að	stuðla	að	bættri	hegðun?	

16.4. Hvaða	aðferðir	fannst	þér	að	nýttust	síður	við	að	stuðla	að	bættri	hegðun?	

17. Hvernig	styðja	stjórnendur	þig	við	að	nýta	PMTO	grunnmenntun	þína	í	starfi?		

17.1. Hvað	hvetur	þig	við	að	nota	aðferðir	grunnmenntunarinnar?	

17.2. Hvað	hvetur	aðra	(sem	þú	hefur	leiðbeint)	til	að	nota	aðferðirnar?	

17.3. Hvað	aftrar	þér	við	að	nota	aðferðirnar?	

17.4. Hvað	aftrar	öðrum	(sem	þú	hefur	leiðbeint)	við	að	nota	aðferðirnar?	

17.5. Hvað	þarf	til	að	viðhalda	notkun	aðferðanna?	
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17.6. Telur	þú	að	fjöldi	þeirra	sem	eru	með	grunnmenntunina	í	skólanum	skipti	máli?	Getur	

þú	útskýrt	það	nánar?	

17.7. Hvað	finnst	þér	mikilvægt	til	þess	að	viðhalda	þeirri	þekkingu/færni	sem	þú	býrð	yfir	

eftir	að	hafa	lokið	PMTO	grunnmenntun?	

18. Hafa	gefist	tækifæri	til	þess	að	nýta	grunnmenntunina	í	ráðgjöf?	Í	hve	miklum	mæli?	Ef	ekki,	af	

hverju	ekki?	

18.1.	Hvar	fer	ráðgjöfin	fram	og	hvenær?	

18.2.	Hverjir	njóta	ráðgjafar	(t.d.	starfsfólk,	kennarar,	foreldrar)?		

19. Er	eitthvað	fleira	sem	þú	vilt	segja	og	þér	finnst	ekki	hafa	verið	komið	inná	í	viðtalinu?	


