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Útdráttur 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið í skólum sem nota vinnubrögð SMT 

skólafærni/PBS kerfið hafa sýnt fram á fækkun agabrota nemenda eftir að 

kerfið var tekið upp. Hegðun, námsáhugi og útkoma nemenda batnaði. 

Wheatley R., West R. Og Charlton C. (2008)  

Okkur langar að athuga hvort það sama sé að gerast hér á landi og erlendis í 

skólum sem nota kerfið. Við teljum nauðsynlegt að kanna hvort kerfið sé að 

gagnast á sama hátt og það gerir erlendis, þaðan sem það er fengið. Við 

gerum ráð fyrir að kerfið virki eins og skildi, annars væri það eflaust ekki í 

notkun ennþá hérlendis.  

Í rannsókninni voru gerðar athuganir á fjölda skráðra agabrota í Áslandsskóla í 

Hafnarfiði eftir að skólinn tók upp vinnubrögð SMT skólafærni. Farið var yfir 

skráningar og gögn sem skólinn á og unnin upp úr þeim gröf sem segja til um 

fjölda og alvarleika agabrota nemenda síðustu 4 ár. Einnig voru tekin viðtöl við 

nemendur og starfsfólk skólans um viðhorf þeirra til vinnubragða SMT 

skólafærni. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að eftir að kerfið var tekið upp hefur 

agabrotum fækkað og þá sérstaklega alvarlegum agabrotum. Nemendur og 

starfsfólk er ánægt með að vinna eftir kerfinu og er skólabragurinn mjög 

jákvæður.   
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Helstu hindranir góðs námsárangurs barna og unglinga eru oft 

hegðunarerfiðleikar og agaleysi í skólum. Alltof oft er ómarkvissum og 

óstöðugum aðferðum beitt til að leysa þessi vandamál. Þær aðferðir leiða 

síðan oft til óánægju og leiðinda meðal nemenda, foreldra og starfsfólksins 

sjálfs. Kennarar upplifa oft að þá skorti hvatningu og stuðning í 

skólasamfélaginu til að takast á við þessi vandamál.  

Margar leiðir eru í boði fyrir kennara og skóla að vinna með til að öðlast betra 

skólaumhverfi. Ein aðferðin er aganálgun sem byggir á vísindalegum grunni og 

áralöngum rannsóknum sérfræðinga í Origon í Bandaríkjunum. Kerfið sem þeir 

hafa búið til kallast PBS, positive behavior support. (Sprague, J. Og Golly, A. 

2006/2008) 

Markmið SMT skólafærni er að skapa gott andrúmsloft í skólum og tryggja 

öryggi og velferð nemenda og starfsfólks. (Vefur Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar, 

e.d.)  

SMT skólafærni er hafnfirsk útfærsla á PBS. Vinnubrögð SMT skólafærni eru 

innleidd og notað í skólum til að efla jákvætt andrúmsloft nemenda og 

starfsfólks. Það byggir á að draga athyglina að jákvæðri hegðun nemenda og 

styrkja hana með hrósi. Allar aðgerðir starfsfólks eru samræmdar með áherslu 

á að kenna jákvæða hegðun, umbuna nemendum fyrir hana og setja þeim skýr 

mörk varðandi óæskilega hegðun. (Vefur Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar, e.d.)  

SMT skólafærni byggir á áralöngum rannsóknum sérfræðinga í Origon í 

Bandaríkjunum og er framkvæmd þess í Hafnarfirði í samráði við þá. (Vefur 

Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar, e.d.) 

SMT skólafærni er eitt af fáum kerfum sem býður upp á stuðning fyrir alla 

nemendur skólasamfélagsins. Fjölmörg vinnutæki og leiðir veita kennurum og 

starfsfólki hjálp við að aðlaga kerfið hverjum og einum nemanda og ná fram 

jákvæðri hegðun þeirra og þar af leiðandi betri námsárangri. (Vefur 

skóladeildar Akureyrar, e.d.) SMT skólafærni hefur verið valið í mörgum 

skólum og leikskólum vegna þess að stjórnendur hafa heillast af þeirri leið að 

samræma reglur á öllum svæðum skólans og  að getað haft í höndunum 
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einfaldar og áhrifaríkar leiðir og tæki til að ná fram góðri og jákvæðri hegðun 

hjá öllum nemendum. (Vefur Reykjavíkurborgar, e.d.)  

Skóli sem notar vinnubrögð SMT skólafærni býr sér til sínar reglur eftir 

ákveðnum ramma og gefur út reglutöflu. Í henni er útlistað öllum reglum 

skólans og þeim skipt eftir svæðum í skólanum og einkunnarorðum hans.  

SMT reglur þurfa að vera  

• einfaldar og skýrar 

• sjónrænar og heyrnrænar 

• settar fram með myndum sem hanga á áberandi stöðum 

• kenndar á kerfisbundinn hátt 

• rifjaðar upp og æfðar reglulega 

(Vefur Reykjavíkurborgar, e.d.)  

 

Nauðsynlegt er að skilgreina viðeigandi hegðun til að skapa jákvæðan anda í 

skólum. Það að nemendur viti til hvers er ætlast af þeim og hvers vegna eykur 

líkurnar á því að þeir fari eftir því. Að kenna reglurnar er eins og að kenna 

félagsfærni. Það er ekki hægt að ætlast til þess að nemendur viti hvernig þeir 

eigi að haga sér hafi þeim aldrei verið sagt það og kennt. Skólareglur sem og 

aðra félagsfærni skal kenna með fjölda dæma. Þær skal kenna á þeim 

svæðum skólans þar sem vandamálin koma helst upp. Kennarar og annað 

starfsfólk ættu að gefa fjölda tækifæra til æfinga, koma með gagnlegar 

ábendingar, sýna jákvæð viðbrögð og bregðast við árangri nemenda á 

jákvæðan hátt. (Sprague, J. Og Golly, A. 2006/2008) 

Heildstæður stuðningur, SMT skólafærni, kemur öllum sem koma að 

skólasamfélaginu að gagni. Með því verða bættir starfshættir í skólanum, 

bættur árangur í bekkjarstjórnun, bætt stuðningsúrræði fyrir einstaka 

nemendur og árangursrík samvinna við foreldra allra barna í skólanum. 

(Sprague, J. Og Golly, A. 2006/2008) 

 

 

 



 6 

Það sem skilar árangri svo að agi haldist í skólum og kennslustofum er:  

• Geta skólans til að beita inngripum og halda þeim við 

• Skýr fyrirmæli um til hvaða hegðunar er ætlast 

• Jákvæðar reglur í skólanum 

• Hegðunarreglum jafnan framfylgt 

• Jákvæð styrking á viðeigandi hegðun 

• Stefnumörkun í hegðunarmálum með átaki í skólanum 

• Árangursrík bekkjarstjórnun 

• Víðtæk þjálfun í félagsfærni 

• Kennlsa í færni til að leysa vandamál og 

reiðistjórnun/skapstillingu 

• Kennsla í ábyrgri ákvarðanatöku (að setja mörk) 

• Einstaklingsáætlanir/stuðningsáætlanir sem byggja á virknimati 

• Ákveðnar afleiðingar þegar hopur sýnir viðeigandi hegðun 

• Kennsla í sjálfstjórn 

• Mismunastyrking á tilætlaðri hegðun 

• Umbunarkerfi/hvatningarkerfi (í bekk eða skólanum öllum) 

• Vel- eða vanþóknun kennarans 

(Gottfredson, 1997; Stage og Quiroz, 1997) 

 

Mörgum finnst að börn á skólaaldri ættu að vita til hvers er ætlast af þeim, 

hvernig þau eigi að hegða sér og því sé óeðlilegt að hrósa þeim fyrir sjálfsagða 

hluti. Málið er þó að hegðun sem hlýtur viðurkenningu er líklegri til að verða 

endurtekin. Það ætti ekki að taka neinni hegðun sem sjálfsögðum hlut því að 

þá getur dregið úr henni. Tilgangur hróssins er að styrkja nemendur og auka 

tíðni jákvæðrar hegðunar hjá þeim. (Sprague, J. Og Golly, A. 2006/2008) 

Með markvissri vinnu SMT skólafærni í skólum er ætlunin að draga úr 

óæskilegri hegðun nemenda. 8 – 12 % barna á skólaaldri eiga við 

hegðunarvandamál að stríða. Þau eru á hættulegri braut bæði hvað varðar 

skólagöngu og alla framtíð. Því meiri merki sem nemandi sýnir um 

áhættuhegðun því meiri er hættan og því mikilvægara er að grípa inn í með 
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viðeigandi hætti. Það er starfsfólk skóla ásamt foreldrum sem þurfa að koma 

auga á þessa nemendur sem allra fyrst til að geta veitt þeim þá aðstoð sem 

þau þurfa á að halda. Mjög mikilvægt er að draga sem mest úr óæskilegri 

hegðun þessarra nemenda og að halda þeim sem allra lengst við námið til að 

minnka líkur á að þeir leiðist út í slæman félagsskap. (Sprague, J. Og Golly, A. 

2006/2008) Óæskileg hegðun er brot á reglunum og þessi brot eru skráð í 

skólunum. Í Áslandsskóla fá nemendur ákveðna miða fyrir jákvæða hegðun og 

kallast umbunamiðarnir fuglar (sjá fylgiskjal 1) og þegar bekkur hefur safnað 

sér inn ákveðnum fjölda fugla er fuglaveisla en þá er einhver fyrirfram  ákveðin  

umbun sett á laggirnar. Ýmiskonar umbun er hægt að fá, til dæmis að hafa 

dótadag, videokvöld og margt fleira. Með þessu kerfi og söfnun umbunarmiða 

heldur skólinn nemendunum í sífelldri virkni hvað varðar SMT skólafærni og 

reglur skólans. Þetta er mjög mikilvægur þáttur kerfisins. Nemendur þurfa að 

vita til hvers er ætlast af þeim og þess vegna eru SMT reglurnar kenndar með 

mjög markvissum hætti. Allir kennarar eiga sína SMT möppu, í henni er meðal 

annars reglutafla skólans auk útskýringa á kennslu hverrar reglu. 

Útskýringarnar segja til um hvers vegna tiltekin regla er á tilteknu svæði, hvaða 

jákvæðu hegðun eða líðan hún gefur nemendum. Hvernig á að kenna hana og 

æfa. Með því að kenna og æfa reglurnar reglulega yfir hvert skólaár með 

nemendum þjálfast þeir í reglunum og félagsfærni almennt.  

Í Áslandsskóla fá nemendur svonefnda stoppmiða brjóti þeir eitthvað af sér. 

(Sjá fylgiskjal 2) Á stoppmiðanum kemur fram nafn nemandans og bekkur, 

dagsetning og tími, hvað nemandinn braut af sér, hvar í skólanum brotið átti 

sér stað, hver varð uppvís af brotinu og hver afleiðingin varð. Sá starfsmaður 

sem verður uppvís af broti sem nemandi fremur stoppar nemandann af, segir 

honum hvað hann var að gera af sér og aðvarar hann. Haldi nemandinn áfram 

lætur starfsmaðurinn hann vita að hann fái stoppmiða fyrir atvikið. 

Starfsmaðurinn merkir við á stoppmiðanum hvers kyns brotið var, hvar í 

skólanum það átti sér stað og hvað hann gerði í því. Möguleiki er á 

tvennskonar skráningu á hvern stoppmiða, það er að segja 2. eða 3. stigs 

agabrota eftir alvarleika þeirra. Miðanum skilar hann svo í hólf 
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umsjónarkennara sem skráir miðann hjá sér en lætur hann svo áfram í hólf 

starfsmanns sem sér um skráningar allra stoppmiða í skólanum. Sá 

starfsmaður skráir stoppmiðann inn í Mentor. 

Mentor gegnir mikilvægu hlutverki í SMT ferlinu. Mentor er upplýsingakerfi sem 

yfir 97% grunnskóla á Íslandi nota. (Vefur Mentor ehf, e.d.) Mikilvægt er að 

hafa öflugt upplýsingaflæði milli heimila og skóla og er mentor grundvöllur til 

þess.  Skráning einkunna, ástundun, stundatöflur, vinnuáætlanir o.fl. er þar að 

finna undir svæði hvers nemanda. Mentor er einnig notaður við skráningu á 

agabrotum.  Mentor býður upp á þann eiginleika að skrá þau í sérstaka dagbók 

sem heldur utan um skráð agabrot. Kennari eða starfsmaður skráir agabrot á 

nemandann og lýsir því nákvæmlega með því að velja rétta reiti. Þess má geta 

að sömu möguleikar  til þess að skrá eru á mentor.is  og á stoppmiðum 

skólans.  

Það sem er frábært við mentor og SMT er það að hægt er að biðja um 

myndræna útfærslu. Kennari getur valið nemanda eða hóp og fengið að sjá á 

myndrænu formi stöðu hvers og eins. Hægt er að velja hvenær brotið gerist, 

hvaða brot var framið, staðsetning brotsins á skólasvæðinu, ástæða þess og 

eða afleiðing. Hægt er að fá bæði úrvinnsluna í kökuformi eða súluriti. ( Sjá 

fylgiskjal 3 ) 

Mentor er gífurlega mikilvægur hlekkur í söfnun upplýsinga og hjálpar hverjum 

skóla að halda utan um sitt kerfi með sýnilegum og góðum hætti. Með þessu 

hafa bæði kennarar og foreldrar betri yfirsýn og geta fylgst betur með nemenda 

sínum eða barni. 

Skráningar eru einn mikilvægasti þátturinn í vinnubrögðum SMT skólafærni en 

með þeim er hægt að fylgjast með þróun agabrota frá innleiðingu og hvort 

munur sé frá ári til árs.  

Það sem er líka mikilvægt er að kennarar og starfsfólk skólans sé búið að 

samræma sig í skráningum þ.e.a.s. að þeir sem skrá agabrot séu að merkja á 

sama staði. Það má ekki vera huglægt mat hvers og eins hvernig hann skráir, 
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einn getur talið eitthvað vera fyrsta stigs brot meðan annar telur sama brot 

vera annað eða þriðja stigs brot. Í þessu tilfelli er handleiðsla SMT- teymisins 

mikilvæg og hversu skýrar og góðan ramma starfsfólkið fær. Það þarf að skrá 

allt og aðstoða kennara  og starfsfólk til þess að greina vandann. Til að byrja 

með er nauðsynlegt að nota tékklista. Mikilvægt er að geta flett upp hvað gerst 

hafði einhverjum mánuðum fyrr og greina hvort það sér eitthvað í ferlinu sem 

hægt er að gera betur. (Zeff L., 2008) 

Skráningarnar geta gefið skólanum upplýsingar um til dæmis  

• Heildarfjölda skráninga í agamálum 

• Skráningar á hvern skráðan nemanda 

• Meðaltal skráninga á hverjum skóladegi í hverjum mánuði 

• Hvaðan skráningarnar berast (t.d. frá almennum svæðum eða 

kennslustofum)  

• Hundraðshlutfall nemenda með 0 – 1 skráningu 

• Hundraðshlutfall nemenda með 2 – 6 skráningar 

• Hundraðshlutfall nemenda með 7 eða fleiri skráningar 

Þessi gögn má nota til að meta hvernig megi endurskoða agakerfið til að 

aðlaga það betur að hverjum skóla fyrir sig. Með þessum gögnum sést svart á 

hvítu hvað gengur vel og hvað illa. Til dæmis er hægt að sjá á hvaða svæðum 

umbóta er þörf, hvort að bæta þurfi bekkjarstjórnun í skólanum eða hvort að 

bæta þurfi hegðun einstakra nemenda með einhverjum ráðum. (Sprague, J. 

Og Golly, A. 2006/2008) Í Áslandsskóla er kerfið unnið þannig að þegar 

nemandi hefur fengið 5 stoppmiða þarf hann að vinna uppbótarverkefni í 

skólanum. Umsjónarkennari nemandans finnur verkefni sem þarf að vinna 

innan skólans og sér til þess að nemandinn vinni það. Reynt er að tengja 

verkefnið brotum nemandans séu þau endurtekið það sama. Uppbótarverkefni 

eru til dæmis að raða skóm í hillur, þrífa skóhillur, þrífa stóla í matsal, hnoða 
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gamlan leir í myndmenntastofu, skafa tyggjó upp af skólalóð, ganga frá á 

bókasafni og margt fleira. Fái nemandi 10 stoppmiða er hann kallaður á fund 

með foreldrum, umsjónarkennara og  námsráðgjafa eða deildarstjóra. Á þeim 

fundi eru stoppmiðarnir ræddir, ástæður þeirra og hvaða leiðir sé best að fara 

til að fækka þeim.  

Óviðeigandi hegðun þarf að stöðva samstundis. Þess vegna er nauðsynlegt að 

allt starfsfólk skólasamfélagsins fari eftir sömu reglum og beiti sömu 

viðurlögum. Starfsmaður skóla sem til dæmis hefur umsjón með göngum og 

útisvæði þarf nokkrum sinnum yfir hefðbundinn skóladag að hafa auga með 50 

– 100 börnum. Komi upp vandi þarf viðkomandi starfsmaður að getað tekið á 

óviðeigandi hegðun af röggsemi og á árangursríkan hátt. Sé vandamálið ekki 

þess eðlis að hægt sé að leysa það á stuttum tíma eða að nemandinn sé í 

mikilli mótstöðu er nauðsynlegt að starfsmaðurinn geti vísað vandanum á 

annan starfsmann eða annan stað sem býður upp á meiri stuðning. (Sprague, 

J. Og Golly, A. 2006/2008) 

Rannsóknir sýna að í hverju skólasamfélagi, á hverjum tíma, eru nemendur 

sem hægt er að flokka niður í þrjá hópa. 85 – 90 % nemenda falla í hóp sem 

kalla má venjulega nemendur. 7 – 10 % nemenda eru afmarkaður hópur sem 

sýna einhver hegðunarvandamál og geta átt á hættu að að þróa með sér 

andfélagslega hegðun. 3 – 5 % nemenda eru svo þeir sem sýna nú þegar 

mikla andfélagslega hegðun og eru í mikilli hættu vegna alvarlegra vandamála 

í framtíðinni. Þessum hópum er raðað upp í píramída og ákveðin úrræði eru til 

í hverjum SMT skóla fyrir hverja hæð í píramídanum. (sjá fylgiskjal 4) Eftir að 

vinnubrögð SMT skólafærni hafa verið innleidd í skóla og farið er að vinna 

markvisst með það er í upphafi unnið með alla nemendur skólans sem eina 

heild. Á fyrsta ári sem kerfið er notað eru einna helst innleiddar reglur sem að 

nægja þeim sem við köllum venjulegir nemendur til að standa sig vel, sýna 

jákvæða hegðun og líða vel. Á öðru ári er einblínt á þann hóp nemenda sem 

sýna einhver hegðunarvandamál, miðjuna í píramídanum. Þá er lögð áhersla á 

að skipta skólanum niður í svæði og skipulag á hverju svæði er æft markvisst. 

Þetta hefur dregið verulega úr árekstrum nemenda í þeim skólum sem nota 
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vinnubrögð SMT skólafærni. Á þriðja árinu er einblínt mikið á þá nemendur 

sem flokkast efst í píramídanum. Markviss samvinna er við heimili þessara 

nemenda þar sem allir vinna saman að því að aðlaga þá að kerfinu og þeim 

vinnutækjum sem kennarar hafa til að aðstoða nemendur, ná fram því jákvæða 

í þeim, ná fram betri námsárangri, fækka hjá þeim agabrotum og þannig láta 

þeim líða betur. Þegar starfsfólk hefur verið þjálfað til að vinna með nemendum 

á öllum stigum píramídans er að sjálfsögðu unnið jafnt með öllum nemendum 

með viðeigandi vinnubrögðum fyrir hvern og einn.  (Vefur skóladeildar 

Akureyrar, e.d.)  

Foreldrahluti SMT heitir PMT en það stendur fyrir  „Parent Management 

Training“, sem er aðferð fyrir foreldra og aðra sem koma að uppeldi (Vefur 

Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar, e.d.)  

PMT er einskonar SMT heimilisins þar sem foreldrum eru kenndar aðferðir 

sem hjálpa þeim heimafyrir, sérstaklega með börn með hegðunarfrávik. PMT 

byggir, eins og SMT, á sterkum grunni rannsókna sem sýna að aðferðin dregur 

verulega úr hegðunarerfiðleikum barna og unglinga. Því fyrr sem foreldrar 

byrja að nota PMT því betra og ganglegra verður kerfið fyrir foreldra og barn.  

 

 

PMT er gott að vinna samhliða vinnubrögðum SMT skólafærni og foreldrum 

sem ætla að nota það er kennt að gefa:  

• skýr fyrirmæli 

• setja skýrar reglur 

• nota hvatningu 

• stöða óæskilega hegðun 

• temja sér reglur um virk samskipti og lausnaleit  

• hafa eftirlit með hegðun barnsins og skólagöngu  

(Vefur Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar, e.d.) 
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Mörg svokölluð verkfæri eru til í SMT. Má þar nefna check in – check out, 

skólakort og krakkakort. Check in/check out virkar þannig að: 

1. Nemandinn hittir ákveðinn fullorðinn aðila í skólanum að morgni hvers 

dags, einhver sem barnið þekkir og getur tengst. Þeir fara í sameiningu 

yfir markmið dagsins. Notast er við skólakort til þess að nemendinn sjái 

hver markmiðin eru. 

2. Kennari fær alltaf skólakortið en ákveðið er hvenær hann fær það. 

3. Nemandinn fær endurgjöf á hegðun allan daginn, ekki skammir heldur 

horft á það sem vel gekk og leiðrétt þar sem þarf að bæta daginn eftir. 

4. Klárar daginn með sama hætti og hann byrjar, það er með sama 

starfsmanni. 

 (Tobin T. Og Dickey C., 2008) 

Skólakort eru kort sem nemendur safna stjörnum á. Stjörnurnar geta 

nemendur fengið fyrir að standast fyrirfram ákveðna hegðun. Þegar skólakort 

er gert er búið til kort eða blað með reitum, annað hvort eins og stundatafla 

nemandans eða með færri reitum. Fundnar eru veikar hliðar nemandans sem 

hann þarf að styrkja, til dæmis að mæta á réttum tíma, byrja strax að vinna í 

kennslustundum, tala kurteisislega, vera góður við aðra, og fleira og getur 

nemandinn fengið stjörnur í kortið fyrir að standa sig vel. Í umbunarkerfinu er 

nákvæmlega skilgreint hvers konar hegðunar er vænst, hvers virði hvert skref 

er og hvaða umbunar er hægt að vinna til. Í upphafi er ákveðið hversu margar 

stjörnur mögulegt er að fá og hversu margar nemandinn þarf að nota til að fá 

umbun. Í upphafi dags eða viku er umbunin valin og nemandinn vinnur að því 

að safna sér fyrir henni. Í lok dagsins eða vikunnar, eru stjörnurnar taldar 

saman og þá kemur í ljós hvort að nemandinn hafi náð að vinna sér inn fyrir 

umbuninni. Skólakort eru mjög hvetjandi þar sem að nemandinn velur 

umbunina sjálfur í samráði við foreldra og eða kennara.  

Krakkakort eru táknkerfi sem nemendur geta unnið sér inn í 

viðurkenningarskyni fyrir jákvæða hegðun. (sjá fylgiskjal 8 ) Tilteknar eru 

ákveðnar kringumstæður eða staðir þar sem barnið hegðar sér ekki eins og til 

er ætlast eftir að því hefur verið kennd viðeigandi hegðun á þeim stað. 
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Krakkakortin eru gefin til að ýta undir betri hegðun. Krakkakort eru spennandi, 

börnum finnst gaman að safna þeim, þau eru áþreifanleg, ótvírætt merki um 

góða hegðun og hægt er að vinna sér þau inn strax. Hægt er að ákveða 

fyrirfram að barnið geti verslað með kortin. Til dæmis að fyrir 10 kort fáist 10 

mínútur í tölvuleik, fyrir 15 kort fáist spilakvöld með pabba og fleira í þá veru. 

Nánast alveg sama ferlið er unnið í öllum skólum sem innleiða SMT eða PBS. 

Eftir að kerfið hefur verið innleitt og notað markvisst í smá tíma hefur 

agabrotum alltaf fækkað. (Scott og Barrett, 2008) Í Áslandsskóla hefur þessum 

leiðum einnig berið beitt til að ná fram bættri hegðun allra nemenda. Höfundum 

langaði að vita hvort að það sama væri uppi á teningnum þar og í öðrum 

skólum. Hver áhrif kerfisins væru á skólann og skólasamfélagið. Einnig langaði 

þeim að vita hver viðhorf starfsfólks og nemenda væru til kerfisins. Skoðaðar 

voru allar skráningar sem til eru á agabrotum nemenda Áslandsskóla síðustu 

fjögur árin og athuguðum hvort fækkun hefði verið á agabrotum. Athugað var 

hvort breytingar hefðu orðið á fjölda og alvarleika agabrotanna síðan byrjað var 

að skrá þau og vinna markvisst með að fækka þeim. Einnig voru tekin viðtöl 

við nokkra starfsmenn og nemendur. Þeir spurðir út í kerfið almennt, notkun 

þess í skólanum og þeirra upplifun og viðhorf til þess. Höfundum finnst mjög 

mikilvægt að viðhorf starfsfólks til kerfis eins og vinnubragða SMT skólafærni 

sé jákvætt og einnig þarf kerfið að vera að virka eigi að réttlæta vinnuna við 

innleiðingu og notkun þess. Höfundum finnst nauðsynlegt að kanna hvort að 

kerfið sé að virka á sama hátt og það gerir erlendis, þaðan sem það er fengið. 

Gert er ráð fyrir að kerfið virki eins og skildi, annars væri það eflaust ekki í 

notkun ennþá hérlendis eða í þessum tiltekna skóla.  
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Aðferð 

 Þátttakendur 

Áslandsskóli tók til starfa haustið 2001 og fyrsta árið voru innan við 100 

nemendur við skólann frá 1. – 7. bekk og hefur skólinn vaxið mikið síðan og er 

Áslandsskóli nú heildstæður grunnskóli með hátt í fimmta hundrað nemendur í 

1.-10. bekk. Fastir liðir í starfi skólans eru m.a. morgunstundir, 

menningardagar, upplestrarkeppni, og samstarf við Hrafnistu. Skólinn byrjaði 

að innleiða SMT haustið 2004. Innleiðingunni er nú að fullu lokið og skólinn 

starfar eftir kerfinu að öllu leyti.  

Þátttakendur í rannsókninni okkar voru bæði nemendur og starfsfólk 

Áslandsskóla. Nemendur eru þeir sem fremja agabrotin svo að skráningarnar 

sem skólinn á og við fengum að vinna úr voru allar frá þeim. Við ræddum líka 

við nemendur í öllum deildum skólans um þeirra viðhorf til vinnubragða SMT 

skólafærni. Nemendurnir voru af báðum kynjum, á aldrinum 6 – 16 ára og voru 

valdir af handahófi.  Nemendur sem við ræddum við voru 6 talsins, stúlka og 

drengur úr 4., 7. og 10. bekk. Þeir fengu ekki greitt fyrir þátttöku.  

Starfsfólkið sem við ræddum við var úr flestum deildum skólans. Það voru allt 

konur, starfandi kennarar í yngri deild, miðdeild, unglingadeild, sérgreina- 

kennari og deildarstjóri og hafa starfað við skólann frá því áður en kerfið var 

innleitt. Þær eru allar á aldrinum 30 – 42 ára. Við ákváðum að velja einn 

stjórnanda og svo einn kennara úr hverri deild. Við völdum kennara innan 

hverrar deildar sem hafði starfað við skólann síðan fyrir innleiðingu 

vinnubragða SMT skólafærni til að fá sem besta sýn á þær breytingar sem 

orðið hafa. Við báðum þær um að koma í viðtölin svo að þær höfðu allar 

tækifæri á að neita þátttöku en gerðu það ekki. Þær fengu ekki greitt fyrir 

þátttöku.  
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Mælitæki 

Í Áslandsskóla eru til möppur með skráðum agabrotum fyrir hvert 

skólaár. Ákveðinn starfsmaður sem tekur við stoppmiðunum ( sjá fylgiskjal 2 ) 

setur þau í tiltekna möppu og hver bekkur fær sinn vasa í möppunni en fyrir 

framan hann er nafnalisti bekkjarins þar sem búið er að merkja við í dálka 

hversu mörg agabrot hver einstaklingur í bekknum hafi fengið. Þetta 

auðveldaði talningu skráðra agabrota og kom þar bersýnilega í ljós hversu 

mikilvægt sé að halda utan um þessa þætti. Höfundar skoðuðu hvern einasta 

miða þar sem þeir vildu fá að vita hversu mörg þriðja stigs agabrot leyndust í 

skráningunum. Þeir skoðuðu tölulegar upplýsingar sem skólinn á um fjölda 

agabrota nemenda. Þannig gátum þeir borið saman fjölda agabrota á milli ára. 

Höfundar skoðuðu hvaða áhrif skráningar agabrotanna hafa haft bæði fyrir 

nemendur og vinnu starfsfólksins með viðtölum og yfirferð á stoppmiðum. Þá 

skoðuðu þeir þrjú skólaár en vildum ekki taka árið í ár þar sem því er ekki lokið 

og erfitt að meta fjölda agabrota miðað við hin árin. 

Höfundar tóku viðtöl við nemendur og starfsfólk um viðhorf þeirra til SMT 

skólafærni. Viðtölin byggðu öll á spurningalistum sem höfundar útbjuggu 

fyrirfram. Höfundar vissu heilmargt um vinnubrögð SMT skólafærni og hefur 

það eflaust haft áhrif á spurningarnar. Vitneskju þeirra á vinnubrögðum SMT 

skólafærni hafa þeir öðlast við vinnu í SMT skólum auk þess að hafa sótt fjölda 

námskeiða. Þeir sömdum spurningar bæði um vinnubrögð SMT skólafærni 

almennt, um vinnu með það í skólanum og um viðhorf starfsfólksins til þess. 

(sjá fylgiskjal 5 ) Spurningarnar fyrir nemendur voru mikið færri og 

einskorðuðust við hver vinnubrögð SMT skólafærni væru og hvernig þeim 

þætti að vera í skóla sem notaði þetta kerfi. (sjá fylgiskjal 6) Spurningar 

starfsfólksins voru almennt um vinnubrögð SMT skólafærni og þær breytingar 

sem hafa orðið á skólastarfinu síðan kerfið var tekið upp (sjá fylgiskjal 5) 

Höfundar sömdu spurningarnar út frá því sem þeir vissu fyrir um vinnubrögð 

SMT skólafærni og héldu að myndi skipta máli þegar þátttakendur skoðuðu 

afstöðu sína til kerfisins. Þessi viðtöl viku lítið út frá spurningalistunum og var 

reynt eins og kostur var að hafa sem minnst áhrif á þátttakendur og svör þeirra 
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svo að útkoman væri sem réttmætust. Spurningarnar voru einnig mjög 

hlutlausar til að hafa sem minnst áhrif á svörin. Bornar voru saman skráningar 

á agabrotum í Áslandsskóla síðustu 4 árin en þar sem fjöldi nemenda var 

svolítið breytilegur deildum við agabrotunum niður þannig að við sæum einnig 

fjölda agabrota á hverja 100 nemendur á hverju ári.  

 

 Rannsóknarsnið 

Breyturnar sem unnið var með  í rannsókninni voru fyrst frumbreytan 

innleiðing vinnubragða SMT skólafærni. Fylgibreyturnar voru fjórar talsins. Sú 

fyrsta var fjöldi skráðra agabrota. Þar var athugað hvaða áhrif innleiðing 

vinnubragða SMT skólafærni var á fjölda agabrota við skólann. Næsta var 

alvarleiki agabrotanna, þar sem athugaður var munur á fjölda 2. og 3. stigs 

agabrota. Þriðja fylgibreytan var viðhorf starfsfólks til kerfisins og 

skólasamfélagsins sem starfar samkvæmt kerfinu og var það athugað með 

viðtölum við starfsfólkið sem byggðust á fyrirfram útbúnum spurningalista (sjá 

fylgiskjal 5). Fjórða og síðasta fylgibreytan var viðhorf nemenda til vinnubragða 

SMT skólafærni.  Það var einnig athugað með viðtölum sem tekin voru við 

nokkra nemendur skólans. (Sjá fylgiskjal 6)  

Spurningunni hvaða áhrif hafa skráningar agabrota haft á fjölda og alvarleika 

brotanna skoðuðum við með því að fara yfir skráningar undangenginna 4 

skólaára. Þær voru bornar saman og sást greinilega sá munur sem hefur orðið 

á agabrotum nemenda í skólanum.  

Spurningunni um viðhorf nemenda og starfsfólks var svarað með svörum 

þeirra úr viðtölum sem tekin voru við þau.  

 

 

Framkvæmd 

Í fyrstu útbjuggum við spurningalistann sem við notuðum til viðmiðunar í 

viðtölunum. Bæði nemendur og starfsfólk var tekið í viðtal innan skólans, í 

skólastofum og í fundarherbergi. Fyrirmælin sem þátttakendur fengu voru að 

svara spurningunum eftir bestu getu og að þeir mættu bæta einhverju við ef 
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þeir óskuðu þess. Viðtölin tóku mjög misjafnlega langan tíma. Styðsta 

nemendaviðtalið tók 10 mínútur en það lengsta varð 25 mínútur. 

Starfsmannaviðtölin voru öllu lengri, þar var styðsta viðtalið 15 mínútur en það 

lengsta 50 mínútur. Við bárum svör viðmælenda okkar saman og komumst 

þannig að því að þau voru öll keimlík sem segir okkur að greinilega eru 

nemendur og starfsfólk nokkuð sammála um ágæti vinnubragða SMT 

skólafærni og þess að starfa í skóla sem vinnur með kerfið.  

Við fórum gaumgæfilega yfir allar skráningar á agabrotum nemenda síðustu 

fjögur skólaár, eða síðan vinnubrögð SMT skólafærni var tekið upp í skólanum. 

Við fundum út fjölda skráðara agabrota á hverja 100 nemendur á hverju 

skólaári og bárum svo árin saman. Þannig gátum við séð breytingu sem átt 

hefur sér stað á agabrotum nemenda síðan vinnubrögð SMT skólafærni voru 

tekin upp við skólann. Einnig gátum við skoðað hversu mörg 3. stigs brot hafa 

verið framin á þessum árum og hversu mikið þeim hefur fækkað. 
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Niðurstöður og umræða 

Það sem höfundar vildu fá svör við væri hvort vinnubrögð SMT 

skólafærni geri það gagn sem ætlast er til af því og einnig hvort agabrotum hafi  

farið fækkandi eða ekki. 

Það er nefnilega áhugavert að sjá ekki bara hvort agabrotum hafi fækkað 

heldur líka hvort alvarleiki brotana hafi minnkað.  

Skólaárið 2005-2006 

Haustið 2005 byrjaði  Áslandsskóli að starfa eftir vinnubrögðum  SMT 

skólafærni og hóf skráningarferli sitt, eftir að hafa innleitt kerfið árið áður. Þetta 

ár voru 358 nemendur við skólann. Skráðir voru 1854 stoppmiðar og af þeim 

voru 120 þriðja stigs brot. Þriðja stigs brotin voru þá 6 % af heildarfjölda 

skráðra brota. (sjá mynd 1) Skráðir stoppmiðar voru 518 á hverja 100 

nemendur og skráð þriðja stigs brot 34 á hverja 100 nemendur.  

Þetta fyrsta ár var greinilega mikið um agabrot og skráningarnar miklar og 

skólinn fékk næg verkefni að vinna úr.  Að sjálfsögðu voru kennarar og 

starfsfólk að taka sín fyrstu skref í kerfinu og væntanlega hafa einhverjir 

hnökrar komið upp en forvitnilegt er að vita hvernig seinni ár líta út og hvort 

agabrotum og eða alvarleika þeirra hafi farið minnkandi. 

Hlutfall 3. stigs brota á fyrsta ári

94%

6%

1. og 2. stigs 3. stigs

 

Mynd 1 
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Skólaárið 2006 – 2007 

Á þessu ári hefur skólinn notað kerfið í heilt ár og ætti agabrotum að fækka 

samkvæmt þeim markmiðum sem skólar setja sér um að agabrotum fækki milli 

ára.  Sú varð heldur betur raunin, meiri en helmings fækkun skráðara agabrota 

en skráðir voru 876 stoppmiðar þetta ár og einungis 20 þriðja stigs brot, eða 2 

%. ( sjá mynd 2) Nemendur voru 410 þetta skólaár svo að skráð agabrot voru 

214 á hverja 100 nemendur og skráð þriðja stigs brot aðeins 5 á hverja 100 

nemendur.  

Þarna er spurning hvort árið hafi verið svona gott eða hvort værukærð 

starfsfólks ráði einhverju, því vissulega er þetta mikil fækkun. Samt sem áður 

er þessi fækkun sambærileg því sem gerst hefur annarsstaðar. Agabrotum 

hefur í sumum tilfellum fækkað um 42 % á milli fyrstu tveggja áranna.  (Scott 

og Barrett, 2008) 

 

Hlutfall 3. stigsbrota á öðru ári

98%

2%

1. og 2. stigs 3. stigs

 

Mynd 2 

 

Skólaárið 2007-2008 

Þriðja ár skólans í notkun vinnubragða SMT skólafærni. Starfsfólk og 

nemendur orðnir vanir að vinna samkvæmt kerfinu. Nemendur voru 458 og 

skráð agabrot voru 1782 og af þeim voru 41 þriðja stigsbrot eða 2 % af 
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heildarfjölda brota. (sjá mynd 3) Það gera 389 stoppmiða á hverja 100 

nemendur og 9 þriðja stigs brot á hverja 100 nemendur. Þetta var aukning frá 

fyrra ári en mikil skráning var á smærri agabrot, til dæmis fyrir tyggjó og húfur. 

Þetta var áberandi þegar farið var yfir stoppmiðana og þá sérstaklega hjá 

nemendum á unglingastigi. 

Fengum að vita að þetta skólaár var gefið út að það ætti að taka fastari tökum 

á smærri agabrotum og þau færð til skráningar. Þetta eru agabrot eins og 

notkun tyggjógúmmís, húfunotkun o.fl.  Vegna þessa er væntanlegt að einhver 

skekkja komi frá fyrra ári sem var með mjög fáum skráðum agabrotum. 

 

 

Hlutfall 3. stigs brota á þriðja ári

98%

2%

1. og 2. stigs 3. stigs

 

Mynd 3 

 

 

Skráning agabrota er eins og áður sagði mikilvægur hlekkur í uppbyggingu 

kerfisins, þar kemur fram hvaða áherslur skólinn skal fara í og mikilvægt fyrir 

starfsmann skólans að geta flett upp í gögnum aftur í tímann til þess að leita 

sér vitneskju um eitthvað sem áður hafði gerst. Það sem við sáum í 

skráningum Áslandsskóla var það að fyrsta árið eru margar skráningar og 

mörg þriðja stigs brot.  Annað árið fækkar þriðja stigs brotunum umtalsvert og 
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sakvæmt upplýsingum frá starfsfólki skólans var það vegna þess að nemendur 

voru farnir að kunna reglurnar betur og vissu hvar mörkin voru. Þriðja árið þar 

sem mikil áhersla var á skráningar og einnig áhersla á minni agabrot sýnir að 

það séu færri agabrot en fyrsta árið og það sem gleðilegt er að mikil fækkun 

þriðja sigs agabrota hefur orðið, sem er mjög jákvætt.  
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Við tókum viðtöl við nemendur og starfsfólk í Áslandsskóla. Svör nemendanna 

voru svolítið mismunandi eftir aldri þeirra, en þó ekki svo að ósamræmis gætti í 

þeim. (sjá spurningalista í fylgiskjali 6)  Þau voru öll sammála um að þeim 
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þætti skemmtilegt og gott að vera í Áslandsskóla fyrir utan einn nemanda úr 

unglingadeild sem sagði að þetta væri algjör “herskóli” og sagði í kjölfarið að 

við skólann væru of margar og harðar reglur. Næst voru nemendur spurðir um 

hvað SMT  væri og gátu mið- og unglingadeildar nemendur svarað því vel; að 

SMT væri agakerfi sem gengi út á að hafa sömu reglur í öllum skólanum og að 

nemendur fengju fugla fyrir að hegða sér samkvæmt reglunum og stoppmiða 

fyrir að brjóta þær. Annar nemandi yngri deildarinnar var með sambærilegt 

svar á reiðum höndum en hinn var ekki eins viss. Hann vissi þó að vinnubrögð 

SMT skólafærni væru notuð í skólanum og að það væru reglurnar í skólanum. 

Nemendurnir voru ekki allir sammála um hvað þeim þætti um vinnubrögð SMT 

skólafærni. Þeir yngstu svöruðu að þeim þætti það bara fínt, miðdeildar 

nemendurnir sögðu báðir að það væri fínt að vita hvernig ætti að haga sér í 

öllum skólanum og að allir kennararnir væru með sömu reglurnar. Þetta væri 

samt stundum svolítið strangt og að stundum fengju þeir stoppmiða fyrir 

eitthvað sem þær ættu ekki skilið. Unglingarnir voru sammála um að 

vinnubrögð SMT skólafærni væru ágæt en svolítið strangt.  Þegar við spurðum 

nemendurna hvort þeir mundu vilja vera í skóla þar sem ekki væru notuð 

vinnubrögð SMT skólafærni voru þeir yngstu alveg vissir á því að þeir vildu 

hvergi annarsstaðar vera en í Áslandsskóla, hinir svöruðu því að þeir myndu 

vilja prófa það en sennilega væri samt best að vera í SMT skóla því að það sé 

miklu meira hljóð og þægilegra að vera í skóla þar sem vinnubrögð SMT 

skólafærni eru notuð og allir fara eftir reglunum. Við spurðum nemendur hvort 

að þeir kynnu allar SMT reglurnar og voru svörin svolítið misjöfn þar. Einn var 

fljótur að svara neitandi, þetta væru svo rosalega margar reglur, en þegar hann 

hugsaði sig betur um kunni hann nú ansi margar. Báðir yngstu nemendurnir 

svöruðu hratt og örugglega játandi, þeir voru með þetta á hreinu. Aðrir sögðust 

kunna þær helstu en það væru alveg nokkrar sem væru lítið notaðar sem þeir 

kynnu ekki. Annars væri nýbúið að vera upprifjun á reglunum svo að þeir væru 

nú nokkuð vel með þær á hreinu. Að lokum spurðum við nemendur hvort að 

allir kennarar og starfsfólk færi eftir reglunum og hvort að allir brygðust eins við 

ef að reglurnar væru brotnar. Þeir voru allir sammála um að allir kennarar 
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notuðu sömu reglurnar en það væri svolítið misjafnt hvernig þeir tækju á 

brotum, til dæmis væru sjaldan gefnar aðvaranir á ganginum og skólalóðinni, 

bara strax stoppmiði á meðan kennarar gefi alltaf eina aðvörun í 

kennslustofunum.  

Svör starfsfólksins voru öll frekar lík. Það voru allir sammála um að það hafi 

orðið mikil breyting á skólastarfinu eftir að vinnubrögð SMT skólafærni voru 

tekið upp í skólanum. Helstu breytingar fannst þeim vera að nú sé markvissar 

tekið á agabrotum, starfsfólk á auðveldara með að taka á málunum þegar 

ákveðnu agaferli er fylgt og allir gera það eins.  Aginn og hegðun nemenda í 

skólanum er betri og auðvelt fyrir kennara að taka við nýjum hópum 

tímabundið til dæmis. Þó að kennarinn þekki ekki nemendahópinn sérlega vel 

þá þekkja allir bæði nemendur og kennarar kerfið og allir fara eins eftir því. 

Nemendur fá skýr fyrirmæli til að fara eftir og fá meira hrós fyrir það sem vel er 

gert. Kerfið er mjög hvetjandi fyrir nemendur og auðveldar kennurum að fá 

nemendur til að bæta hegðun sína. Stjórnendur hafa betri yfirsýn yfir það sem 

gerist í skólanum, bæði jákvætt og neikvætt og geta því betur komið til móts 

við það. Þar af leiðandi hefur skólinn fengið jákvæðari umfjöllun í samfélaginu.  

Innleiðing kerfisins hefur gengið hratt og örugglega. Starfsfólkið er sammála 

um árangur innleiðingarinnar hafi verið framúrskarandi og það sé því að þakka 

hve allir hafa verið jákvæðir gagnvart kerfinu og að allir hafi lagst á eitt til að 

láta þetta ganga vel. Starfsmenn eru iðnir við að koma með úrbætur og tillögur 

sem leiða til þess að kerfið verði markvissara og betra fyrir skólann. 

Innleiðingunni er lokið og nú er verið í sérhæfðum útfærslum til að höfða til 

allra nemenda. Sérstaklega er unnið að því núna að aðlaga kerfið að 

nemendum sem eru með frávik og jafnframt að aðlaga þá nemendur að 

kerfinu.  

Samkvæmt svörum úr viðtölum við starfsfólk tekst nánast öllum nemendum að 

aðlagast kerfinu á innleiðingartímabilinu. Að lokum tekst öllum nemendum að 

aðlagast kerfinu því að sérúrræði sem til eru í kerfinu eru fundin fyrir þá 

nemendur sem eiga erfitt með að fylgja reglunum. Með réttri tækni, ákveðni 

kennara og foreldra er hægt að aðlaga alla nemendur að kerfinu. Mörg 
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hjálpartæki eru til fyrir vinnubrögð SMT skólafærni eins og til dæmis check 

in/check out þar sem hægt er að hjálpa þeim nemendum sem eru í efsta lagi 

þríhyrningsins.  

Í Áslandsskóla eru um 95% starfsfólks skólans virkt í notkun kerfisins 

samkvæmt svörum starfsfólks í viðtölunum. Búið er að aðlaga kerfið að flest 

öllum svæðum skólans svo að starfsfólk á að geta unnið fullkomlega eftir því 

hvar sem það starfar í skólanum. Í reglutöflu skólans eru reglur fyrir hvert 

svæði skólans svo að nemendur vita að hverju þeir ganga á hvaða stað. 

Samkvæmt upplýsingum frá starfsfólki ganga aðferðir kerfisins samt sem áður 

ennþá best í heimastofum nemenda eða þar sem umsjónarkennarar eða 

sérgreinakennarar eru með sinn hóp.   

Ákveðið teymi er innan skólans sem heldur utan um SMT starfið, það teymi 

kallast einfaldlega SMT teymi og er samsett af starfsfólki skólans. SMT teymið 

hittist reglulega, skoðar kosti og galla kerfisins, endurskoðar það sem þarf að 

endurskoða, ýtir á eftir starfsfólki að kenna nemendur reglurnar og viðhalda 

þeim. Teymið vinnur einnig ýmis ferilsgögn um hvernig eigi að bregðast við 

ákveðnum atriðum sem geta komið upp í skólastarfinu. Það tekur við 

athugasemdum og tillögum frá starfsfólki um hvað gengur vel og hvað ekki. 

Sér til þess að allir nýjir starfsmenn fái fræðslu um kerfið og vinni samkvæmt 

því. Teymið skipuleggur SMT kennslutímabil í skólanum yfir veturinn og býr til 

sérstakt SMT skóladagatal. Einnig fer það yfir skráningar og kemur með 

tillögur að úrbótum. Starfsfólkið sem við tókum viðtöl við talaði um teymið og 

ágæti þess fyrir alla í skólanum, bæði starfsfólk og nemendur.  

Einnig er við skólann svo kallað sáttarteymi. Nafn SÁTT-ar teymisins stendur 

fyrir samvinna, ábyrgð, tilllitssemi og traust sem eru þeir þættir sem SMT starf 

skólans gengur út frá. Sáttarteymið tekur að sér að aðstoða kennara með 

nemendur sem eru erfiðir í hegðun eða þurfa einhver sérstök úrræði til dæmis 

vegna eineltis eða annarra erfiðleika. Teymið er samansett af starfsfólki 

skólans ásamt aðila frá Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar sem sér um að aðstoða 

við innleiðingu, hugmyndir og fleira. Ætlunin er að þegar teymið hefur starfað í 
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svolítinn tíma og góð reynsla er komin á það þá hverfi fulltrúi 

Skólaskrifstofunnar frá og skólinn sjái alfarið um teymið sjálfur.  

 

Allir starfsmenn sem við tókum viðtöl við var almennt ánægt með að vinna 

samkvæmt kerfinu. Sumum fannst þetta auka vinna í upphafi en þó var fólk 

mjög jákvætt sem hefur án efa auðveldað innleiðingu kerfisins. Núna er kerfið 

aftur á móti orðið eðlilegur hluti af skólastarfinu og meiri hluti starfsfólks 

skólans gæti ekki hugsað sér að starfa í skóla þar sem ekki eru notuð 

vinnubrögð SMT skólafærni. Það er töluverð vinna að halda utan um allar 

skráningar sem fylgja kerfinu, fjölda umbunarmiða, að muna eftir að gefa öllum 

umbunarmiða, fjölda stoppmiða, uppbótarverkefni og þar fram eftir götunum. 

En þessi vinna borgar sig því að hún skilar jákvæðara og betra skólaumhverfi 

og skráningum sem gefa kennurum mikilvægar upplýsingar um hegðun 

nemenda sem þarf að vinna með. Starfsfólk minntist á að stundum koma 

lægðir í því sem í Áslandsskóla kallast fuglagjöf, þ.e. að gefa nemendum fugla 

sem eru umbunarmiðarnir. Þá þarf starfsfólk að minna hvert annað á og taka 

sig á í því. Þetta er eðlilegur hlutur sem með samvinnu tekst að halda í 

jafnvægi.  

Starfsfólkið var sammála um að kerfið nýtist kennurum sérlega vel séu þeir að 

nota kerfið markvisst. Það sé frábært mælitæki á hegðun og minni kennara 

hrós og jákvæða styrkingu. Það skiptir miklu máli að samræmi sé í reglum hjá 

kennurum og vinnubrögð SMT skólafærni veita öllu starfsfólki möguleika á því. 

Samræmdar reglur í skólanum gefa af sér betri aga í kennslustundum og í 

skólanum öllum. Kerfið er frábært fyrir allt starfsfólk og til dæmis auðveldar það 

nýju fólki að koma inn í skólann og vinna eftir sömu markmiðum og leiðum og 

aðrir. Það að allir noti sömu orðin um reglurnar auðveldar nemendum að 

tileinka sér þær, og þá sérstaklega nemendum með sérþarfir. Með kerfinu fæst 

betri bekkjarstjórnun sem leiðir til betri kennslu í kennslustundum.  

Öll agabrot nemenda eru skráð eftir ákveðnu kerfi. Það er gert til að getað 

fylgst með gangi mála. Þarf að rifja upp og kenna reglur betur? Er agabrotum 

að fækka? Er þeim að fjölga? Með skráningunum er einnig hægt að bera 
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saman tímabil. Einnig er hægt að sjá með skráningunum hvar brotin eiga sér 

stað, hvort ákveðin svæði í skólanum séu verri en önnur og þá má velta því 

upp hvað sé hægt að gera í því. Með skráningunum sést líka ef að sömu 

nemendurnir eru endurtekið að brjóta af sér. Þá er hægt að skoða tegundir 

brota og hvernig er hægt að koma til móts við þessa nemendur til að þeir bæti 

hegðun sína. Með skráningunum má líka sjá hverskonar brot eru algengust og 

þá er hægt að skoða hvað er hægt að gera í því. Starfsfólkið telur sig mjög 

duglegt við að gefa stoppmiða og skrá öll brot. Til að mynda er bannað að vera 

með tyggjó í skólanum og fá nemendur hiklaust stoppmiða fyrir slíkt. Það er 

töluverður fjöldi skráðra brota svo að brotin eru mis alvarleg. Mikilvægt er að 

skrá öll brot til að halda utan um hegðun nemenda og auðvitað er það 

aðaltilgangurinn að sjá breytingu á hegðun hvers nemenda með tímanum til 

hins betra. Kennararnir eru sammála um að gott sé að hafa skráningarnar hjá 

sér þegar rætt er við foreldra um agabrot nemendanna. Sumir foreldrar vilja 

ekki að trúa hverju sem er upp á sitt barn en þarna er það skjalfest og ekkert 

hægt að fetta fingur út í það.  

Skráningarnar nýtast einnig vel til að bera saman ár, bekki og tímabil. Einnig til 

að tryggja að gripið sé inn í ef nemandi er með mörg skráð brot. Þá er hægt að 

leita lausna fyrir þann nemanda eða á því svæði sem oftast eru skráð brot á. 

Hver umsjónarkennari heldur utan um skráningar sinna nemenda til að beita 

viðeigandi refsingum; uppbótarverkefnum og fundi með foreldrum. Einn 

starfsmaður skólans sér svo um að skrá öll brotin inn í þar til gert kerfi svo að 

kennarar og stjórnendur geti haft yfirlit með þeim. Kerfið nýtist stjórnendum 

skólans mjög vel að því leyti að það gefur góða yfirsýn á því hvað er að gerast 

í skólanum. Agaferlið kemur í veg fyrir að mál séu látin liggja lengi niðri án 

þess að tekið sé á þeim. Kerfið gefur stjórnendum mynd af hegðun nemenda 

skólans og hvaða vandamál þarf að takast á við hverju sinni á hvaða stað. 

Þannig geta þeir stjórnað breytingum til að laga það sem út af hefur borið.  

Við spurðum starfsfólkið hvert viðhorf nemenda væri gagnvart kerfinu. Þeir 

voru nokkuð sammála um að flestir séu ánægðir með það, að minnsta kosti 

með umbunarkerfið. Sumum finnst skólinn þó algjört regluveldi og finnst þeir 
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ekkert mega gera. Það eru einna helst nemendur á unglingastigi. Þeim finnst 

kennsla á reglunum hallærisleg og átta sig stundum ekki á því að þetta séu 

hefðbundnar reglur sem tíðkast líka í öðrum skólum en í SMT skólum séu þær 

kenndar sérstaklega. Það verður þó til þess að allir vita vel til hvers er ætlast af 

þeim, sem þeim finnst gott. 

Foreldrar eru nánast allir mjög ánægðir með kerfið og margar jákvæðar 

umsagnir berast skólanum frá foreldrum. Einstaka foreldrar hafa ekki verið 

sáttir við að þurfa að mæta á fund með sínu barni þegar það hefur fengið 10 

stoppmiða sem eru að miklu leyti fyrir minniháttar brot á borð við að vera með 

tyggjó. Sumum finnst líka að það eigi ekki að umbuna fyrir hegðun sem öllum 

ber að fara eftir og á að vera eðlileg krafa. Samt sem áður finnst foreldrunum 

gott að getað spurt umsjónarkennara um agabrot síns barns, þar sem 

kennarar hafa góðar skráningar um brotin geta þeir frætt foreldrana 

nákvæmlega um það hvaða skólareglur barnið þeirra hefur brotið og hvenær.   

Kerfið hefur gert skólanum kleift að vera í góðu sambandi við heimilin í gegn 

um fuglaveislur, skólakort og krakkakort. Foreldrar fá strax að vita ef hegðun er 

ábótavant og eru í flestum tilfellum mjög samstarfsfúsir. Þegar nemandi fær 

fugl / umbunarmiða hefur hann kost á því að fara með hann heim til að sýna 

foreldrum sínum og koma svo með hann aftur í skólann þar sem að hver 

bekkur safnar í sameiningu fuglum. Þannig geta foreldrar fylgst með því þegar 

nemendum er hrósað fyrir góða hegðun. Margir foreldrar nemenda með 

hegðunarvandamál hafa einnig fært kerfið heim og nýta sér þá PMT 

foreldrafærni. Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar býður foreldrum upp á fræðsluefni 

og námskeið í því.  

Starfsfólkið sem við ræddum við var allt sammála um að helsti galli kerfisins 

væri sá að sífellt þarf að viðhalda kerfinu, fylgja því eftir og að muna eftir að 

hrósa öllum, líka þeim sem alltaf eru stilltir og prúðir. Þetta sé þó jafnvel ekki 

galli því að þetta er ákveðið aðhald sem starfsfólk býr sjálf til með því að vera 

duglegt við að benda hvert öðru á og halda hvert öðru við efnið.   

Starfsfólkið var allt sammála um að kerfið sé mjög gott og að frábært sé að 

vinna í SMT skóla. Þeir sögðu að í Áslandsskóla sé allt sé mjög skýrt, allir viti 
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til hvers er ætlast af þeim og að kerfið virkar. Þetta sé frábært agakerfi sem 

nýtist í jákvæðri styrkingu nemandans. Það ýtir undir góða hegðun nemenda, 

er gott tæki til að stjórna og samræma reglur á mörgum stöðum skólans. Allir í 

skólasamfélaginu vinna eftir sama kerfi, tala sama tungumálið og bregðast við 

á sama hátt sem leiðir til betri hegðunar í skólanum. Kerfið auðveldar samskipti 

milli nemenda og starfsfólks. Allir þekkja sömu reglurnar sem veldur færri 

árekstrum og agaferlið er skýrt.   

Takmarkanir á okkar rannsókn eru þær að við vorum einungis að skoða einn 

tiltekinn skóla, tókum viðtöl við nemendur og kennara af handahófi. Skólinn 

hefur notað vinnubrögð SMT skólafærni í 5 ár og verður hægt  að gera ítarlegri 

rannsóknir á þróun SMT vinnunnar í Áslandsskóla þegar fram líða stundir. 

Einnig væri gaman að sjá samanburð á milli skóla.  
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Lokaorð 

Í lok þessarar skýrslu okkar um SMT finnst okkur verðugt að tala um okkar 

upplifun á kerfinu eftir þessa miklu vinnu og hversu mikið við höfum fylgst með 

þróun kerfisins og skoðað þau gögn sem til eru um kerfið í skólanum. 

SMT er frekar nýlegt hér á landi en hefur farið eins og eldur um sinu nú á allara 

síðustu árum. 

Þegar komið er inn í Áslandsskóla er strax greinilegt að þar eru skýrar reglur 

og krakkarnir mjög svo meðvitaðir um reglur skólans. Reglur skólans eru 

jafnframt mjög sýnilegar á veggjum hans og því hafa nemendurnir þær alltaf 

fyrir augum til áminningar um hvernig haga sér eigi í skólanum. Það sem 

einkennir skólann er hversu virkt starfsfólk skólans er í SMT-kerfinu, enda er 

það eitt af því mikilvægasta að starfsfólkið sér samstíga í því sem það er að 

gera og þannig virki kerfið betur fyrir alla, bæði nemendur og kennara, það er 

eftirvill kostur að stafsfólk skólans er í yngri kantinum og opið fyrir nýjungum og 

takast á við þau verkefni sem skólastjórnendur setja þeim. Skólastjórnendur 

Áslandsskóla setja líka skýrar reglur og viðhalda kerfinu vel ásamt teymi 

skólans, öllum er gert fyllilega ljóst að eftir þessu kerfi vinna allir inna veggja 

skólans. Við teljum að gott utan um hald sé máttarstólpi þess að kerfið virki 

sem best. Að í skólum eins og  Áslandsskóla sé gott teymi sem vinnur vel 

saman og er leiðandi afl innan skólans til þess að virkja alla og til þess að gera 

kerfið sem eðlilegast í hinu daglega lífi skólans. Skráningar er mikilvægt og sér 

ákveðinn starfsmaður Áslandsskóla um að taka við upplýsignum frá 

umsjónarkennurum um skráningu agabrota og hefur skipulag á þeim til frekari 

úrvinnslu.  

Fuglaveisla er greinilega mikilvæg fyrir nemendur skólans og krakkarnir bíða 

spenntir eftir umbun sem þau fá eftir viss marga fugla/umbunarmiða. Að 

sjálfsögðu drífur þetta krakkana áfram og þau eru fyrir vikið jákvæðari fyrir því 

að fara eftir SMT-reglunum.  

Starfsfólk skólans er mjög ánægt með kerfið og finnst bersýnilega gott að 

vinna með því. Þeim finnst krakkarnir rólegri og það auðveldar starfsumhverfi 

þeirra og barnanna til muna. Starfsfólkið er allt sammála um að þetta sé 
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frábært kerfi sem er þess virði að leggja á sig að læra og vinna með til þess að 

gera skólann sinn að enn betri skóla.  

Þetta andrúmsloft höfum við fundið í þessari vinnu okkar um SMT og vonumst 

til þess að eiga farsælt kennarastarf með SMT. 

 

 

 

 

  _______________________________ 

Katla Jónsdóttir 

 

_______________________________ 

Magnús Sigurjónsson 
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Fylgiskjal 1 
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Fylgiskjal 2 
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Fylgiskjal 3 
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Fylgiskjal 4 
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Fylgiskjal 5 

Spurningalisti starfsfólks 

1. Hefur orðið breyting á skólastarfinu síðan SMT var tekið upp í 

skólanum? 

2. Ef já: Hverjar eru helstu breytingarnar?  

3. Hvernig finnst starfsfólkinu að vinna eftir kerfinu? 

4. Hver eru áhrifin á vinnuálag starfsfólks eftir að kerfið var tekið inn? 

5. Er mikil vinna að halda utan um kerfið? 

6. Eru nemendur jákvæðir gagnvart kerfinu? 

7. Eru foreldrar ánægðir með kerfið? 

8. Hvernig nýtist kerfið í samvinnu með heimilunum?  

9. Hvernig nýtist kerfið kennurum/starfsfólki? 

10. Hvernig nýtist kerfið stjórnendum skólans? 

11. Hver er tilgangurinn með því að skrá öll agabrot?  

12. Hvernig nýtast skráningarnar? 

13. Hvernig hefur innleiðing kerfisins gengið? 

14. Er innleiðingunni lokið? 

15. Er munur á áhrifum SMT eftir aldri nemendanna? 

16.  Er eitthvað ákveðið teymi eða hópur innan skólans sem heldur utan 

um kerfið? 

17. Hvað gerir það teymi? 

18. Hver er helsti galli kerfisins? 

19. Hver er helsti kostur kerfisins? 

20. Tekst öllum nemendum að aðlagast SMT? 

21. Tekst skólanum að aðlaga SMT að þörfum allra nemenda? 

22. Er allt starfsfólk virkt í notkun kerfisins? 

23. Hvernig gengur að nota aðferðir kerfisins á mismunandi 

stöðum/svæðum skólans? 

24. Hvernig er samvinna skólans og skólaskrifstofunnar varðandi kerfið? 
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Fylgiskjal 6 

 

Spurningalisti nemenda 

 

1. Hvernig finnst þér að vera í Áslandsskóla? 

2. Hvað er SMT? 

3. Hvað finnst þér um SMT? 

4. Mundirðu vilja vera í skóla þar sem ekki er SMT? 

5. Kanntu allar SMT reglurnar? 

6. Fara allir kennarar eins eftir reglunum og bregðast þeir eins við ef að 

þær eru brotnar? 
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Fylgiskjal 7 
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Fylgiskjal 8  
 


