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Útdráttur 

Undanfarna áratugi hafa orðið gríðarlegar samfélagsbreytingar og í kjölfarið hafa 

skólar landsins tekið í auknum mæli þátt í uppeldi barna og félagsmótun þeirra. Á 

þann hátt hafa skólar áhrif á afdrif og aðlögun þessara einstaklinga að samfélaginu. 

Mörg úrræði eru til sem eiga að efla félagsfærni barna og með einum eða öðrum 

hætti sporna gegn hegðunarvanda þeirra. 

Eitt af þessum úrræðum er PMT foreldrafærni (e. parent management training) 

(PMT)en það er aðferð sem veitir börnum og unglingum jákvæðan stuðning við 

æskilega hegðun. Með því er stefnt að því að draga úr eða koma í veg fyrir 

hegðunarfrávik. Innan þessa kerfis eru verkfæri sem má nýta innan 

skólasamfélagins en PBS (e. positive behaviour support) er aðferð sem notuð er til 

aðlögunar þessara verkfæra að skólasamfélaginu. Segja má að PBS sé jákvæður 

stuðningur við jákvæða hegðun. Í Hafnarfirði hefur sú aðferð verið þróuð og kallast 

SMT skólafærni. Hún hefur hefur verið innleidd í alla skóla bæði í Hafnarfirði og á 

Akureyri en æ fleiri sveitarfélög hafa fylgt í kjölfarið. Í þessari heimildaritgerð 

verður fjallað um hvernig SMT virkar og hvernig hún getur nemendum í 

grunnskóla. Einnig verður fjallað um hvernig skólafélagsráðgjafi getur komið að 

SMT og að lokum skoðaðar rannsóknir og dregnir saman kostir og gallar 

aðferðarinnar. 

Helstu niðurstöður voru þær að SMT er aðferð með ákveðna vankanta sem þarf að 

vinna úr og skoða vandlega. Vafasamt er að mati höfundar að gera einstaklinga 

einsleita og draga úr persónueinkennum þeirra í stað þess að vinna með 

einstaklingnum og vandamálum hans.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 ECTS eininga lokaverkefni til BA-gráðu í grunnnámi í 

félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. 

Kærar þakkir vil ég senda til foreldra minna, Gunnars Frímannssonar og Áslaugar 

Kristjánsdóttur, sem studdu mig heilshugar í gegnum námið. Án þeirra stuðnings 

hefði ég ekki getað stundað mitt nám. Einnig vil ég koma á framfæri þökkum til 

Guðrúnar Helgu Sederholm leiðbeinanda míns fyrir yndislegt viðmót og góð ráð.  
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Inngangur 

Mikilvægt er að skólar þrói samræmt agakerfi, til þess að geta yfirfært reynslu á 

milli skóla sem dregur úr tilviljanakenndum aðferðum, Sprague og Golly telja að í 

skólum sem styðjast ekki við samræmt agakerfi sé takmarkaður stuðningur við 

starfsfólk og mikið um refsingar (2008). Þróuð var hafnfirsk útgáfa af PBS (e. 

positive behavior support) sem er bandarísk aðferð er byggir á jákvæðum stuðningi 

við nemendur. Þessi útgáfa nefnist hér á landi SMT skólafærni og byggir á sömu 

hugmyndafræði og PMT foreldrafærni (e. parent management training). SMT 

skólafærni telst einmitt fimmta og síðasta stig innleiðingar PMT foreldrafærni. 

Segja má að þessu stigi hafi verið bætt inn svo hægt hafi verið að vinna með 

skipulögðum hætti með skólakerfið. 

Ekki er langt síðan SMT skólafærni var innleidd inn í skóla hér á landi en þróunin 

hefur verið hröð og hefur hún verið færð inn í alla skóla í Hafnarfirði og á Akureyri 

ásamt því að mörg önnur sveitarfélög hafa hafið innleiðingu. Aðferðin hefur bæði 

verið innleidd í leik- og grunnskóla hér á landi og geta því börn á þessum aldri nýtt 

sér SMT skólafærni. Það hversu hröð þessi þróun hefur verið, án þess að veruleg 

reynsla hafi verið komin í fyrstu sveitarfélögunum, vakti áhuga höfundar og með 

þetta í huga ákvað höfundur að skrifa lokaverkefni þetta um SMT skólafærni. Út frá 

þessu varð rannsóknarspurning höfundar: Hvernig gagnast SMT skólafærni 

nemendum í grunnskóla? Hafði höfundur áhuga á því að skoða einnig kosti og galla 

aðferðarinnar. Til að svara spurningunni verður PMT foreldrafærni kynnt og sá 

kenningargrunnur sem þar liggur að baki og einnig árangurinn sem hlotist hefur af 

notkun PMT. Í framhaldinu verður skoðuð innleiðingog þróun SMT í skólum, hversu 

langan tíma innleiðing tekur og hvernig hún gengur fyrir sig. Gerð verður grein fyrir 

helstu verkfærum aðferðarinnar en þau eru til dæmis fyrirmæli, hvatning og 

lausnaleit. Einnig verður skoðað hvernig skólafélagsráðgjafi getur komið að SMT 

skólafærni en þar til stuðnings hafði höfundur samband við Júlíönu Jónsdóttur 

náms- og félagsráðgjafa í Áslandsskóla í Hafnarfirði sem þegar hefur lokið 

innleiðingu SMT. Einnig er stuðst hér við heimasíðu Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar 

ásamt því að stuðst er við greinar og rannsóknir bæði á SMT skólafærni og PMT 
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foreldrafærni svo hægt sé að skoða aðferðirnar nánar og grein verður gerð fyrir 

hegðunarröskunum sem SMT skólafærni getur gagnast við.  
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I. SMT skólafærni 

Til að geta fjallað um SMT skólafærni og grunn þess kerfis þarf að mati höfundar að 

hverfa til byrjunar og gera tilraun til að skilgreina hegðunarerfiðleika. Kafli þessi 

byrjar á því og fer svo út í þann kenningargrunn sem liggur að baki SMT skólafærni 

áður en loks er fjallað um kerfið sjálft. 

Áhersla er lögð á að tíðni erfiðrar hegðunar sé hærri en almennt er hjá öðrum 

börnum á sama þroskastigi og slíkt raski lífi barnsins í viðmiðum flokkunarkerfanna 

ICD-10 sem World Health organization (WHO) bjó til og DSM-IV-TR sem American 

Psychological Association (APA) setti saman um hegðunarerfiðleika. Einnig er 

greint á milli vægra hegðunarerfiðleika eða mótþróaþrjóskuröskunar og alvarlegri 

erfiðleika eða hegðunarröskunar (Norges forskningsråd, 1998). 

Samræmi er í flokkunarkerfunum báðum þegar kemur að einkennum 

hegðunarerfiðleika. Þegar barn sýnir mótþróaþrjóskuröskun er endurtekið mynstur 

ögrandi hegðunar, óhlýðni, mótþróa og neikvæðni. Til að greinast með slíka röskun 

þarf hegðunin að hafa átt sér stað að lágmarki í sex mánuði. Hinsvegar vísar 

hegðunarröskun til endurtekins mynsturs í hegðun hvort heldur sem er barns eða 

unglings og þar hefur verið brotið á rétti annarra. Ekki eru virtar félagslegar reglur 

á borð við árásarhneigð, skemmdir á eigum annarra og önnur alvarleg brot á 

reglum, einnig eru aldurstengd viðmið samfélagsins ekki virt. Til að greinast með 

hegðunarröskun þarf einstaklingur að hafa sýnt þrjú eða fleiri einkenni síðustu 12 

mánuði og eitt síðustu sex mánuði (Anna Björnsdóttir og Margrét Sigmarsdóttir, 

2009). 

a. Kenningar og kenningagrunnur 

Hér verður fjallað helst um PMT foreldrafærni sem er sá grunnur sem liggur að baki 

SMT skólafærni. Þar sem PMT foreldrafærni var þróuð upphaflega í Oregon í 

Bandaríkjunum er hún stundum kölluð PMTO aðferðin. 

Dr. Gerald Patterson, Dr. Marion Forgatch og samstarfsfólk þeirra á Oregon Social 

Learning Center (OSLC) í Bandaríkjunum þróuðu aðferð sem kallast PMT 

foreldrafærni (e. parent management training). PMT foreldrafærni er aðferð fyrir 
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foreldra og helst þá sem eiga börn með hegðunarörðugleika og hentar foreldrum 

barna á leik- og grunnskólaaldri. Ef unnið er með erfiðleikana á fyrstu stigum 

þróunar næst besti árangurinn. Fyrstu niðurstöður rannsókna á árangri PMT 

meðferðar voru birtar í kringum 1960 og hefur þróun staðið yfir síðan (Patterson, 

Reid og Eddy, 2002). 

PMT byggir helst á félagsnámslíkani (e. social interaction learning model) Geralds 

Patterson (Patterson, Reid og Dishion, 1992). Þar er gengið út frá því að barn læri 

hegðun í gegnum tengsl sín við aðra en foreldra og uppeldisaðferðir þeirra eru 

helstu áhrifavaldar þegar kemur að aðlögun barna. Í þessum tengslum eru ákveðin 

hegðunarmynstur styrkt en uppeldisaðferðir foreldra hafa bein áhrif á hvernig barn 

aðlagast sínu umhverfi (Anna Björnsdóttir og Margrét Sigmarsdóttir, 2009). Önnur 

félagsnámskenning er kenning frá Albert Bandura en kenningar hans hafa verið 

notaðar til að meðhöndla tilfinningar og hegðunarvandamál. Kenning hans um 

félagsnám gengur út frá því þegar hæfni einstaklinga til að læra af öðrum þróast. 

Með því fara börn smám saman að velja sér fyrirmyndir og læra af þeim með 

herminámi, herma eftir fyrirmyndinni (Berk, 2007). Erfið fjárhagsleg staða, breyting 

á fjölskyldusamsetningu og lífi fjölskyldna og erfið skapgerð barns eru 

streituvekjandi þættir sem geta haft þau áhrif að veikja foreldrafærni. Þar af 

leiðandi geta þessir þættir minnkað líkurnar á að foreldri bregðist á jákvæðan hátt 

við krefjandi barni og haft um leið óbein áhrif á aðlögun þess að umhverfinu 

(Forgatch og Knutson, 2001). Thomas og Chess settu fram módel sem kallast 

Goodness of fit en tilgangur þess er að skýra hvernig geðslag og umhverfi geti í 

sameiningu skapað ásættanlega útkomu. Einnig felur það í sér að skapa umhverfi 

þar sem geðslag hvers barns sé viðurkennt og hvetur þannig að þeirra mati til 

bættrar aðlögunar. Foreldrar geta brugðist við hegðun erfiðra barna með 

neikvæðni, skömmum og refsingum en slíkt getur haft í för með sér að barn verði 

þrjóskt og óhlýðið. Stundum geta foreldrar verið ósamkvæmir í uppeldi barns á 

þann hátt að þau veita barni umbun fyrir óþekkt með þeim hætti að þeir láta 

undan þó í upphafi hafi verið sagt nei. Þetta getur aukið togstreitu hjá barni. 

Hinsvegar ef foreldrar eru jákvæðir og leika við barn augliti til auglits getur það 

samkvæmt Thomas og Chess hjálpað barni að stjórna tilfinningum sínum og erfið 
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hegðun minnkað um tveggja ára aldur. Bæði erfið og feimin börn njóta góðs af 

hlýju og viðurkenningu frá foreldrum er gera skynsamarog ákveðnar kröfur um 

framfarir hjá börnum sínum (Berk, 2007). 

Á Íslandi benda heimildir til þess að mestur hluti tilvísana til sérfræðiþjónustu 

sveitarfélaga sé vegna hegðunarerfiðleika barna. Reynsla bæði Forehand & 

McMahon og Patterson og samstarfsfélaga hans er að mikil óhlýðni barna sé 

ástæðan fyrir því að börnum sé vísað til sérfræðinga. Hér á landi eru tilvísanir 

barna vegna hegðunarvanda til sálfræðinga í meirihluta en einnig er munur milli 

kynja. Í ársskýrslu Skólaskrifstofu Suðurlands kemur fram að skólaárið 2006-2007 

voru tilvísanir drengja til sálfræðings 236 talsins eða 70% en 95 tilkynningar vegna 

stúlkna eða 30% og alls 331 tilvísun.Vert er þó að taka fram að fjöldi drengja er 

mun meiri en fjöldi stúlkna á þjónustusvæði skólaskrifstofunnar. Athyglisvert er að 

þegar tilvísanir eru skoðaðar á þessu svæði eru tilvísunarefnin fjölbreytt en 

langflest eru vegna hegðunarerfiðleika eða skilgreindra raskana þar sem 

megineinkenni er erfið hegðun, svo sem athyglisbrestur, ofvirkni og fleira 

(Skólaskrifstofa Suðurlands, 2006-2007). Svipuð reynsla var í Hafnarfirði og var 

mikið úrræðaleysi gagnvart þessum vanda og því var ákveðið að hefja innleiðslu 

PMT þar (Anna Björnsdóttir og Margrét Sigmarsdóttir, 2009). 

„Markmið PMTO-aðferðarinnar er að aðstoða foreldra við að rjúfa þennan 

vítahring samskipta með því að kenna þeim að nota styðjandi uppeldisaðferðir, 

sem leiða til betri aðlögunar og bættrar hegðunar.“ (Anna Björnsdóttir og Margrét 

Sigmarsdóttir, 2009, bls. 11). Uppeldisaðferðir sem leiða til aukinna 

samskiptaerfiðleika og valdbeitingar ásamt því að ýta undir neikvæða hegðun leiða 

frekar til hegðunarerfiðleika hjá barni. Við þetta getur myndast vítahringur í 

samskiptum barns og foreldra þess en að rjúfa þennan vítahring er meginmarkmið 

PMT foreldrafærni (Anna Björnsdóttir og Margrét Sigmarsdóttir, 2009). Að beita 

ákveðnum verkfærum í samskiptum og uppeldi er það sem styðjandi 

uppeldisaðferðir byggjast á (Sigurborg K. Kristjánsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 

2009). Fimm meginþættir eru fólgnir í styðjandi uppeldisaðferðum. Það eruskýr 

fyrirmæli, mörk, hvatning, lausnaleit og eftirlit (Anna Björnsdóttir og Margrét 
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Sigmarsdóttir, 2009). Þetta eru einmitt verkfæri PMT foreldrafærni sem er fjallað 

um hér í næsta hluta. 

Verkfæri PMT foreldrafærni. Samvinna milli barna, foreldra og kennara er mikilvæg 

hvort sem er um að ræða uppeldi eða kennslu. Til að ná góðri samvinnu þarf að 

nýta fyrsta verkfæri PMT, fyrirmæli. Í PMT foreldrafærni er mikil áhersla lögð á að 

gefa skýr fyrirmæli sem segja barninu hvers er ætlast til af því og hvenær, 

fyrirmælin eru stutt, einföld, jákvæð og auðvelt að fylgja þeim og geta þau aukið 

líkur á samstarfsvilja barnsins. Til að fyrirmæli séu skýr er gott að vera nálægt 

barninu en gott getur verið að mynda augnsamband við barnið. Með þessu getum 

við verið viss um að barnið sé að hlusta (Patterson og Forgatch, 1987). Óskýr 

fyrirmæli eru neikvæðari, óljósari og gefa barninu val um að óhlýðnast (Leikskólinn 

Kiðagil, e.d.-a). Einnig einkennast óskýr fyrirmæli af nöldri, lítilli athygli og lítilli 

eftirfylgni. Oft eru þau gefin úr fjarlægt og fylgja þeim oft neikvæðar tilfinningar og 

ókurteisi. Að gefa barni fyrirmæli með því að hrópa á það úr fjarlægð er ekki 

árangursríkt en betra er að fara til barnsins og ræða við það. Gott er að gefa ein 

fyrirmæli í einu en ekki fleiri þar sem barnið getur gleymt eða ruglað fyrirmælum 

saman. Það að gefa fleiri en ein fyrirmæli í einu getur gert barnið óöruggt og 

pirrað. Tímasetning fyrirmæla skiptir líka máli og velja þarf hentugan tíma. Til 

dæmis er ekki gott að gefa fyrirmæli á meðan barn horfir á uppáhalds 

sjónvarpsþáttinn sinn, nema þá að framkvæma megi fyrimælin eftir þáttinn. Einnig 

er mikilvægt að fylgja fyrirmælum eftir svo barnið viti að þetta sé ekki einungis 

nöldur sem gangi yfir heldur sé foreldrunum alvara (Patterson og Forgatch, 1987). 

Dæmi um skýr fyrirmæli gæti verið að biðja barn um að setja diskinn í 

uppþvottavélina eftir matinn en óskýr fyrirmæli væru þá að biðja barnið um að 

hætta að skilja diskinn eftir á matarborðinu. 

Annað verkfæri PMT foreldrafærni er hvatning, bæði formleg hvatning eða 

félagsleg hvatning. Sem formlega hvatningu hafa margir skólar nýtt sér margskonar 

táknkerfi eða umbunarkerfi en félagsleg hvatning er í raun hrós (Leikskólinn 

Kiðagili, e.d.-b). Eins og sést er hægt að nota hvatningu á ýmsan hátt en hún er í 

grunninn aðferð til að kenna og viðhalda nýrri hegðun (Patterson og Forgatch, 

1987). Oft er lögð áhersla á að stöðva óæskilega hegðun en gleymist að segja 
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börnum til hvers er ætlast af þeim. Einnig gleymist að hrósa börnum þegar þau 

hafa farið eftir gefnum fyrirmælum. Þegar æskileg hegðun hefur farið fram er 

mikilvægt að hrósa barni strax en það eykur líkurnar á því að hegðun verði 

endurtekin og lærist (Patterson og Forgatch, 1987). Piaget trúði hinsvegar ekki að 

lærdómur barns væri háður verðlaunum frá fullorðnum en samkvæmt hugrænni 

þroskakenningu (e. cognitive development theory) hans ná börn árangri í þekkingu 

með því að meðhöndla og kanna eigið umhverfi. Piaget lagði áherslu á að snemma 

í æsku væri skilningur barna frábrugðinn skilningi fullorðinna en hugur barns væri 

fullur af formlegri þekkingu og barn þroskaðist á fjórum þroskastigum. Þau stig 

væru fyrst ungbarnastig þar sem barn er á aldrinum núll til tveggja ára og tekst á 

við heiminn með augum, eyrum, höndum og munni en hugsar upp lausnir á 

einföldum vandamálum eins og að ýta á takka til að heyra tónlist úr leikfangi. 

Annað stig hjá Piaget var skynhreyfistig og þar er barn á aldrinum tveggja til sjö ára 

og notar tákn til að tjá sig ásamt því að þróun tungumáls og hlutverkaleikur á sér 

stað. Á þriðja stigi var stig ábundinnar hugsunar og barn var á aldrinum sjö til ellefu 

ára en þá verður röksemdarfærsla barna rökrétt og börn á skólaaldri skilja að 

ákveðin hlutföll af vatni haldast óbreytt þó skipt sé um ílát ásamt því að börnin eru 

farin að flokka hluti í flokka og undirflokka. Fjórða og síðasta stig hans væri svo 

óhlutbundin hugsun þar sem börn eru frá ellefu ára og upp úr en slík hugsun gerir 

það að verkum að unglingar sem standa frammi fyrir vandamáli byrja á því að setja 

fram tilgátu, beita svo afleiðslu og enda með því að einangra vandann til þess að 

sjá það sem skiptir máli (Berk, 2007). 

Stundum getur verið gott að skipta verkefnum niður í minni einingar og veita 

umbun fyrir hverja einingu. Með þessum hætti er barnið hvatt til að ljúka 

verkefninu í heild smám saman og það lærir einnig að skipuleggja sig betur. Þessi 

uppsetning er ágætt dæmi um umbunar- og táknkerfi. Til að slík hvatning skili 

tilætluðum árangri þarf hrósið að vera nákvæmt svo öruggt sé að það styrki 

jákvæða hegðun. Einnig þarf hvatningin að vera gefin með jákvæðu hugarfari og 

einlægni en hrós sem fylgt er eftir með neikvæðri athugasemd verður ógilt í huga 

þess sem hrósið hlýtur (Patterson og Forgatch, 1987). Okkur fullorðna fólkinu 

finnst öllum gott að fá hrós en börnum finnst það líka gott. Flest þurfum við 
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aukalega hvatningu til að gera leiðinleg verkefni til dæmis við heimilisþrifin; „Jæja 

þegar ég er búin að þrífa baðherbergið á ég sko skilið að fá mér smá kökusneið“ en 

það væri dæmi um umbun eða hrós fyrir unnið verk. Sama gildir um þau verkefni 

sem ekki eru leiðinleg að við viljum fá smá hrós fyrir sem hvetur okkur til að gera 

verkefnið aftur eða jafnvel enn betur næst. Hinsvegar ef hrósi fylgir neikvæð 

athugasemd eins og „Rosalega er þetta falleg mynd hjá þér“ og bætt svo við „en 

getur þú ekki gert betur?“ er það í raun dæmi um hrós sem verður ónýtt með 

neikvæðri athugasemd. Sama gildir um það ef barni er hrósað af foreldri sínu og 

hrósinu fylgt eftir með neikvæðni þá getum við gert okkur í hugarlund að barnið fái 

á tilfinninguna að það geti ekki gert foreldri sínu til geðs. Við verðum ávallt að hafa 

í huga að sýna aðgát í nærveru sálar og þá sérstaklega þegar kemur að börnum þar 

sem þau geta verið mun viðkvæmari en við sem eldri erum. Einnig er hægt að 

hugsa táknkerfi þannig að ef barn fær umbun fyrir hverja einingu getur það verið í 

formi broskarla, límmiða eða einhvers sem er jafn ódýrt, einfalt og þægilegt fyrir 

hverja einingu. Ef barn er svo duglegt að fara sjálft að tannbursta sig og koma sér í 

náttföt meiri hluta mánaðarins fær barnið umbun í lok mánaðarins. Þá gæti 

markmiðið verið að safna að minnsta kosti 20 broskörlum yfir mánuðinn og fái þá 

umbun í lokin eftir því hvernig gekk. Ef ekki náðist að safna upp í markmiðið þá 

ætti ekki að veita umbun heldur hvetja áfram fyrir næsta mánuð.Einnig getum við 

hugsað okkur að umbunarkerfi geti verið misjafnt eftir aldri og þroska barns. Til 

dæmis hentar hugsanlega ekki broskarlaumbun fyrir barn í níunda bekk en hentar 

mun betur fyrir barn í fyrsta bekk. 

Oft eru foreldrar hikandi þegar kemur að því að setja börnum sínum mörk og 

leggja frekar mikla áherslu á neikvæða hegðun barnsins og á að stöðva hana. Við 

það gleyma foreldrar að beina athyglinni að jákvæðri hegðun barnsins. 

Tilgangurinn við að setja börnum mörk er að draga úr eða stöðva óæskilega 

hegðun en ekki er nóg að setja mörk því samhliða því er mikilvægt að veita 

jákvæðri hegðun barna athygli ásamt því að beita markvissri hvatningu (Patterson 

og Forgatch, 1987). Samkvæmt heimasíðu Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar eru mörk 

sett í þeim tilgangi að draga úr og stöðva óæskilega hegðun (Skólaskrifstofa 

Hafnarfjarðar, e.d.-a). Margskonar aðferðir eru til þegar kemur að því að setja 
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börnum mörk og ætti aðferðin að fara eftir alvarleika þeirra hegðunarfrávika sem 

foreldrar kjósa að draga úr. Í hvert skipti sem þessi hegðun birtist þurfa foreldrar 

að setja börnum mörk og mikilvægt er þá að hafa samræmi milli skipta. Ekki er 

hægt að gera ráð fyrir að hegðun breytist yfir nóttu heldur gera ráð fyrir að 

breyting á hegðun taki tíma (Patterson og Forgatch, 1987). 

Hér verður fjallað stuttlega um fjórða og fimmta verkfæri PMT foreldrafærni. En 

fjórða verkfærið er lausnaleit og það fimmta eftirlit. Lausnaleit byggir á virkum 

samskiptum barna og foreldra bæði við lausn vanda og í almennri umgengni. Til 

dæmis er gott að styðjast við lausnaleit þegar kemur að fjölskyldufundum en þá 

leysir fjölskyldan saman úr viðkomandi vandamáli eða málum. Á þessum fundi eru 

lausnir ræddar en allir fjölskyldumeðlimir hafa jafnan rétt til að koma með tillögur 

um hvernig hægt sé að leysa úr vandanum ásamt því að kostir og gallar tillagnanna 

eru ræddir og að lokum tekin sameiginleg ákvörðun. Með þessu eru meiri líkur á að 

lausnin gangi eftir þar sem allir taka þátt í lausnaleitinni (Margrét Sigmarsdóttir, 

2005). Þegar kemur að uppeldi barna er eftirlit með þeim mikilvægt atriði en fyrir 

foreldra er nauðsynlegt að hafa fjögur atriði í huga; hvar barnið er, með hverjum, 

hvað er verið að gera og að lokum hvenær ætlunin er að koma heim. Ef börn venja 

sig ung á að láta foreldra sína vita af sér verður það einnig eðlilegt þegar þau eldast 

(Patterson og Forgatch, 1987). 

b. Hvað er SMT skólafærni? 

Hegðunarröskun lýsir sér misjafnlega hjá einstaklingum og einkenni eru líka mis 

alvarleg, algeng og varanleg. Framtíðarhorfur barna sem sýna hegðunarröskun fyrir 

tíu ára aldur eru taldar verri en þeirra barna sem sýna einkenni seinna. 

Barnahópurinn sem sýnir slík einkenni snemma er í frekari hættu á að fá aðrar 

geðraskanir á ævinni og að sýna andfélagslega hegðun fram á fullorðinsár sín. 

Einnig standa þau verr hvað varðar menntun, líkamlega heilsu og starfsmöguleika. 

Margir unglingar og börn ljúga, slást og stela án þess að tíðni og hegðun þeirra 

uppfylli viðmið greiningar á hegðunarröskun en sýnt hefur verið fram á að lífsgæði 

þeirra geta þó verið skert. Beita þarf markvissum aðgerðum bæði fyrir barnið og 

nánustu aðstandendur svo erfiðleikar sem þessir verði ekki of miklir (Anna 

Björnsdóttir og Margrét Sigmarsdóttir, 2009). 
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Líkur á ofbeldi aukast við andfélagslega hegðun en ýmsir þættir innan skólans geta 

valdið slíkri hegðun. Þessir þættir eru til dæmis ómarkviss kennsla í tímum, 

misvísandi refsingar við agabrotum, óskýrar reglur og óskýrar væntingar um 

ákveðna hegðun (Sprague og Golly, 2008). Samkvæmt Sprague og Golly má taka á 

þessum þáttum með fyrirbyggjandi aðferðum svo sem með jákvæðum stuðningi 

(2008). „Refsingar eru aldrei vænleg leið til að byggja upp jákvæða hegðun.“ 

(Rúnar Sigþórsson, Börkur Hansen, Jón Baldvin Hannesson, Ólafur H. Jóhannsson, 

Rósa Eggertsdóttir og Mel West, 1999, bls. 153). Sé refsingu beitt verður hún að 

fylgja brotinu umsvifalaust þannig að nemandi sé aldrei í vafa um hvaða hegðun 

það var sem leiddi til refsingar. Með refsingu er ekki þar með sagt að ekki eigi að 

stöðva áhættuhegðun. Til að hægt sé að koma í veg fyrir óæskilega hegðun þarf að 

nota aðferðir sem hæfa viðkomandi broti, að þær séu í samræmi við reglur og fyrri 

viðbrögð og þær eiga ekki að vera ekki niðurlægjandi. Að nota refsingar hefur í för 

með sér aukaverkanir. Þær geta dregið úr óæskilegri hegðun tímabundið en ekki er 

hægt að kenna æskilega hegðun með refsingu. Einnig hefur refsing yfirleitt í för 

með sér spennu og þvingað andrúmsloft milli þess sem refsar og þeim sem er 

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

Samkvæmt Sprague og Golly (2008) þá er takmarkaður stuðningur við starfsfólk og 

meira um refsingar í skólum þar sem ekki er notast við samræmt agakerfi. Út frá 

bandarískri aðferð sem kallast Positive behavior support (PBS) var þróuð hafnfirsk 

útgáfa er nefnist SMT skólafærni og byggist á sömu hugmyndafræði og PMT 

foreldrafærni sem fjallað var um hér að ofan. Að tryggja öryggi og velferð bæði 

nemenda og starfsfólks í skólum eru yfirlýst markmið SMT skólafærni 

(Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar, e.d.-c; e.d.-d). Á heimasíðu Skólaskrifstofu 

Hafnarfjarðar kemur fram að SMT sé notað „til að fyrirbyggja, draga úr og stöðva 

hegðunarfrávik og þar með skapa jákvætt andrúmsloft.“ (Skólaskrifstofa 

Hafnarfjarðar, e.d.-c). Til að ná fram þessum markmiðum er nemendum kennt og 

þeir þjálfaðir í félagsfærni ásamt því að allt starfsfólk er þjálfað í að mæta ólíkum 

hópum nemenda með samræmdum vinnubrögðum. Áhersla er lögð á að nálgast 

nemendur með jákvæðni og veita jákvæðri hegðun frekar athygli en þeirri 

neikvæðu (Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar, e.d.-c; e.d.-d). Ákveðin áhætta hlýtur að 
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vera fólkin í því að fullyrða að með því að setja barn inn í ferli SMT skólafærni þá 

muni óæskileg hegðun þess stöðvast. 

Til að tryggja góða menntun þarf stöðugt að hafa í huga árangur í námi og aga. Ef 

nemendur geta ekki staðið undir ábyrgð sinni í skólastarfi vegna virðingarleysis eða 

öryggisleysis getur það truflaðaðra nemendur. SMT skólafærni byggir að mestum 

hluta á inngripi í hegðun nemenda í skólanum í heild hvort sem er í skólastofum 

eða á sameiginlegum svæðum hans. Tilgangur inngrips er að auka samhæfni 

agakerfa og árangur nemenda í skólanum samkvæmt ákveðinni aðferð. Kerfið 

metur þarfir skólans og núverandi stöðu hans þegar kemur að aga- og 

öryggsmálum. Mat þetta er svo notað til að setja ný markmið innan skólans. Á 

jákvæðan hátt eru reglur notaðar og er mikilvægt að útskýra fyrir nemendum 

væntingar um ákveðna hegðun. Reglurnar eru rifjaðar upp með nemendum til 

stuðnings við hegðun þeirra. Mikill hluti agabrota fer fram á almennum svæðum 

skólans og er SMT notað til að auka eftirlit með þessum svæðum á kerfisbundinn 

hátt. Eftirlitið fer þannig fram að hegðunarbrot eru skráð niður og ef upplýsingar 

eru til um stöðu agabrota er hægt að bæta SMT kerfið (Sprague og Golly, 2008). 

Það skiptir máli að reglurnar séu settar fram á jákvæðan hátt og kennari reyni með 

hegðun og framkomu sinni að styrkja það jákvæða í fari nemanda sinna. Kennarinn 

getur gert það með því að taka sem best eftir því sem nemendur gera vel og kunna 

að meta það. Öll hegðun hefur bæði aðdraganda og afleiðingar bæði góðar og 

slæmar. Afleiðingarnar sem hér um ræðir er það sem heldur hegðuninni við. Til 

dæmis ef góð hegðun hefur slæmar afleiðingar eru ekki miklar líkur á að hún 

haldist við eða styrkist en hinsvegar ef góð hegðun hefur jákvæðar afleiðingar er 

líklegra að hegðunin haldist við. Annað dæmi er ef nemandi kallar á athygli með 

óæskilegri hegðun og fær hana hvort heldur sem er jákvæða eða skammir frá 

kennara er líklegt að hann haldi áfram hegðun sinni (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999). 

Innleiðing SMT inn í skóla getur tekið þrjú til fimm ár, en betur verður fjallað um 

það hér á eftir. Við notkun SMT skólafærni eru notuð verkfæri PMT foreldrafærni 

(Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar, e.d.-c; e.d.-d). Í hverjum skóla fyrir sig er teymi 

starfandi og með því starfar sérfræðingur sem aðstoðar teymið og þjálfar það. 

Þessi teymi eru í samstarfi við starfsfólk skólans en til að aðlögun nemendanna sé 
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sem best er innleiðingin í nokkrum skrefum. Í upphafi er reynt að aðlaga aðferðir 

sem hafa alla nemendur skólans að leiðarljósi. Fyrirfram skilgreindar reglur eru 

kenndar ítarlega og samhliða þjálfun starfsfólks eru þær gerðar sýnilegar með 

skýrum fyrirmælum. Á þessu stigi er innleidd jákvæð hvatning og ákveðnar 

afleiðingar óæskilegrar hegðunar. Einnig er lögð áhersla á að styðja jákvæða 

hegðun og nálgast nemendur á jákvæðan hátt (Anna Björnsdóttir og Margrét 

Sigmarsdóttir, 2009). Þegar lengra er komið eru innleiddar aðgerðir sem 

sérstaklega styðja við þá nemendur sem sýna fyrstu merki hegðunarerfiðleika. Sá 

stuðningur felst helst í meiri þjálfun á reglum, eftirliti og aðhaldi, skipulagi á 

skólastofu og þjálfun allra innan skólans svo mögulegt sé að ná athygli nemenda og 

efla einbeitingu þeirra. Á þessu stigi eru innleiddar aðferðir lausnaleitar sem fjallað 

verður um hér á eftir. Að lokum er stuðningur við nemendur sem þegar hafa þróað 

með sér hegðunarerfiðleika í sviðsljósinu. Á þeim tímapunkti er lausnateymi í 

skólanum myndað og tekur það á málefnum þessara nemenda með markvissri 

notkun PMT foreldrafærni og er foreldrum vísað áfram í viðeigandi PMT þjónustu. 

Reglulega er metinn árangur til dæmis með því að skoða skráningu á 

hegðunarfrávikum og matslistar skoðaðir (Anna Björnsdóttir og Margrét 

Sigmarsdóttir, 2009). 

Innleiðing PMT foreldrafærni felst í fimm þáttum en fimmti þátturinn er innleiðing 

SMT skólafærni. Fyrstu tvö skrefin eru að bjóða foreldrum barna sem þróað hafa 

með sér hegðunarerfiðleika að fara í einskonar PMT meðferð, foreldrum barna 

sem eru í hættu vegna hegðunarerfiðleika eða hafa þróað með sér væga 

hegðunarerfiðleika að sækja foreldrameðferð í formi námskeiðis hjá PMT 

meðferðaraðila. Þriðja skrefið er að fagfólki, sem sinnir ráðgjöf vegna hegðunar 

barna, er boðin ákveðin grunnmenntun en fjórða skrefið er þjálfun PMT 

meðferðaraðila. Eins og nefnt var hér á undan er fimmta og síðasta skrefið það 

verkefni sem bætt var inn í til að hægt væri að vinna markvisst með skólakerfið eða 

SMT skólafærni (Anna Björnsdóttir og Margrét Sigmarsdóttir, 2009). 

Starfsfólk skólanna þarf að tileinka sér samræmt agakerfi og nota það á sama hátt. 

Samkvæmt Sprague og Golly sýna rannsóknir að kennarar nota of oft refsingar og 

oft er því slegið á frest að takast á við vandamál af alvöru. Frekar sé lögð áhersla á 
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að stöðva óæskilega hegðun í skólum og ekki unnið með vandann í stað þess að 

leggja frekar áherslu á að auka jákvæða hegðun. Meðhöndla þarf hegðunarfrávik 

með það að leiðarljósi að aðstoða nemendur við að einbeita sér að námi sínu.Ef 

það tekst geta þeir átt betri möguleika á góðum námsárangri. Einnig stuðlar það að 

jákvæðum samskiptum við samnemendur þeirra (2008). Þegar SMT skólafærni er 

innleidd í skóla þarf að vinna með ákveðna þætti í starfsháttum og námsumhverfi 

skóla. Einnig kallar innleiðing á varanlegar breytingar á skólamenningunni ef 

innleiðing á að bera árangur, breytingarnar taka tíma og eru krefjandi. Samkvæmt 

Sigurborgu K. Kristjánsdóttur og Rúnari Sigþórssyni (2009) er líklegt að 

utanaðkomandi ráðgjöf geti greitt fyrir árangri. Svo hægt sé að koma á þessum 

breytingum sem SMT kallar á þarf forystu, samhæfingu, starfsþróun, stöðuga 

ígrundun, skuldbindingu og endurmat (Sigurborg K. Kristjánsdóttir og Rúnar 

Sigþórsson, 2009). 

Til að hægt sé að innleiða SMT skólafærni er gert ráð fyrir að um 80% starfsmanna 

skólans samþykki þátttöku í þeirri vinnu sem felst í SMT. Innleiðsla SMT tekur tíma 

eða um tvö til fjögur ár. Sérstakt teymi er myndað og í samráði við alla í skólanum 

sér það um framkvæmd verksins. Innleiddar eru aðferðir sem styðja alla nemendur 

á fyrsta innleiðsluári með því að nemendum eru kenndar skilgreindar reglur sem 

eru gerðar sýnilegar í skólanum. Aðlagaðar eru markvissar hvatningaraðferðir að 

skólasamfélaginu og ákveðnar eru afleiðingar óæskilegrar hegðunar ásamt því að 

innleiða þessar aðferðir. Starfsfólk fær þjálfun í notkun verkfæra sem notuð eru í 

SMT en þau eru fyrirmæli, hvatning og að setja mörk. Endurskipulag frá fyrra ári 

fer fram á öðru framkvæmdarári en þá eru innleiddar aðferðir sem hafa ákveðið 

gildi fyrir þá nemendur sem sýna snemmbúin merki andfélagslegrar hegðunar. Á 

þessu ári eru undirbúnar aðferðir til lausnaleitar og bekkjarstjórnunaraðferðir og 

þær innleiddar. Frekara endurskipulag frá fyrri árum er framkvæmt á þriðja árinu 

og eru innleiddar aðferðir sem sérstaklega eru ætlaðar til að styðja við þá 

nemendur sem þegar eru farnir að sýna talsverða andfélagslega hegðun. 

Aðferðum PMT er beitt markvisst en um er að ræða einstaklingsmiðaðar aðgerðir. 

Fyrir foreldrana er komið á PMT ráðgjöf sem hentar hverjum og einum. Í 

framhaldinu er unnið að enn meiri aðlögun og viðhaldi aðferðanna sem ættu nú að 
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vera hluti af vinnulagi innan skólans. Hegðunarfrávik eru skráð markvisst og er 

eftirlit með árangri verksins einn þáttur innan verklagsins (Margrét Sigmarsdóttir, 

2010). 

Ákveðin fullyrðing er fólgin í því að ætla að stöðva alla óæskilega hegðun 

sérstaklega með það í huga að erfitt er getur verið að skilgreina hvað sé óæskileg 

hegðun. Einnig er vafasöm fullyrðing að baki þess að segja að styðjandi 

uppeldisaðferðir leiði til betri aðlögunar barna og bættrar hegðunar. Líka þarf að 

huga að það sem telst æskileg hegðun á einum stað getur verið óæskileg á öðrum, 

til dæmis í öðru landi eða á öðru menningarsvæði. 

Verkfæri SMT skólafærni. Eins og áður hefur komið fram eru innleidd verkfæri PMT 

og var fjallað um þau hér að ofan. Hér verður hinsvegar fjallað um hvernig þau 

verkfæri eru nýtt innan SMT. 

Leiðrétta þarf slæma hegðun um leið og hún á sér stað og því er mikilvægt að ræða 

hegðunina á þann hátt að barn viti hvað athugasemdin á við. Einnig er mikilvægt 

að um leið og tækifæri gefst sé afleiðing hegðunarbrotsins skýr. Með skýrum 

fyrirmælum má stöðva óæskilega hegðun samkvæmt Sprague og Golly svo lengi 

sem skýrt sé hvað skuli gera og einnig fjarlægja barnið úr þeim aðstæðum sem það 

er í og setja barnið í einveru. Oft eru aðstæður börnum ofviða og þarf þá einnig að 

taka barnið úr þeim aðstæðum. Þegar barn er sett í einveru á það að dvelja þar í 

fyrirfram ákveðinn tíma til dæmis mínútu á hvert aldursár. Hafa þarf þó í huga 

aldur og þroska barnsins þegar mörk eru sett. Það er hlutverk SMT teymis í 

hverjum skóla fyrir sig að ákveða hver viðbrögð eigi að vera við mismunandi 

hegðunarfrávikum (Sprague og Golly, 2008). 

Hvatning er eitt helsta verkfæri PMT foreldrafærni en með notkun markvissar 

hvatningar er hægt að auka líkurnar á því að reglur skólans lærist og einnig að þeim 

sé fylgt eftir. Þegar jákvæð hegðun birtist er mikilvægt að nota hvatninguna eða 

hrós en þá eru nemendur hvattir til að fylgja skólareglunum á jákvæðan hátt. Með 

þessu móti eru nemendur hvattir til að fylgja reglum skólans. Þegar markviss 

hvatning er notuð er ýtt undir öryggi nemenda og jákvætt andrúmsloft skapað til 

dæmis með að taka eftir góðri hegðun barna og veita þeim strax jákvæða umbun 
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(Sprague og Golly, 2008). Samkvæmt Sprague og Golly (2008) þarf hver skóli að 

koma sér upp eigin táknkerfi þar sem nemendur geta unnið sér inn ákveðin tákn 

svo sem broskarla, kort eða táknpening. Hver bekkur fyrir sig safnar svo saman 

ákveðnum fjölda tákna.Fjallað er um táknkerfi Áslandsskóla í Hafnarfirði hér í 

næsta kafla. Hvatning og/eða hrós þarf ekki að vera mikið meira en bros, klapp á 

öxlina eða jafnvel hrós á borð við „mikið skrifar þú vel“ eða eitthvað í þá áttina. 

Þegar hrósað er á þennan hátt þá er ljóst fyrir hvað er hrósað (Sprague og Golly, 

2008). 

Annað mikilvægt verkfæri er að setja mörk en þá þarf skólinn að hafa í huga 

hvernig skal setja nemendum mörk. Samkvæmt Sprague og Golly eru börnum sett 

mörk svo hægt sé að draga úr eða stöðva óæskilega hegðun (2008). Aftur bendir 

höfundur á það að þarna er verið að gefa sér að með því að setja börnum ákveðin 

mörk sé hægt að stöðva óæskilega hegðun. 

II. Skólafélagsráðgjöf og SMT skólafærni 

Einn af áhrifavöldum í lífi nemanda er skólinn. Til þess að skoða áhrif sín og 

möguleika þarf skólinn að fá svörun frá nemendum, foreldrum og öðrum sem 

tengjast honum. Takist að skapa samstöðu milli þessara aðila eignast skólinn 

mikilvæga samstarfsaðila sem geta reynst öflugir bakhjarlar og aukið möguleika á 

frjóu starfi (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999). Í lögum um grunnskóla kemur fram að 

sveitarfélögum landsins er skylt að halda skóla fyrir öll börn og unglinga frá sex ára 

til sextán ára aldurs. Öllum börnum er einnig skylt að sækja skóla. í annarri grein 

grunnskólalaganna kemur fram að í samvinnu við heimilin er hlutverk grunnskólans 

að búa nemendur sína undir líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi í sífelldri þróun (Lög 

um grunnskóla nr. 91/2008). 

Guðrún Helga Sederholm skrifaði handbók um ráðgjöf í skólum og í henni kemur 

ýmislegt hagnýtt fram um starf félagsráðgjafa í skólum. Þar kemur meðal annars 

fram að skólafélagsráðgjafar veita nemendum, sem hafa orðið fyrir andlegu og/eða 

líkamlegu ofbeldi, eiga í samskiptaerfiðleikum, eru einmana, þjást af prófkvíða, 

kljást við þunglyndieða búa við fátækt, viðeigandi ráðgjöf. Slík persónuleg ráðgjöf 

er stór hluti starfs þeirra. Stuðningur við nemendur sem standa frammi fyrir 
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stórum ákvörðum í lífi sínu svo sem fóstureyðingu, efasemdum um kynhneigð sína 

eða eiga við fjölskylduvandamál að stríða er dæmi um hvaða aðstoð 

skólafélagsráðgjafar geta veitt (Guðrún Helga Sederholm, 1999). 

Fyrir árið 1989 var í grunnskólalögum gert ráð fyrir félagsráðgjöfum innan 

skólanna. Ekki voru margir félagsráðgjafar á þessum tíma og því var þetta ákvæði 

fellt úr lögunum (Guðrún Elva Arinbjarnardóttir, 2009-a). Enn í dag er ekki gert ráð 

fyrir félagsráðgjöfum innan veggja skólanna en þó er tekið fram í 14. grein 

grunnskólalaga að nemendur eigi að fara eftir fyrirmælum kennara og starfsfólks 

skólans og fara eftir skólareglum. Ef nemandi sýnir ekki viðunandi hegðun skal 

kennari leita að orsökum vandans og reyna að ráða bót á því til dæmis með því að 

tala við nemandann og forráðamenn hans en verði hinsvegar ekki breyting til hins 

betra á kennari að leita til skólastjóra og sérfróðra ráðgjafa skólans (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). Ekki starfa þó nema um það bil 15 félagsráðgjafar í grunn- 

og framhaldsskólum á landinu öllu (Guðrún Elva Arinbjarnardóttir munnleg 

heimild, 19. apríl 2011). Samþykkt var reglugerð í heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytinu árið 1999 að gert yrði ráð fyrir fjórum meginsviðum 

félagsráðgjafar til sérfræðiréttinda. Þessi svið eru heilbrigðisvið, félagsþjónusta, 

réttarfélagsráðgjöf og að lokum skólafélagsráðgjöf (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). 

Innan skólafélagsráðgjafar er eitt helsta markmiðið að vinna með hindranir sem 

geta komið í veg fyrir að nemendur nái árangri í námi. Einnig vinna 

skólafélagsráðgjafar að því að örva félags- og tilfinningalegan þroska nemenda 

(Farley, Smith og Boyle, 2006). Hlutverk skólafélagsráðgjafa er að stuðla að 

forvörnum og hagnýtum lausnum innan skólans (Guðrún Elva Arinbjarnardóttir, 

2009-b). Yfirleitt eru ekki ráðnir fleiri en einn skólafélagsráðgjafi í hvern skóla og 

því eru oft mörg mál í umsjá hans. Vegna fjölda mála getur skólafélagsráðgjafi átt 

erfitt með að skoða hvert og eitt mál og sinna þeim eins og hann myndi kjósa. 

Einnig getur hann neyðst til að forgangsraða málum sem þurfa á aukinni athygli að 

halda og getur verið að fjöldi mála komi niður á gæðum meðferðar 

félagsráðgjafans. Að vera í góðri samvinnu við sálfræðinga, geðlækna, presta, 

námsráðgjafa, lækna og fleiri fagaðila er mikilvægt í vinnu skólafélagsráðgjafa 

(Garrett, 2006; Jonson-Reid, Jiyoung, Barolak, Citerman, Laudel, Essma o.fl., 2007). 
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a. Aðkoma skólafélagsráðgjafa að SMT skólafærni 

Áslandsskóli í Hafnarfirði er á fjórða ári innleiðingar enn er verið að bæta kerfið 

innan skólans en undirbúningsvinna hófst þar haustið 2004 (Áslandsskóli, e.d.). Í 

SMT teymi Áslandsskóla eru átta aðilar en aðstoðarskólastjóri er teymisstjóri. 

Ásamt teymisstjóra eru deildarstjóri í fyrsta til fimmta bekk, deildarstjóri úr sjötta 

til tíunda bekk, náms- og félagsráðgjafi, umsjónarkennari úr tíunda, fimmta og 

öðrum bekk og að lokum skólaliði (Júlíana Jónsdóttir munnleg heimild, 24. mars 

2011). Helstu verkefni teymisins voru að búa til reglur um jákvæða hegðun 

nemanda og ákveða hvernig skuli kenna nemendum reglurnar ásamt því hvernig 

megi gera reglurnar sýnilegar. Teyminu var einnig ætlað að finna leiðir svo hægt 

væri að virkja starfsfólkið í heild til að umbuna nemendum fyrir jákvæða hegðun 

bæði með almennum og formlegum hætti. Skilgreina þurfti hvað minniháttar og 

alvarleg hegðunarfrávik séu og finna viðeigandi viðbrögð við óæskilegri hegðun. 

Þessi viðbrögð eiga að vera breytileg eftir styrkleika og alvarleika 

hegðunarfrávikanna (Áslandsskóli, e.d.). Starfsmenn Áslandsskóla tóku allir þátt í 

að búa til reglurnar og fyrir hverja reglu eru kennsluleiðbeiningar (Júlíana 

Jónsdóttir munnleg heimild, 24. mars 2011). Með umbun fyrir jákvæða hegðun 

með almennum hætti er átt við hvatningu eða hrós, til dæmis þegar sagt er við 

barn að það hafi verið duglegt að lita. Formleg umbun er hinsvegar þegar barn fær 

umbun í formi verðlauna, til dæmis límmiða eða þess háttar. 

Júlíana Jónsdóttir er félags- og námsráðgjafi í Áslandsskóla og kemur að SMT á 

þann hátt að hún situr í teyminu. Með því hefur hún áhrif á innleiðingu SMT og 

viðhald þess hverju sinni (Júlíana Jónsdóttir munnleg heimild, 24. mars 2011). 

Hlutverk SMT teymis skólans í dag er að skipuleggja skólafærni og halda utan um 

kennslu, skipulag, fræðslu til starfsmanna og endurmenntun. Einnig er hlutverk 

teymisins að taka við ábendingum starfsmanna um allt sem viðkemur SMT 

skólafærni. Teymið heldur utan um SMT skólafærni og þróun kerfisins en í því felst 

að endurskoða reglur, stoppmiða og agaferli með skipulögðum hætti (Áslandsskóli, 

e.d.). 
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Mynd 1: Skólakort í Áslandsskóla, birt með leyfi 

Júlíana heldur gjarnan utan um skólakort sem er umbunarkerfi hjá Áslandsskóla 

ásamt því að búa til slík kort. Dæmi um skólakort er á mynd 1 hér að ofan.Sýnd er 

stundatafla viðkomandi nemanda og fyrir neðan hana kemur fram sú hegðun sem 

nemandinn þarf að vinna að. Hegðunin getur verið að hafa hendur og fætur hjá sér 

eða jafnvel rétta upp hönd á viðeigandi hátt eða leiða hegðun annarra hjá sér eins 

og sést á mynd 1. Júlíana fær einnig foreldra barnanna á sinn fund ásamt 

umsjónarkennara til að samþykkja kortið. Í framhaldinu þá kemur nemandi 

reglulega til hennar og farið er yfir gang mála og fær hann nýtt kort fyrir komandi 

viku. Í flestum tilvikum ná nemendurnir að fá umbun og fá þá fugl. Ekki hentar 

öllum einstaklingum að hafa skólakort en þá eru höfð öðruvísi umbunarkerfi svo 

sem að safna perlum, teygjum eða krakkakortum. Við það fá nemendurnir umbun, 

annað hvort heima eða í skólanum. Hún bendir á að ekki séu núna nemendur hjá 

henni í þannig kerfi en deildarstjóri sé með nokkur börn sem eru í hópastarfi hjá 

henni þó deildarstjóri haldi utan um umbunarkerfið sjálft. Deildarstjóri og Júlíana 

starfa mikið saman á þann hátt að stundum sér Júlíana um allt SMT kerfið, býr til 

kort, kallar á fund og hittir nemendur einu sinni í viku. Stundum skipta þær með 
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sér verkum, deildarstjóri býr til skólakortið og fær samþykki foreldranna en Júlíana 

hittir barnið og ræðir líðan þess, hvernig því gengur að fara eftir skólakortinu og 

reynir að hrósa barninu, til dæmis með fuglum (Júlíana Jónsdóttir munnleg 

heimild, 24. mars 2011). Þegar viðurlögum vegna hegðunarfráviks er beitt er 

mikilvægt að tengja saman orsök og afleiðingu. Á móti einu hegðunarfráviki er gott 

að hrósa nemendanum fimm sinnum (Lundarskóli, e.d.). Það er mikilvægt að 

tengja saman orsök og afleiðingu svo nemandi geti séð afhverju honum var refsað 

fyrir það sem hann gerði. Öðruvísi er ólíklegt að barn leiðrétti hegðun sína. 

Til að stöðva óæskilega hegðun útbjó teymi innan Áslandsskóla leiðbeiningar og við 

það voru hannaðir ákveðnir stoppmiðar. Slíkur miði er veittur vegna óæskilegrar 

hegðunar en yfirleitt fylgir hann í kjölfar aðvörunar. Hver og einn stoppmiði er 

skráður inn í skráningakerfið Mentor (Áslandsskóli, e.d.). Mentor er vefkerfi sem 

gerir foreldrum mögulegt að nálgast upplýsingar frá skóla barna sinna, bæði 

leikskóla og grunnskóla. Mentor er notað í flestum leik- og grunnskólum landsins 

(Reykjavíkurborg, e.d.). Skráð er á hvern stoppmiða hvað, hvar og afhverju 

hegðunarbrotið varð (Áslandsskóli, e.d.). Ef nemandi fær fimm stoppmiða er haft 

samband heim til barnsins. Við þetta þarf nemandi að vinna uppbótarverkefni og 

er mikilvægt að gera það sem fyrst og eiga foreldrar að vera upplýstir bæði fyrir og 

eftir að verkefnið er unnið. Ef nemandi fær fimm stoppmiða í viðbót við fyrstu 

fimm, tíu í heildina, þá er haldinn fundur með foreldrum og umsjónarkennara og 

framhaldið ákveðið. Hafa þarf í huga að skoða hvert mál fyrir sig með tilliti til 

nemandans en hann þarf einnig að vinna annað uppbótarverkefni (Júlíana 

Jónsdóttir munnleg heimild, 24. mars 2011). Samkvæmt Patterson og Forgatch 

(1987) eru uppbótarverkefni þau verk sem möguleiki er á að nota þegar börnum 

eru sett ákveðin mörk. Þessi verkefni þurfa að vera í samræmi við brotið og því 

hægt að notast við ýmis verkefni. 

Innan Áslandsskóla er teymi sem kallast SÁTT lausnaleitateymi og er hluti af SMT 

skólafærni. Í því teymi sitja sömu deildarstjórar og í SMT teyminu og 

aðstoðarskólastjóri skólans ásamt tveimur aðilum úr sérkennslu, einum kennara úr 

yngri deild og öðrum úr miðdeild. Hlutverk SÁTT er að finna leiðir til að leysa úr 

sértækum hegðunarmálum (Áslandsskóli, e.d.). Júlíana talaði einnig um einn þátt 
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lausnaleitar innan verkfæra PMT sem notast er við innan Áslandsskóla en það 

kallast Check in – check out. Nemandi kemur þá til hennar í dagsbyrjun í stutta 

stund og farið er yfir hvað það er sem nemandinn þarf að bæta sig í. Nemandinn er 

svo kallaður úr tíma rétt áður en skóladegilýkur og farið er yfir hvernig gekk þann 

daginn. Check in – check out tekur yfirleitt nokkrar vikur en stundum nægja 

hinsvegar tvær vikur. Eftir um það bil mánuð er haldinn fundur með foreldrum og 

kennara þar sem farið er yfir stöðu nemandans og athugað er hvort nemandi hafi 

bætt hegðun sína (Júlíana Jónsdóttir munnleg heimild, 24. mars 2011). 

b. Heildarsýn 

Siðareglur af einhverju tagi eru til hjá flestum starfsstéttum en þær segja til um 

hlutverk sérfræðinga í samskiptum við skjólstæðinga og ráða þar fagleg þekking og 

sérhæfð vinnubrögð ferðinni (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999). Markmið 

félagsráðgjafar er meðal annars að sporna við félagslegu ranglæti og vinna að lausn 

bæði félagslegra og persónulegra vandamála (Landlæknisembættið, 2008). 

Félagsráðgjöfum ber að vinna samkvæmt gildandi lögum og siðareglum ásamt því 

að viðhalda meðferðarsambandi við skjólstæðing og hafa skýr siðferðismörk 

gagnvart honum. Mikilvægt er að vara sig á að nota vald sitt til að hafa áhrif á 

hugsjónir einstaklinga þar sem skjólstæðingar geta orðið fyrir áhrifum af skoðunum 

félagsráðgjafans (Félagsráðgjafinn, e.d.). 

Félagsráðgjafar vinna eftir ákveðnu vinnulagi og spilar heildarsýn á aðstæður sterkt 

þar inn. Litið er svo á að einstaklingur tilheyri tilteknum kerfum (e. system theory) 

en þau eru til dæmis fjölskyldan, vinahópurinn, skólafélagarnir, samfélagið og 

margt fleira. Skólafélagsráðgjafinn þarf að setja sig inn í aðstæður nemandans og 

reyna eftir fremsta megni að skilja aðstæður hans eins vel og hann getur. Jafnframt 

þarf hann að gera sér grein fyrir eigin takmörkunum. Að greina vanda nemandans 

er einn mikilvægasti þátturinn er kemur að ráðgjöfinni en málsmeðferðin í heild 

byggir á greiningunni. Smá tíma getur tekið að greina vandann eða tvö til þrjú 

viðtöl og er þá mikilvægt að nýta heildarsýnina til að sjá aðstæður nemandans. 

Skólafélagsráðgjafi þarf einnig að kynna sér þarfir nemandans og beita faglegri 

þekkingu til að greina vanda hans og veita honum þann stuðning og þjónustu sem 

þarf. Með því að nýta heildarsýnina getur bæði skilningur skólafélagsráðgjafans og 
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aðstæður nemandans orðið skýrari. Nálgast þarf vanda nemandans á 

kerfisbundinn hátt og skoða alla þá þætti sem tengjast aðstæðum hans og byggja 

þannig upp heildarsýn. Með þessu er litið á að nemandi sem kemur til ráðgjafa 

vegna leti eða einbeitingarskorts hafi ákveðin einkenni en ekki að einkennin séu 

niðurstaðan (Guðrún Helga Sederholm, 1999). 

Félagsráðgjafar hafa frá upphafi nálgast einstaklinga eða viðfangsefni sín út frá 

heildarsýn. Þó svo að þörf sé fyrir sérhæfingu og þekkingu á ákveðnum sviðum 

innan fagsins þá gerir heildarsýn það að verkum að félagsráðgjafar verða að vera 

jafnvígir á ýmsar aðferðir. Mikilvægt er að félagsráðgjafar þekki vel til viðkomandi 

samfélags og hvaða úrræði eru í boði, þekki kenningar um mannlega hegðun og 

skilji hvernig fólk og umhverfi hefur áhrif hvert á annað. Það hvernig félagsráðgjöf 

hefur heildarsýn að leiðarljósi er sameiginlegur kenningargrunnur hvar sem er í 

heiminum en það er háð menningarlegum, sögulegum og samfélaglegum 

aðstæðum í hverju landi fyrir sig hvernig félagsráðgjafar vinna (Lára Björnsdóttir, 

2006). 

III. SMT skólafærni og nemendur 

Frekar en að beita einstaka nemanda refsingu getur verið betra að ræða við hann í 

einrúmi til að fá hann til að gera sér grein fyrir ástæðum sem geta búið að baki 

óæskilegri hegðun. Ástæðan fyrir því er að oft er slík hegðun ákveðinn vottur um 

vanlíðan af einhverju tagi eða örðugleika sem nemandinn á við að stríða (Rúnar 

Sigþórsson o.fl., 1999). Samkvæmt Stoll og Fink er sjaldgæft að litið sé á nemendur 

sem samstarfsaðila þegar kemur að breytingum á vinnubrögðum í skólum þrátt 

fyrir að þær hafi áhrif á þá, hvort heldur sem er bein eða óbein. Oft er lögð áhersla 

á aðstæður og starfsanda kennara en horft framhjá því að vinnustaður nemenda er 

skólinn og að nemendur hafi álíka þarfir og kennara. Nemendur eru ekki bara 

hráefni sem skólinn hefur úr að vinna og ætti það að vera ljóst ásamt því að 

hugmyndir og hegðun þeirra hafi mikil áhrif á starf skólans í heild. Stoll og Fink 

halda því einnig fram að nemendur sem eru virkir í námsferlinu séu líklegri til að ná 

betri námsárangri en hinir óvirku (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999). 
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Helsta verkefni hvers barns sem fæðist er að verða einstaklingur sem er ekki líkur 

neinum nema sér sjálfum. Þetta var kallað sjálfsbirting af Maslow, heilsteypt 

sjálfsmynd af Erikson og Glasser kallar þetta að fullþroska meðfædda hæfileika 

með því að sinna eigin þörfum. Einstaklingi sem reynir að móta sig eftir annarra 

manna óskum, mun finnast hann ekki njóta sín (Gossen, 2007/2002). Lítum þá á 

hvernig nemendum gagnast SMT skólafærni. 

a. Hvernig gagnast SMT skólafærni nemendum? 

Eins og áður hefur komið fram er markmið PMT að aðstoða foreldra og börn við að 

rjúfa þann vítahring sem hefur skapast í samskiptum þeirra. Með notkun PMT tekst 

í um 70% tilvika að draga úr hegðunarerfiðleikum barns á heimili og ná þeim innan 

viðmiðunarmarka að lokinni meðferð (Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar, e.d.-a; e.d.-b). 

Í Áslandsskóla er notast við tákn í umbunarkerfinu og þeirra tákn eru fjórir fuglar 

sem eru í merki skólans. Nemandi getur fengið slíkan fugl fyrir jákvæða hegðun. 

Þessir fuglar eru rauðir, gulir eða grænir og hafa allir starfsmenn slíka fugla sem 

þeir geta látið af hendi en fuglarnir eru í formi nafnspjalda. Bekkurinn í heild safnar 

fuglum og þegar ákveðnum fjölda er náð eða átta sinnum fjöldi nemenda, er haldin 

svokölluð fuglaveisla í bekknum. Reglulega er haldin sameiginleg morgunstund en 

þar er háttvísasti bekkurinn verðlaunaður með bláum fugli sem er sjaldgæfur og 

verðmætari en hinir fuglarnir að því leyti að hann gildir jafnmikið og nemandafjöldi 

bekkjarins. Ef nemandi sýnir einstök afrek eða einstaklega góða hegðun og 

framkomu getur hann fengið bláan fugl (Áslandsskóli, e.d.). Táknkerfið stuðlar 

þannig að jákvæðri hegðun nemenda og þeir fá umbun eða fugl fyrir slíka hegðun. 

Þessi aðferð er jákvæð að því leyti að það hlýtur að vera hvetjandi fyrir hvern 

nemanda að fara eftir settum reglum skólans ef umbunin er áþreifanleg. Einnig 

gæti það verið hvetjandi fyrir nemendur að sjá aðra haga sér vel og fá slíka umbun 

ef þeir fara að þeirra fordæmi. Þetta gæti einnig virkað sem ákveðin keppni milli 

nemenda og bekkja þar sem blái fuglinn er væntanlega eftirsóttur og augljóslega 

verðmætur. 
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b. Þriggja þrepa forvarnarlíkans (e. three tiered model of prevention) 

Gert er ráð fyrir þremur leiðum fyrir nemendur en með því móti tekur kerfið til 

allra nemenda innan SMT skólafærni þar sem ekki er gert ráð fyrir að sama 

íhlutunin dugi á alla nemendur. Þessar leiðir eru innan þriggja þrepa 

forvarnarlíkans en innan þess er unnið með ólíkum hópum nemenda. Sprague og 

félagar benda á að ekki sé nóg fyrir skólana að byggja upp eitt samræmt eða 

sameiginlegt kerfi sem skuli vinna kraftaverk og leysa öll vandamálheldur sé helsta 

markmiðið með samræmingu agakerfis að það henti öllum nemendum (Sprague, 

Sugai, Horner og Walker,1999). 

Þriggja þrepa forvarnarlíkanið er eitt helsta merkið í jákvæðum stuðningi en það 

vinnur út frá þremur ólíkum hópum nemenda. Eins og sést á mynd 2 hér á eftir er í 

fyrsta hluta forvarnarþríhyrningsins að finna stuðning fyrir alla nemendur á öllum 

stöðum skólans, fyrir 85-90% nemenda er íhlutun á þessu stigi nóg. Nemendum er 

á einfaldan og sanngjarnan hátt sett mörk og kemur þar inn notkun virkrar 

félagslegrar hvatningar. Nemendum eru kenndar reglur sem settar hafa verið en 

virkt eftirlit er með nemendum. Á öðru þrepi þríhyrningsins er kerfi fyrir mun 

afmarkaðri hóp eða 7 – 10% nemenda sem eru í áhættu varðandi 

hegðunarerfiðleika. Þeir nemendur þurfa aukinn stuðning en þar kemur 

bekkjarstjórnun (e. classroom management) inn og áætlanir fyrir minnihlutahópa. 

Einnig er aukin kennsla í félagsfærni og stuðningur í námi á þessu stigi. Á þriðja 

þrepi er að lokum kerfi fyrir þá nemendur sem eru í mikilli hættu hvað varðar 

andfélagslega hegðun en það eru um 3 – 5% nemenda. Á þessu stigi eru 

einstaklingsmiðaðar aðgerðir svo sem námskrá varðandi hegðun (Sprague o.fl., 

1999; Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar, e.d.-d). 
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Mynd 2. Þriggja þrepa forvarnarlíkan, birt með leyfi Áslandsskóla 

Fyrsta stigs forvörn. Neðsta þrepi þríhyrningsins er beint að almennt að 

nemendum skólans og skólanum sjálfum. Reglur um æskilega hegðun nemenda 

eru settar upp og kenndar. Reglurnar eru hafðar á áberandi stöðum og eru þær 

nákvæmar og einfaldar. Á þessu þrepi eru hegðunarfrávik skilgreind, bæði 

minniháttar og alvarleg ásamt því að skýr mörk hegðunar eru sett. Gerðar eru 

ljósar afleiðingar hegðunarfrávika en þær eru breytilegar eftir alvarleika 

hegðunarbrotsins (Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar, e.d.-e). Með því að byrja snemma 

að kenna ákveðna félagsfærni læra nemendur bæði hvernig hegðunar er vænst af 

þeim og hverju þeir geta vænst hver af öðrum. Æskileg hegðun er kennd hverjum 

og einum nemanda og umbun veitt fyrir að sýna hana en við óæskilega hegðun eru 

skýrar afleiðingar notaðar. Skráð eru hegðunarfrávik og þau notuð þannig að í 

framtíðinni sé vitað hvernig eigi að taka á slíkum málum. Allar aðgerðir á fyrsta 

forvarnarstigi ganga út frá því að öll börn þurfi jákvæðan stuðning við hegðun og 

hægt sé að koma í veg fyrir að fleiri tilfelli óæskilegrar hegðunar komi upp 

(Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar, e.d.-d). 
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Mynd 3: Dæmi um reglur SMT skólafærni frá Áslandsskóla, birt með leyfi 

Annars stigs forvörn. Börn sem sýna fyrstu merki andfélagslegrar hegðunar eiga á 

hættu að þróa með sér varanlegt andfélagslegt hegðunarmynstur. Þau börn þurfa 

á auknum stuðningi að halda, meiri en þeim sem veittur er í fyrsta stigs forvörn. Á 

miðþrepi þríhyrningsins á mynd 2 er gerð áætlun og skipulagt hvernig hægt sé að 

mæta þeim nemendum sem eru í sérstakri áhættu og veita þeim aukinn stuðning. 

Nemendum eru kenndar ákveðnar aðferðir og þjálfaðir í að beita þeim. Kennurum 

eru til dæmis kennd athyglismerki svo sem klappa eða veifa höndum og er það 

merki notað til að spara tíma, kenna nemendum að hlusta á aðra og einnig draga 

úr endurtekningu fyrirmæla. Á þennan hátt fá allir sömu leiðbeiningar eða 

fyrirmæli samtímis (Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar, e.d.-d). 

Lausnaleit er einnig innleidd á þessu stigi og er þá nemendum kennt að leysa 

ágreining með skipulögðum og rólegum hætti. Þannig læra nemendur að taka 

sjónarmið allra til greina svo hægt sé að finna sameiginlega lausn á viðkomandi 

vandamáli (Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar, e.d.-e). 

Á þessu stigi er einnig farið yfir hvernig hægt sé að nota markvissa bekkjarstjórnun 

sem aðstoð í námi. Markmið bekkjarstjórnunar er að fá alla nemendur til að 

fylgjast með og taka þátt í náminu. Þegar kemur að markvissri bekkjarstjórnun er 

færni kennara í bekkjarstjórnun og skipulag hans mikilvægt svo mögulegt sé að 

örva þátttöku nemenda og draga úr óæskilegri hegðun. Kennarar þurfa að vera 
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samkvæmir í einu og öllu sem viðkemur bekkjarstjórnun og aga innan skólans. 

Skipulag kennslustofunnar þarf að vera gott og samskipti þurfa að einkennast af 

virðingu og hlýju. Ekki eru viðmið um hegðun nemenda og kennara sett einhliða 

heldur reynt með virkri þátttöku nemenda að ná samkomulagi um viðeigandi 

hegðun. Nemendur eiga þátt í að móta skýrar reglur sem byggjast á sanngirni og 

með því skapast meiri virðing fyrir reglunum. Með bekkjarstjórnun er einnig 

stuðlað að árangursríkri kennslu og jákvæðum samskiptum. Hver kennslustund skal 

enda á afmarkaðan og skipulegan hátt en ekki leysast upp þegar tíminn rennur út. 

Til dæmis er gott að ljúka kennslustund á samantekt á efni dagsins, ábendingum 

um heimavinnu eða jafnvel eingöngu aðganga frá eftir tímann og undirbúa þann 

næsta (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999). Með þátttöku bæði nemenda og kennara við 

mótun reglna er stuðst við lýðræðisleg vinnubrögð. 

Þriðja stigs forvörn. Þriðja og efsta stig forvarnarlíkansins leggur áherslu á 

einstaklingsmiðaðan stuðning við nemendur sem sífellt sýna alvarleg 

hegðunarfrávik. Eftir því sem þykir þurfa fá nemendur einstaklingsnámskrá 

varðandi nám og/eða hegðun. Varðandi óæskilega hegðun er gert virknimat á 

nemenda og aðgerðir starfsmanna til stuðnings nemanda eru samstilltar. Áhrif 

einstaklingsmiðaðrar íhlutunar fyrir erfið börn hefur mikið verið rannsökuð og eru 

niðurstöðurnar jákvæðar. Samkvæmt þeim niðurstöðum er hægt að breyta hegðun 

nemanda mikið ef íhlutun er framkvæmd með stuðningi starfsfólks ásamt notkun 

virknimats og skráningu á frávikum hegðunar til þess að taka ákvarðanir 

(Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar, e.d.-d). 

c. Rannsóknir 

Fyrstu niðurstöður rannsókna á PMT voru birtar upp úr árinu 1960 en það voru 

Patterson og samstarfsfélagar hans sem framkvæmdu þær. Í ritsafni um 

andfélagslega hegðun barna og unglinga kemur fram að margar rannsóknir sýni að 

notkun PMT hafi jákvæð áhrif á aðlögun barns og foreldra. Niðurstöður þessara 

rannsókna sýna einnig að betri árangur næst með inngripi á fyrstu stigum þróunar 

og hafa því áherslur undanfarin ár verið á forvarnir fyrir ákveðna áhættuhópa 

(Patterson o.fl., 2002). 
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Ýmsir þættir eru skoðaðir þegar kemur að rannsóknum PMT en einn þeirra er um 

hegðun meðferðaraðilans. Hegðun hans í meðferðartímum hefur áhrif á árangur 

og sökum þessa hljóta PMT meðferðaraðilar góða þjálfun og hefur verið þróað 

svokallað FIMP-kerfi (e. fidelity of implementation rating system) til að meta færni 

meðferðaraðilanna. Sýnt hefur verið fram á að þeir aðilar sem fá háa einkunn 

samkvæmt FIMP ná betri árangri í meðferðinni. Til að hægt sé að viðhalda gæðum 

þjónustu PMT er mikilvægt að skoða FIMP-einkunn meðferðaðilanna eftir ákveðnu 

kerfi við innleiðingu PMT. Þær þjóðir sem hafa innleitt PMT meðferðarúrræði nota 

FIMP-kerfið svo unnt sé að tryggja gæði þjónustunnar (Knutson, Forgatch og Rains, 

2003; Ogden og Hagen, 2008). 

Samkvæmt bandarískum rannsóknum er uppfylla öll skilyrði hegðunarmælinga 

hefur í um 70% tilvika dregið úr hegðunarerfiðleikum barns á heimili með notkun 

PMT foreldrafærni. Einnig sýna þær fram á jákvæð áhrif á samskipti innan 

fjölskyldunnar og frammistöðu barnsins í skólanum. Margrét Sigmarsdóttir, 

sálfræðingur hjá Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar tók saman skýrslu um stöðu 

verkefnisins PMT-FORELDRAFÆRNI og er samkvæmt henni góð reynsla af notkun 

PMT meðferðar og jákvætt viðhorf foreldra gagnvart PMT foreldrafærni. Mikilvægt 

er að gera rannsókn á árangri PMT hér á landi og vita hvaða áhrif PMT hefur á 

forelda og börn miðað við aðrar aðferðir sem notaðar eru á Íslandi að mati 

Margrétar. Í lok ársins 2011 er gert ráð fyrir að rannsókn með þetta að leiðarljósi 

verði lokið en hún hófs árið 2007 (Margrét Sigmarsdóttir, 2010). Aðrar aðferðir 

sem notaðar eru hér á landi eru til dæmis Stig af stigi og Uppeldi til ábyrgðar. Stig 

af stigi er samið af Kathy Beland í Bandaríkjunum og er notað víða um heim og þar 

á meðal hér á Íslandi (Reynir ráðgjafastofa, e.d.). Aðferðin gengur út frá því að efla 

félags- og tilfinningaþroska barna á bæði leikskóla og grunnskólaaldri og geta 

félagsráðgjafar, kennarar og fleiri notað efni aðferðarinnar en það byggir á 

félagsnámskenningunni og félagslegri vitneskju (Frey, Hirschstein og Guzzo, 2000). 

Diane Gossen hóf uppbyggingu Uppeldis til ábyrgðar en kennt er eftir þessari 

aðferð víða um heim. Aðferðin byggir á því að einstaklingur taki bæði sjálfstæðar 

og siðferðislegar ákvarðanir þegar kemur að eigin hegðun þegar hann er laus 

undan hótunum, skömmum, sektarkennd og loforðum um umbun. Meginmarkmið 
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aðferðarinnar er að styrkja einstaklinginn til að vera sá sem hann vill með eigin 

sannfæringu að leiðarljósi en er ekki stjórnað eftir geðþótta annarra (Guðlaug Erla 

Gunnarsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007). 

Í Noregi var gerð rannsókn á árangri PMT foreldrafærni og var 112 börnum, á 

aldrinum fjögurra til tólf ára, skipt í tvo hópa þar sem annar fékk PMT meðferð en 

hinn fékk þá þjónustu sem venjulega er veitt þessum hópi í Noregi. Niðurstöðurnar 

voru þær að börnin sem fengu PMT meðferð sýndu betri útkomu en 

samanburðarhópurinn (Anna Björnsdóttir og Margrét Sigmarsdóttir, 2009). Bára 

Ósk Einarsdóttir og Erla Óskarsdóttir gerðu eigindlega rannsókn við gerð BA-

ritgerðar sinnar. Tóku þær viðtöl við sex kennara sem starfa eftir aðferðum SMT 

skólafærni. Með þeirri rannsókn var markmiðið að skoða hvert viðhorf kennara í 

grunnskóla sem kenna eftir agastýringarkerfi SMT skólafærni væri til kerfisins. 

Þeirra niðurstöður sýndu að kennararnir væru almennt jákvæðir gagnvart 

aðferðinni (2008). 

d. Kostir og gallar SMT skólafærni 

Hér á eftir verður fjallað um kosti og galla SMT skólafærni. Ekki var mikið að finna 

um kosti og galla aðferðarinnar og verður því stuðst hér við BA ritgerð Báru og Erlu, 

sem nefnd var hér að ofan, með þeirra leyfi. 

Samkvæmt Sprague og félögum eru kostirnir við notkun SMT skólafærni helst þeir 

að skólinn og starfsmenn skólans fá í hendurnar þau verkfæri sem nauðsynleg eru 

svo mögulegt sé að viðhalda aga og efla félagsfærni nemanda við skólann.Eins og 

áður hefur komið fram eru verkfæri PMT innleidd og þau aðlöguð að 

skólasamfélaginu en með notkun forvarnarþríhyrningsins sem fjallað var um hér á 

undan er hægt að nálgast alla nemendur skólans með mismiklu inngripi eða 

íhlutun (Sprague o.fl.,1999). 

Í rannsókn Báru og Erlu, sem nefnd var hér á undan, voru helstu kostir að mati 

kennaranna sem rætt var við að aðferðin veitti kennurum stuðning og öryggi ásamt 

því að samskipti þeirra við nemendur urðu frekar á jákvæðum nótum í starfinu. 

Annar kostur var að SMT kerfið væri jákætt og gott að það skyldi byggja á því að 

einbeita sér að því jákvæða frekar en því neikvæða.Viðmælendur þeirra nefndu að 
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kostur væri að nemendur vissu vel til hvers væri ætlast af þeim, þeir ættu að hlusta 

á það sem þeim væri sagt og fara eftir því. Ánægja var meðal kennaranna að loks 

væri komin lausn fyrir þau börn sem sýndu óæskilega hegðun og hefðu þau 

ákveðið athvarf þar sem hægt væri að vinna með börnunum. Kennurunum í 

rannsókn Báru og Erlu bar saman um að væntingar til nemenda þyrftu að hæfa 

aldri og þroska barnanna ásamt því að vera sanngjarnar. Einnig voru þeir sammála 

um að ekki þyrfti SMT skólafærni til þess að kenna börnum að vera góð við aðra en 

það væri hinsvegar jákvætt að kenna börnunum að leiða hjá sér óæskilega hegðun 

náungans og einnig jákvætt að kenna þeim að leysa sín á milli úr ágreiningi (Bára 

Ósk Einarsdóttir og Erla Óskarsdóttir, 2008). 

Aftur á móti var að mati kennaranna galli hversu mikil aukavinna fylgdi aðferðinni 

þegar kemur að skráningu á hegðun nemenda. Erfitt getur reynst að samræma 

vinnubrögð allra starfsmanna því að margir ættu samskipti við nemendurna til 

dæmis kennarar, stuðningsaðilar og annað starfsfólk. Þar af leiðandi gætu 

nemendur upplifað misvísandi skilaboð og að misjafnt væri hvernig starfsfólk tæki 

á málunum. Þessi mismunur gæti verið vegna þess að skólaliðar og aðrir fengju 

ekki nægilega góða leiðsögn. Einnig væri þeim nemendum sem stæðu sig alltaf vel, 

ekki hampað nóg fyrir það og yrðu frekar út undan þegar kæmi að 

umbunarkerfinu. Annar ókostur er hversu erfitt getur verið að skilgreina eðlilega 

eða æskilega hegðun þar sem aukin fjölmenning er og því aukinn fjölbreytileiki 

innan skólanna. Því væri hugsanlega betra að tala um viðeigandi hegðun í stað fyrir 

æskilega hegðun (Bára Ósk Einarsdóttir og Erla Óskarsdóttir, 2008). 

Að mati Báru og Erlu er mögulegt að efla samskiptahæfni barna og mætti reyna að 

koma því inn í kennslu skólanna. Þær nefna í rannsókn sinni að erfitt sé að halda 

utan um stórt kerfi eins og SMT þegar fjöldi starfsmanna er mikill. Að því leyti sé 

teymið sem nefnt var hér áður mikilvægt svo hægt sé að meta starfið og vera til 

staðar fyrir kennara þegar þreyta í kerfinu kemur upp (2008). Erfitt er í miðri 

kennslustund að taka eftir hegðun hvers og eins nemanda og getur því verið 

krefjandi að tvinna saman SMT og kennsluna (Bára Ósk Einarsdóttir og Erla 

Óskarsdóttir, 2008). 
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Börn sem hafa orðið fyrir ofbeldi eða hafa orðið vitni að slíku verða óneitanlega 

fyrir áhrifum af því. Þau börn eiga oft við hegðunar- og tilfinningavandamál að 

stríða. Börnin geta glímt við sjálfsmorðshugleiðingar, sýnt ótta og má nefna 

ýmislegt annað svo sem depurð, reiði, líkamleg einkenni, skerta sjálfsmynd og 

uppnám. Stundum birtast einkenni þessara barna í skólanum sem 

hegðunarerfiðleikar, einbeitingarleysi og árásargirni. Það að verða vitni að ofbeldi 

virðist hafa áhrif á þroska barns og getur leitt til neikvæðra afleiðinga fyrir barnið 

(Helga Rúna Pétursdóttir, 2007). Guðrún Helga Sederholm birti í september 2009 

rannsókn sem kallast Rannsókn á ofbeldi gegn konum; Viðbrögð skólastjóra 10 

grunnskóla. Þar kemur fram í viðtali við einn skólastjórann að hann telji þörf á 

umræðu um þetta málefni innan skólakerfisins. Sami skólastjóri segir „mikilvægt 

að kennarar lærðu að þekkja einkennin sem börnin bera sem búa við 

heimilisofbeldi.“ (Guðrún Helga Sederholm, 2009). 

Með skoðun á hegðun barna og skráningu hegðunarfrávika þá ættu þessi börn 

einnig að koma undir smásjána. Ef vel er að gáð þá eru einkenni þessara barna 

svipuð og hegðun þeirra barna sem þróað hafa með sér hegðunarvandamál eða 

eiga við hegðunarerfiðleika að stríða.  
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Umræða 

Höfundur er sammála því að skólar landsins þurfi að þróa með sér samræmt 

agakerfi til þess að auka stuðning við starfsfólk skólanna og nemendur. Mikilvægt 

er að það starfsfólk sem vinnur með viðkomandi agakerfi noti það á sama hátt. Að 

mati höfundar er SMT skólafærni gott dæmi um agakerfi sem getur virkað hér á 

landi. Sprague og Golly (2008) nefna að oft sé frekar lögð áhersla á að stöðva 

óæskilega hegðun en ekki unnið með þann vanda sem á sér stað. Þess í stað á að 

leggja áherslu á að auka jákvæða hegðun.Þessu er höfundur sammála að því leyti 

að oft þegar talað er um börn er ekki nefnt hvað þau séu góð að skrifa eða leika sér 

heldur hvað þau eru erfið eða hvað þau séu löt. Tilvísanir hér á landi til 

skólasálfræðinga vegna hegðunarörðugleika eru í miklum meirihluta þegar tilefni 

tilvísana er skoðað (Skólaskrifstofa Suðurlands, 2006-2007). Þegar höfundur hóf að 

kanna bakgrunn bæði SMT og PMT kom í ljós að í flestum tilvikum var ekki fjallað 

mikið um fræðilegan bakgrunn heldur aðferðina sjálfa. Kom það á óvart að ekki sé 

mikið að finna um tengsl félagsnámskenningar Pattersons og SMT skólafærni 

heldur yfirleitt farið grunnt í grunninn en dýpra í aðferðina sjálfa og þau verkfæri 

sem þar eru notuð. Einnig er ábótavant hversu fáar rannsóknir hafa verið gerðar en 

helst má finna BA- og MA ritgerðir sem hafa verið unnar, líkt og þá sem stuðst var 

við í þessari ritgerð. 

Æskileg hegðun er síbreytileg eftir því hvar við erum stödd í heiminum og jafnvel 

milli landshluta. Það sem höfundi þykir æskileg hegðun af 10 ára gömlu barni hér á 

Íslandi gæti þýtt hrikalega slæm hegðun í öðru landi. Önnur fullyrðing er notuð en 

hún er sú að styðjandi uppeldisaðferðir leiði til betri hegðunar og aðlögunar barna 

að samfélaginu. Ekki ætlar höfundur að draga úr þeirri fullyrðingu en þó má taka 

henni með ákveðnum fyrirvara. Styðjandi uppeldisaðferðir eru góðar en taka þarf 

tillit til þeirra aðstæðna sem börn, foreldrar og skóli eru í. Verið getur að þessar 

aðferðir henti bara ekki þessum ákveðna einstaklingi. Í flestum samfélögum eru 

ákveðnar ímyndir af því hvernig einstaklingar skuli vera og samfélagið gefur 

einstaklingum ákveðin gildi. Ekki finnst höfundi góð hugmynd að reyna eingöngu 

að laga einstaklinga að umhverfinu því stundum þarf að móta umhverfið og 

samfélagið að einstaklingnum. Hreint út sagt er höfundur á móti því að 
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einstaklingar séu mótaðir og dregið sé með því úr þeirra persónueinkennum og því 

sem gerir einstaklinginn að honum sjálfum. Ákveðin hætta er á að nota PMT 

foreldrafærni eða SMT skólafærni að þessu leyti því að börn eru áhrifagjörn og vilja 

passa inn í umhverfi sitt. Hættan getur verið sú að einstaklingar verði einsleitir og 

ólíkir því sem eðli þeirra segir til um. 

SMT skólafærni byggir að miklum hluta á inngripi í hegðun nemenda í skólanum í 

heild en ekki skiptir máli hvort það sé á sameiginlegum svæðum hans eða 

kennslustofum. Helsti tilgangur inngrips er að auka samhæfni agakerfa ásamt því 

að stuðla að auknum árangri nemenda í skólum. Miklu máli skiptir að reglur 

skólans séu settar fram á jákvæðan hátt og kennarar jafnt sem annað starfsfólk 

stuðli að því að styrkja það jákvæða í fari nemenda sinna með eigin hegðun og 

framkomu. Teymi eru starfandi í öllum skólum sem hafa innleitt SMT og starfa þau 

í samstarfi við annað starfsfólk skólans og aðstoða við innleiðingu SMT og þeirra 

reglna sem fylgja í kjölfarið. Til að aðlögun nemenda sé sem best er innleiðing höfð 

í nokkrum skrefum og virðist sú reynsla virka vel. Innleiðingin sjálf kallar á 

breytingar á skólasamfélaginu og eru þessar breytingar krefjandi og taka tíma. Ef 

forvarnarþríhyrningurinn er nýttur á réttan hátt ætti SMT að gagnast öllum 

nemendum skólans. 

Helsti galli SMT skólafærni að mati höfundar er að hvergi er minnst á börn sem 

sýna óæskilega hegðun en sýna hana hugsanlega vegna undirliggjandi vanda. 

Rannsóknum á þessu sviði er ábótavant en þaðgæti verið vegna þess hversu ný 

aðferðin er í raun. Mörg þeirra barna sem hafa verið vitni að eða orðið fyrir 

ofbeldigeta átt við hegðunar- og tilfinningavanda að stríða og eru einkenni þeirra 

mjög svipuð hjá börnum sem eru „bara“ með hegðunarerfiðleika. Þessi börn geta 

auk þess sýnt merki um depurð, reiði, skerta sjálfsmynd og ótta. Stundum birtast 

einkenni þessara barna líka í því að þau kljást við hegðunarerfiðleika. Mikilvægt er 

að kennarar og annað starfsfólk innan veggja skólans þekki þessi einkenni og viti 

hvert skuli leita ef upp kemur slíkt tilfelli. 

Augljóslega er persónuleg ráðgjöf stór hluti af starfi skólafélagsráðgjafa en eins og 

Guðrún Helga Sederholm bendir á í handbók sinni þurfa félagsráðgjafar oft að 
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sinna einstaklingum sem standa frammi fyrir stórum ákvörðunum í sínu lífi. 

Skólafélagsráðgjafi þarf að setja sig inn í aðstæður nemanda sem til hans leita og 

eftir fremsta megni reyna að skilja aðstæður hans eins vel og unnt er. Hinsvegar 

með reglulegri skráningu hegðunarfrávika ættu þessi börn að koma fram í 

dagsljósið og ef vel er að gáð geta einkenni þessara barna verið svipuð og hegðun 

þeirra barna sem þróað hafa með sér hegðunarvandamál eða eiga við slík 

vandamála að stríða. Í þessu felst viss áhætta sem vert er að skoða betur. Einnig er 

vert að velta fyrir sér þeim möguleika hvað muni gerast með þau börn sem eiga við 

dýpri vandamál að stríða og vilja ekki segja frá. Hugsanlegt getur verið að setja 

þessi börn í SMT meðferð eða PMT meðferð og móta börnin eftir viðmiðum 

samfélagsins um æskilega hegðun. Með þetta í huga telur höfundur vafasamt að 

SMT skólafærni gagnist öllum nemendum í grunnskóla jafnvel og telur að mun fleiri 

rannsóknir þurfi að koma til svo aðferðin sanni gildi sitt í skólaumhverfinu. 
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Dagný Björg Gunnarsdóttir 
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