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Útdráttur 

Atferlisvandamál grunnskólabarna geta haft slæm áhrif á námsárangur og spá meðal annars 

fyrir um andfélagslega- og afbrotahegðun á unglings- og fullorðinsárum. Því er mikilvægt að 

skólar taki á hegðunarfrávikum barna. SMT-skólafærni er heildstætt kerfi sem nær yfir alla 

nemendur á öllum svæðum skólans. Megináhersla kerfisins er að bæta námsfærni, aga, 

hegðun og félagsfærni barna og unglinga í öruggu umhverfi. Samkvæmt SMT-skólafærni eru 

það foreldrar og skóli sem gegna lykilhlutverki þegar kemur að bættir hegðun og góðri 

frammistöðu hjá nemendum og er því nauðsynlegt að gott samstarf ríki milli foreldra og 

skóla. Þess vegna er mikilvægt að skoða viðhorf og þekkingu foreldra til SMT-skólafærni 

skólans. Þátttakendur rannsóknarinnar voru 157 foreldrar í einum grunnskóla á Akureyri sem 

hóf innleiðingu kerfisins haustið 2006. Stuðst var við spurningalista Kristínar Elvu 

Viðarsdóttur, sálfræðings og svöruðu foreldrar 34 atriðum sem mældu viðhorf og þekkingu 

þeirra á SMT-skólafærni. Niðurstöður úr rannsókninni sýndu að foreldrar voru almennt 

ánægðir með kerfið og skildu flestir hvernig það virkar. Um 60% foreldra höfðu lesið sér til 

um SMT-skólafærni og helmingur þeirra vildi fá meiri fræðslu. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar um viðhorf og þekkingu foreldra á SMT-skólafærni geta komið skólanum að 

gagni í áframhaldandi vinnu við agakerfið.  
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Inngangur 

Skóli án aðgreiningar, eða skóli fyrir alla, vísar til þess að öll börn eigi rétt á námi í 

almennum skóla og ber skólanum því skylda til þess að koma til móts við þarfir barna með 

fötlun. Þetta þýðir einnig að meira álag er á kennurum og því nauðsynlegt að þeir séu vel 

undirbúnir til þess að takast á við öll vandamál sem upp geta komið í kennslustofu eða hvar 

sem er í skólanum (Freeman, Eber, Anderson, Irvin, Horner, Bounds o.fl, 2006; Freeman, 

Smith, Zarcone, Kimbrough, Tieghi-Benet, Wickham o.fl. 2005). Kerfi eins og SMT-

skólafærni henta sérstaklega vel í skólum þar sem öll börn, með og án fötlunar, eru saman. 

Kerfið gerir ráð fyrir því að börn skiptist í mismunandi hópa og bendir á leiðir til þess að 

takast á við vandamál sem upp geta komið (Freeman o.fl, 2006). 

Með því að koma í veg fyrir eða minnka hegðunarvandamál barna er stuðlað að betri 

námsfærni og betri andlegri líðan. Rannsóknir hafa sýnt fram á að þegar foreldrar eru of 

strangir og gera of miklar kröfur til barns er líklegra að það sýni óæskilega hegðun í skóla. 

Því er mikilvægt að börn fái aga heima við sem og í skóla og foreldrar og skóli vinni saman 

að því að taka á hegðunarvanda barna (Reinke, Splett, Robenson og Offutt, 2009). SMT-

skólafærni byggir á hugmyndafræði PMT-foreldrafærni sem er aðferð fyrir foreldra barna 

með hegðunarvanda. SMT-skólafærni er innleidd í skólum til þess að fyrirbyggja, draga úr og 

stöðva atferlisvandamál og þar með búa til jákvætt andrúmsloft í skólaumhverfinu (Anna 

Björnsdóttir og Margrét Sigmarsdóttir 2009). Samkvæmt SMT-skólafærni er mikilvægt að 

góð samvinna ríki á milli foreldra og skóla (Reinke o.fl., 2009) og er því  markmið þessarar 

rannsóknar að skoða viðhorf og þekkingu foreldra á SMT-skólafærni. 
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Atferlisvandamál 

Þeim nemendum sem sýna einkenni hegðunarvanda og andfélagslega hegðun fer sífellt 

fjölgandi (Franzen og Kamps, 2008; Simonsen, Myers og Briere, 2011). Sérstaklega sést 

aukning í árásahneigð og ofbeldisfullri hegðun. Birtingarmyndin getur verið mjög 

mismunandi og er því nauðsynlegt að foreldrar, kennarar og aðrir sem umgangast börnin geri 

sér grein fyrir því (Franzen og Kamps, 2008).  

Það sem spáir helst fyrir um það hvort börn þrói með sér afbrigðilega hegðun seinna í 

lífinu er hegðunarvandi í bernsku. Börn með hegðunarvanda eru í áhættuhópi varðandi 

brottfall úr námi (Kling, Forster, Sundell og Melin 2010; McIntosh, Flannery, Sugai, Braun 

og Cochrane, 2008; Patterson, DeBaryshe og Ramsey, 1989) notkun áfengis og eiturlyfja sem 

og að fremja afbrot (Kling o.fl., 2010; Mitchell og Beals, 1997; Patterson, DeBaryshe og 

Ramsey, 1989). Árásargirni, þjófnaðir, skemmdarverk, lygar, skróp úr skóla og annað sem 

brýtur samfélagslegar reglur og viðmið er talin vera andfélagsleg hegðun (Kazdin, Siegel og 

Bass. 1992).  

Mögulegar orsakir hegðunarvanda geta átt sér rætur í tveimur meginþáttum. Annars 

vegar í barninu sjálfu, hvernig það er að upplagi, hvernig erfðafræðilegir þættir geta haft 

óbein áhrif og hvort einhver áunnin einkenni eru til staðar. Hins vegar í uppeldisumhverfi 

barnsins, þar sem tengsl við systkini og foreldra hafa mikil mótunaráhrif sem og samfélagið 

utan fjölskyldunnar og er því mikilvægt að skoða fjölskyldumynstrið (Patterson, DeBaryshe, 

og Ramsey, 1989). Komið hefur í ljós að börn sem sýna þroskafrávik á fyrstu tveimur árum 

ævinnar eiga það á hættu að þróa með sér hegðunarvanda, fái þau ekki réttan stuðning 

(Mitchell og Hauser-Cram, 2009). 

Eitt af því sem einkennir flestar fjölskyldur barna með hegðunarvanda er að óæskileg 

hegðun er styrkt (Forgatch og Knutson, 1999; Forgatch og Knutson, 2002; Patterson, 

DeBaryshe og Ramsey, 1989). Það leiðir til þess að barnið heldur áfram að sýna óæskilega 
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hegðun (Kazdin, Siegel og Bass, 1992). Andfélagsleg hegðun foreldra, atvinnuleysi og 

skilnaður þeirra getur haft áhrif á líðan og hegðun barna og er forspá fyrir andfélagslega og 

óæskilega hegðun (Patterson, DeBaryshe og Ramsey, 1989).  

Þau flokkunarkerfi sem eru notuð til þess að greina hegðunarerfiðleika eru ICD-10 

(World Health Organization, 1992) og DSM-IV-TR (American Psyhiatric Association, 2000). 

Viðmið þeirra um hegðunarerfiðleika leggja áherslu á að erfið hegðun raski daglegu lífi barns 

og að tíðni óæskilegrar hegðunar sé hærri en gengur og gerist hjá börnum á sama þroskastigi. 

Samræmi á milli megineinkenna í þessum flokkunarkerfum er gott (Hinshaw og Anderson, 

1996).  

Talið er að 8-12% skólabarna glími við hegðunarvanda (American Psyhiatric 

Association, 2000). Helstu hegðunarvandamál sem börn greinast með eru hegðunarröskun 

(conduct disorder), mótþróaþrjóskuröskun (oppositional defiant disorder) og athyglisbrestur 

með eða án ofvirkni (attention deficit hyperactivity disorder –ADHD) (American Psyhiatric 

Association, 2000). Einnig geta börn sýnt árásarhneigð þó svo að ekki er hægt að greina hana 

sérstaklega heldur er hún greind sem hluti af öðrum röskunum (Bee og Boyd, 2004; Taub, 

2002). Ætla má að um þrjú til fimm prósent barna í grunnskólum sýni alvarleg 

hegðunarfrávik og um sjö til tíu prósent væg hegðunarfrávik (Sprague, Sugai, Horner og 

Walker, 1999). Alvarleg hegðunarfrávik geta verið árásarhneigð og það að leggja aðra í 

einelti en væg hegðunarfrávik geta verið stríðni og það að valda ónæði (Arnesen, Ogden og 

Sørlie, 2006). 

Mótþróaþrjóskuröskun. Þegar barn er greint með mótþróaþrjóskuröskun þurfa 

einkennin að mótast af endurteknu mynstri af ögrandi hegðun, mótþróa, neikvæðni og 

fjandsemi að lágmarki í sex mánuði og þarf barnið að uppfylla fjögur af átta skilyrðum til 

þess að fá greiningu (American Psychiatric Association, 2000). Börn verða neikvæð, þræta 

við fullorðna, fá skapofsaköst og kenna öðrum um eigin mistök sem er algeng hegðun á 
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meðal unglinga. Mótþróaþrjóskuröskun er oft undanfari hegðunarröskunar sem kemur fram á 

síðari hluta barnæsku eða á unglingsárum og er algengi hennar á bilinu 2-16% (American 

Psychiatric Association, 2000). 

Ein meginástæða þess að börn eru send til sálfræðings eða geðlæknis er óhlýðni (vísa 

til í Martinez og Forgatch, 2001), en erfitt er að greina á milli hennar og 

mótþróaþrjóskuröskunar (Maughan, Rowe, Messer, Goodman og Meltzer, 2004). Því verður 

að fara varlega í það að greina mótþróaþrjóskuröskun, þar sem skammvinn 

mótþróahegðunareinkenni eru algeng hjá leikskólabörnum (Keenen, Boeldt, Chen, Coyne, 

Donald, Duax o.fl. 2011). Mikilvægt er samt að meðhöndla þessa röskun um leið og hún 

greinist, því ef ekkert er að gert, þá eiga börn á hættu með að þróa með sér alvarlegri raskanir 

á unglingsárum, eins og andfélagslega hegðun, þunglyndi og kvíða (Maughan o.fl., 2004) 

Hegðunarröskun. Hegðunarröskun er mun alvarlegri en mótþróaþrjóskuröskun en 

samkvæmt DSM-IV eru 15 greiningarviðmið sem skipt er niður í fjóra undirflokka sem lýsa 

einkennum hennar. Þau eru; eyðileggingarhvöt, árásargirni, lygi, ill meðferð á dýrum eða 

jafnvel mönnum, flækingur og lögbrot. Við greiningu þarf eitt einkenni að hafa verið til 

staðar síðustu sex mánuði og að minnsta kosti þrjú eða fleiri til staðar síðustu 12 mánuði. Ef 

barn fellur bæði undir greiningarviðmið hegðunarröskunar og mótþróaþrjóskuröskunar, þá 

greinist barnið með hegðunarröskun (American Psychiatric Association, 2000). Um 90% 

þeirra sem eru greindir með hegðunarröskun snemma, uppfylla einnig viðmið fyrir 

mótþróaþrjóskuröskun á sínum yngri árum (Karnik og Steiner, 2005). Þróun einkenna í 

hegðunarröskun fylgir oft tveim meginlínum. Annars vegar byrjar þróunin heima og breiðist 

síðan út í samfélagið. Hins vegar breytist hún frá því að vera opin, eins og að slást við 

samnemendur, í það að vera meira dulin, eins og að ljúga og stela (American Psychiatric 

Association, 2000). Árásarhegðun kemur oft í ljós í kjölfar félagslegra þátta eða ákveðinna 

atburða, eins og þegar eitthvað eða einhver ergir barnið (Singh, Lancioni, Singh Joy, Winton, 
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Sabaawi, Wahler o. fl., 2007). Afleiðingar barna sem sýna einkenni hegðunarraskana 

snemma, eða fyrir tíu ára aldur, eru taldar alvarlegri en fyrir þau börn sem sýna einkennin 

seinna. Meðal annars er aukin hætta á því að þau þrói með sér geðraskanir og sýni varanlega 

andfélagslega hegðun (Anna Björnsdóttir og Margrét Sigmarsdóttir, 2009). Rannsóknir hafa 

sýnt að 45% þeirra barna sem eru annað hvort með mótþróaþrjóskuröskun eða 

hegðunarröskun uppfylla einnig viðmið ADHD. Einnig er aukin hætta á kvíðaröskunum, 

lyndisröskunum, þar sem þunglyndi er algengast, og námserfiðleikum (Karnik og Steiner, 

2005; Kazdin, 1997). Færni til félagslegra samskipta hjá einstaklingum með hegðunarröskun 

er oft minni en hjá jafnöldrum þeirra sem sýna ekki einkenni hegðunarröskunar og verða þeir 

því oft fyrir höfnun frá jafnöldrum sínum. (Kazdin, 1997). Bæði mótþróaþrjóskuröskun og 

hegðunarröskun eru algengari hjá drengjum en stúlkum, en í mótþróaþrjóskuröskun jafnast 

munurinn út á unglingsárum (American Psychiatric Association, 2000). Í hegðunarröskun er 

hlutfallið þrír til fimm drengir á móti einni stúlku (Karnik og Steiner, 2005). 

Athyglisbrestur með eða án ofvirkni. ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder) 

greinist hjá þrjú til sjö prósent grunnskólabarna og samanstendur af þremur undirflokkum. 

Þeir eru athyglisbrestur, hreyfiofvirkni og hvatvísi (American Psychiatric Association, 2000). 

ADHD er ein algengasta geðröskunin sem hefst í barnæsku (Sharp, McQuillin og Gurling, 

2009). Hjá stúlkum yfirsést röskunin oft, þar sem þær sýna sjaldan þessi ytri einkenni, heldur 

virðast innri vandamál og vitsmunaleg skerðing, eins og kvíðaeinkenni eða þunglyndi, koma 

fram vegna einkenna ADHD (Smith, Barkley og Shapiro, 2007). Barn þarf að uppfylla sex af 

níu greiningarviðmiðum DSM-IV til þess að vera greint með athyglisbrest og þurfa einkennin 

að hafa varað samfleytt í sex mánuði. Helstu einkenni sem koma fram hjá börnum eru að þau 

eigi í erfiðleikar með að halda athygli við ákveðin verkefni og þau virðast ekki heyra þegar 

talað er til þeirra. Þau truflaðst auðveldlega af utanaðkomandi áreitum og eiga erfitt með að 

skipuleggja sig. Þegar kemur að verkefnavinnu þá fylgja þau ekki fyrirmælum til enda hvort 
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sem er í skóla eða heimanámiog eru sífellt að skipta um verkefni. Hamlandi einkenni þurfa að 

koma fram fyrir sjö ára aldur  í fleiri en einum aðstæðum í einu, eins og á heimili og í skóla 

(American Psychiatric Association, 2000). 

 Þessi einbeitingarskortur leiðir til þess að þau verða óróleg og hafa truflandi áhrif á 

aðra með hegðun sinni. Einnig getur spenna myndast út frá athyglisbresti sem leiðir til þess 

að barnið á erfiðara með halda athygli við ákveðin verkefni. Þessir erfiðleikar eru meira 

áberandi við skóla- og heimanám, þar sem mikillar einbeitingar er þörf, en getur einnig 

komið fram í leik barnanna (Barkley, 1990). Þau láta utanaðkomandi áreiti trufla sig 

auðveldlega en vitað er að stýrikerfi heilans og vinnsluminni verður fyrir neikvæðum áhrifum 

af athyglisbrestinum (Smith, Barkley og Shapiro, 2007).Verkefni sem reyna á vinnsluminnið 

og athyglina, eins og hugarreikningur, reynast þeim líka erfið (Shin, Choi, Kim, Hwang, Kim 

og Cho, 2008), en aftur á móti geta þau haldið athyglinni ef þau eru að gera eitthvað sem 

þeim finnst skemmtilegt eða fjölbreytt, eins og að horfa á sjónvarp eða spila tölvuleiki 

(American Psychiatric Association, 2000; Smith, Barkley og Shapiro, 2007). Þau gera oft 

fljótfærnisvillur í verkefnum, þar sem þau hugsa lítið um smáatriði, og eru óskipulögð. Þau 

byrja oft á nýju verkefni án þess að klára það fyrra og eiga í erfiðleikum með að fylgja 

fyrirmælum (American Psychiatric Association, 2000; Barkley, 2003). 

Við greiningu á ofvirknieinkennum haldast hvatvísi og hreyfiofvirkni í hendur. Börn 

með mikla hreyfivirkni eru eins og þeytispjöld út um allt og geta ekki setið kyrr eins og í 

kennslustund. Þau tala mikið og eru oft á hreyfingu með hendur og fætur eða iða í sæti sínu. 

Hopp og hlaup þegar það á ekki við einkennir börn með hreyfiofvirkni og þau fikta mikið 

(American Psychiatric Association, 2000). Hvatvísi einkennist af erfiðleikum með það að 

halda aftur af sér og sést fyrst um 3-4 ára aldur (Barkley, 2003). Þau börn sem eru hvatvís, 

svara oft spurningum áður en þær eru kláraðar og grípa fram í fyrir öðrum. Þau framkvæma 
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án þess að hugsa og eiga erfitt með að bíða eftir að röðin komi að þeim (American 

Psychiatric Association, 2000).  

 Langtímarannsóknir á ADHD hafa sýnt að hreyfiofvirkni og hvatvísivandamál koma 

yfirleitt í ljós þegar börn eru í leikskóla og fylgir athyglisbrestur oft í kjölfarið eða í byrjun 

skólagöngu (Sobanski,Brüggemann, Alm, Kern, Philipsen, Schmalzried o.fl., 2008). Þetta 

kom fram í rannsókn þeirra von Stauffenberg og félaga en þar kom í ljós að hvatvísi í 

leikskólabörnum spáði fyrir um einkenni ADHD hjá börnum í þriðja bekk, en einnig hefur 

komið í ljós að hvatvísi og athyglisbrestur saman spáðu fyrir um einkenni ADHD í fyrsta 

bekk (von Stauffenberg og Campbell, 2007). 

Þegar skoðað var eðli og umfang langvinns heilsuvanda íslenskra barna kom í ljós að 

19,25% barna reyndust vera með langvinnan heilsuvanda og voru drengir þar í meirihluta, 

eða 61%, en stúlkur 39%. Athyglisbrestur með eða án ofvirkni reyndist vera algengasta 

röskunin eða um sex prósent og í þeim hópi voru þrír drengir á móti einni stúlku (Sigríður Kr. 

Gísladóttir, Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir, Guðrún Bjarnadóttir, Ragnheiður Elísdóttir og 

María Guðnadóttir, 2005). Um 54-67% barna með ADHD uppfylla viðmið um greiningu 

mótþróaþrjóskuröskunar og 20-56% barna uppfylla viðmið um greiningu hegðunarröskunar 

(Gísli Baldursson, Ólafur Ó. Guðmundsson, Páll Magnússon, 2000).  

     Árásarhneigð. Eins og komið hefur fram hér fyrr þá er aukning í árásarhneigð og 

ofbeldisfullri hegðun á meðal nemenda (Franzen og Kamps, 2008). Árásarhneigð er „hegðun 

sem hefur það að markmiði að valda annarri manneskju skaða eða tjóni eða skemma hlut“ 

(Bee og Boyd, 2004) og er að hluta til talin vera afleiðing breytinga í félagslegu umhverfi 

okkar. Eiga fjölmiðlar þar nokkurn hlut að máli (Erickson, Mattaini, McGuire, 2004) en 

einnig geta erfðafræðilegar og umhverfislegar ástæður legið að baki, eins og uppeldisaðferðir 

sem miða af refsingu og ofbeldisfullt heimilislíf (Bee og Boyd, 2004). Strax við þriggja ára 

aldur geta komið fram einkenni árásarhneigðar hjá börnum sem eru í áhættuhópi. Rannsóknir 
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hafa sýnt að þau verða frekar fyrir einelti, þar sem þau skortir oft félags- og tilfinningarlega 

færni til þess að ná árangri. Í skólanum er sjálfsmat þeirra lágt og gengur þeim oft verr en 

öðrum börnum og þau draga sig frekar í hlé (Campbell, 1998; Frey, Hirschstein og Guzzo, 

2000; Taub, 2002). Komið hefur í ljós að algengara er að drengir eigi við hegðunarvandamál 

að stríða heldur en stúlkur (Anna Björnsdóttir og Margrét Sigmarsdóttir, 2009; Maughan o.fl., 

2004), en í rannsókn Wissink og félaga kemur fram að stúlkur skoruðu hærra í 

tengslaárásargirni (relational aggression), eins og; „ég tala of mikið“ og; „ég hrópa og öskra 

mikið“, en strákar skora hlutfallslega meira í líkamlegri árásargirni (physical aggression), 

eins og í því að slást og stela (Wissink, Dekovic og Meijer, 2009), sem styður það að stúlkur 

sýni frekar félagslegan hegðunarvanda en strákar frekar líkamlegan (Crick og Grotpeter, 

1995; Van Schoiack, Leihua, Frey og Beland, 2002). Tengslaárásargirnin er ekki eins sýnileg 

og sú líkamlega en tilgangur hennar er að gera lítið úr tengslum þolandans við aðra og skaða 

þannig stöðu hans, til dæmis með slúðri eða útskúfun (Van Schoiack o.fl., 2002). Í rannsókn 

Bee og Boyd (2004) kom í ljós að 17% stúlkna í þriðja til sjötta bekk beittu þessari aðferð á 

móti tveimur prósentum drengja, en þar sem þessar árásir fara svo leynt, hafa fullorðnir oft 

ekki hugmynd um hvað er í gangi. Líkamleg árásargirni er útbreitt vandamál á meðal barna 

og sýndu niðurstöður bandarískrar rannsóknar að á einni viku höfðu15% barna úr þriðja til 

fimmta bekk verið send til skólastjóra vegna agabrota, þrettán af hundraði reyndu að koma af 

stað slagsmálum og 27% höfðu barið einhvern (Taub, 2002).  

Mikilvægi agakerfis. Aðstæður í grunnskólum benda til þess að þörf sé fyrir 

heildstæðari vinnu til þess að skapa gott umhverfi í skólum, þar sem nemendur geti lært og 

fundið fyrir öryggi. Hávaði, einelti, átök á milli nemenda og önnur hegðunarvandamál benda 

til þess að hefðbundna aðferðin í skólunum séu ekki að virka sem skyldi (Arnesen, Ogden og 

Sørlie, 2006). Kennarar og skólasálfræðingar láta í ljós áhyggjur af hegðunarvandamálum 
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nemenda og segja að þörf sé á því að bregðast við (Anna Þóra Baldursdóttir og Valgerður 

Magnúsdóttir, 2007; Sugai og Horner, 2006). 

Kröfur um menntun verða sífellt meiri og ýtir það á skólana varðandi það að finna 

úrræði til þess að mæta mismunandi þörfum nemenda. Því er mikilvægt að skólar fylgi 

áætlun um það hvernig á að koma í veg fyrir og takast á við vandamál tengd aga (Adolphson, 

Hawken og Carroll, 2010). 

Hegðunarvandi kemur oft fyrst í ljós þegar barn byrjar í grunnskóla. Fyrir mörg börn 

er þetta stórt skref og þurfa þau að aðlagast þessum nýju aðstæðum og agareglum skólans. 

Fer það allt eftir félagsþroska þeirra hvernig það gengur, en þau þurfa til dæmis að halda 

athygli, sýna samnemendum tillitsemi og fylgja fyrirmælum kennarans (Eisenhower, Baker 

og Blacher, 2007). Hlutverk skóla er bæði það að sinna uppeldi barna og að draga úr og koma 

í veg fyrir hegðunarvandamál (Sigurður Guðmundsson, 2004). Mörkin í hegðun og 

samskiptum geta verið metin mismunandi eftir einstaklingum. Hegðun sem er eðlileg og 

sjálfsögð í einum skóla getur verið illa liðin í öðrum (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg 

Kaldalóns, 2006). Þeir nemendur sem sýna óæskilega hegðun trufla ekki einungis sitt eigið 

nám heldur einnig nám bekkjafélaga sinna og taka meiri tíma frá kennara (Hafnarfjörður, 

e.d.). Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2006) eru það grundvallarréttindi hvers nemanda 

að hann fái vinnufrið í skólanum til þess að geta einbeitt sér að náminu og að kennslan nýtist 

honum sem best. Hann á að geta leitað til hvaða starfsmanns skólans sem er ef honum líður 

illa og finnst á sér brotið, til dæmis með einelti, stríðni eða vanlíðan.  

Það sem hvílir hvað þyngst á starfsfólki skólanna og því finnst það ekki ráða fram úr, 

eru málefni barna með alvarlegar geðraskanir (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 

2006). Þegar endurtekin hegðunarvandamál eiga sér stað í skólum er oft tilhneiging til þess 

að bregðast harkalega við (Sugai og Horner, 2008). Viðurlög eða refsing af einhverju tagi er 

algengustu viðbrögð við agabrotum nemenda (Sprague og Golly, 2006). Nemendum hefur 
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verið vísað út úr stofu og jafnvel úr skóla fyrir óæskilega hegðun, mögulega vegna þeirra 

tafarlausu áhrifa sem stundum koma fram vegna refsingarinnar (Sugai og Horner, 2002). 

Þessi áhrif eru þó skammgóður vermir, því rannsóknir hafa sýnt að refsingar draga ekki úr 

óæskilegri hegðun nema til skamms tíma, en auka aftur á móti tíðni skemmdarverka, árása, 

skróps og brottfalls úr námi hjá þeim skólum sem nota refsingu sem lausn (Mayer, 1995). 

Undanfarin ár hefur meiri áhersla verið lögð á það að koma í veg fyrir að hegðunarvandamál 

eigi sér stað (Sugai og Horner, 2008). Nemendur sem sýna varanleg hegðunarvandamál þurfa 

íhlutun sem er einstaklingsmiðuð, öflug virkar fyrirbyggjandi og byggir á vísindalegum 

grunni (Sugai og Horner, 2008). Notkun umbunakerfis til þess að eiga við hegðunarerfiðleika 

barna er að verða algeng aðferð. Bæði foreldrar og skólar hafa nýtt sér það með góðum 

árangri, en til þess að það virki þá þarf að beita því rétt (Sólveig Ásgrímsdóttir, 2003). Í skóla 

án aðgreiningar/skóla fyrir alla er lögð áhersla á mikilvægi þess að hafa gott agakerfi sem nær 

til allra nemenda skólans (Sugai og Horner, 2006; Weigle, 1997) og tekur agakerfi eins og 

SMT-skólafærni tillit til þess (Weigle, 1997). 

PMT  

Í kringum1960 var PMT (Parent Management Training) þróað af hópi rannsóknarmanna 

(Patterson, Reid og Eddy, 2002) og var það upprunalega þróað fyrir fjölskyldur barna og 

unglinga með hegðunarraskanir (Forgatch og Knutson, 2002). Í stefnunni er lögð áhersla á 

skýr fyrirmæli, tilfinningastjórn, samskiptatækni og jafnvel skráningu hegðunar (Anna 

Björnsdóttir og Margrét Sigmarsdóttir, 2009). Rannsóknir hafa sýnt að foreldrar taka síður 

eftir breytingum í hegðunarmynstri barna sinna og er því mikilvægt að skrá tíðni hegðunar, 

þar sem mat foreldra er ekki hlutlaust í öllum tilfellum (Patterson, Reid og Eddy, 2002). 

Þróun og saga PMT. Gerald Patterson og samstarfsmenn hans unnu fyrst eftir 

aðferðum sálgreiningar (psychoanalysis) með börn á tilraunastofu. Þrátt fyrir að börnin lærðu 

viðeigandi hegðun var bakslag stórt vandamál (Forgatch og Knutson, 2002) og komust þeir 
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að því að óæskileg hegðun var styrkt og viðhaldið af foreldrunum. Leiddi þetta til þess að 

vinnan við að taka á hegðunarvandamálum barna fór fram á heimili barnanna og var það 

byrjunin á þróun PMT-aðferðarinnar (Forgatch og Knutson, 2002 ; Patterson, Reid og Eddy, 

1992). Aðferðin byggir á kenningu um félagsleg samskipti (Social Interaction Learning 

model/Social Interaction Theory) (Anna Björnsdóttir og Margrét Sigmarsdóttir, 2009; 

Patterson, Reid og Dishion, 1992) og leggur áherslu á félagslega uppbyggingu (social 

structure) og tengsl barnsins við fjölskyldu og jafnaldra og er þróað út frá fleiri áratuga vinnu 

með börnum sem sýna andfélagslega hegðun (Patterson, Reid og Dishion, 1992).  

Innleiðing PMT-aðferðarinnar hófst árið 2000 í Hafnarfirði og felst aðferðin í fimm 

þáttum sem eru: Meðferð fyrir foreldra barna sem hafa þróa með sér hegðunarerfiðleika, 

námskeið fyrir foreldra barna sem sýna væg hegðunarfrávik, grunnmenntun fyrir fagfólk, eins 

og námsráðgjafa, sérkennara og deildarstjóra í leik- og grunnskólum, þjálfun meðferðaraðila 

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

PMT-meðferð og foreldranámskeið. PMT-meðferð er fyrir foreldra barna sem sýna 

umtalsverð hegðunarfrávik. Í meðferðinni, sem felst í u.þ.b. 20 viðtölum, er lögð áhersla á 

ítarlega vinnu með foreldrum (Margrét Sigmarsdóttir, 2010). PMT-foreldranámskeið eru fyrir 

fjölskyldur barna á aldrinum þriggja til 12 ára. Samskipti foreldra og barna í þessum 

fjölskyldum eru oft neikvæð og einkennin eru oft þau að barnið setur sig upp á móti 

foreldrum, sýnir lítinn sem engan samstarfsvilja við þá, er ögrandi og á erfitt með að stjórna 

skapi sínu. Eftir því sem barnið verður eldra sýnir það þessa hegðun einnig annars staðar en á 

heimilinu (Atferdssenteret, e.d.). Á námskeiðinu er foreldrum veitt aðstoð við að brjóta niður 

neikvæða vítahringinn sem einkennir samskipti foreldra og barns og þeim eru kenndar nýjar 

leiðir til þess að fá fram jákvæða hegðun hjá barninu sem draga samtímis úr 

hegðunarvandanum (Hafnarfjörður, e.d.). Aðferðin byggir á fimm grundvallarþáttum sem 

eru: kerfisbundin hvatning til þess að kenna nýja hegðun og beina athygli að því sem vel 
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gengur. Að setja mörk til þess að stöðva óæskilega hegðun. Markvisst eftirlit til þess að 

fylgjast með hvar barnið er og með hverjum. Leita að lausn til þess að koma á ákveðnum 

reglum og skipulagi, innan heimilis sem utan. Jákvæð samskipt sem einkennast af ást og 

umhyggju (Anna Björnsdóttir og Margrét Sigmarsdóttir, 2009; Hafnarfjörður, e.d.). PMT er 

meðal annars notað sem forvarnarverkefni fyrir börn sem eiga það á hættu að þróa með sér 

hegðunarvandamál. PMT hefur reynst vel við það að draga úr og fyrirbyggja óæskilega 

hegðun hjá sonum einstæðra mæðra (Forgatch og Degarma, 1999) og bæta hegðun barna með 

hegðunarröskun (Kling o.fl., 2010). 

Rannsóknir á PMT. Anna Björnsdóttir og Margrét Sigmarsdóttir (2009) greina frá 

íslenskri rannsókn sem meðal annars var gerð til þess að meta viðhorf foreldra á PMT-

námskeiði og meðferð. Foreldrar 47 barna á leik- og grunnskólaaldri, sem fengu meðferð, og 

160 foreldrar barna á leik- og grunnskólaaldri, sem sóttu námskeið, voru þátttakendur í 

rannsókninni. Gögnin voru spurningalisti sem var svarað í lok meðferðar/námskeiðs. 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að foreldrar voru frekar jákvæðir í garð PMT-

meðferðarinnar og námskeiðsins. Allir foreldrar sem fengu meðferð sögðust nota þá 

færni/tækni sem kennd var (60% frekar mikið, 40% mjög mikið) en aftur á móti sögðust 75 

% foreldra sem sóttu námskeið nota þá færni/tækni sem kennd var (51,2% frekar mikið, 

25,2% mjög mikið). Nánast allir sem tóku þátt í rannsókninni sögðust mæla með aðferðinni 

við aðra. Einnig skoðuðu þær fjölda tilvísana til sérfræðinga á fræðslusviðum Hafnarfjarðar 

og tveimur samanburðarsvæðum. Meðalfjöldi barna sem fengu tilvísun til sérfræðings árin 

1996-2000 var hærri í Hafnarfirði en á báðum samanburðarsvæðum, en það voru 8,6% 

nemenda í Hafnarfirði, 5,0% nemenda á samanburðarsvæði eitt og 7,3% nemenda á 

samanburðarsvæði tvö. Árin 2000-2007 hafði meðalfjöldi barna sem fengu tilvísun til 

sérfræðings lækkað niður í 5,9% í Hafnarfirði en hækkað á báðum samanburðarsvæðum, í 
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8,7% á samanburðarsvæði eitt og í 10,3% á samanburðarsvæði tvö (Anna Björnsdóttir og 

Margrét Sigmarsdóttir, 2009) 

SMT-skólafærni. 

SMT-skólafærni (School Manegement Training) er heildstætt kerfi sem nær til allra nemenda 

skólans (Anna Björnsdóttir og Margét Sigmarsdóttir, 2009). Mikilvægt er að kerfið nái til 

allra nemenda, þar sem hegðunarvandamál grunnskólabarna spanna allt frá venjulegri truflun 

í tíma til alvarlegra hegðunarfrávika(Arnesen, Ogden og Sørlie, 2006). Í kerfinu er stuðlað að 

félagslegri viðeigandi hegðun með því að leiðbeina og gefa endurgjöf (feedback) fyrir betri 

og bættri hegðun og styrkja frammistöðu nemenda (Sugai, Horner, Dunlap, Hienman o.fl., 

2000). Ekki er nóg að agakerfi taki bara á hegðunarvandamálum í kennslustofu, þar sem 

hegðunarvandamál barna eru ekki einungis tengd skólastofunni sjálfri. Í agakerfum, eins og 

SMT-skólafærni, er verið að taka á hegðunarvandamálum barna á öllum svæðum skólans, í 

kennslustofu, á skólalóð, í leikfimi og í matsal (Lewis, Powers, Kelk og Newcomer, 2002) og 

unnið er á sama tíma á heimili barnsins með PMT foreldrafærni ef þess þarf (Anna 

Björnsdóttir og Margrét Sigmarsdóttir 2009; Reinke o.fl., 2009). 

Í kerfinu er lögð áhersla á að beita aga og bæta námsframmistöðu sem og að efla 

félagslegan og tilfinningarlegan þroska á jákvæðan og kerfisbundinn hátt. (Walker, Cheney, 

Stage og Blum, 2005). Einnig er mikil áhersla lögð á það hvernig taka skuli á 

hegðunarvandamálum barna og algengt er að setja langtímamarkmið til þess að stuðla að 

betri og bættri hegðun (Weigle, 1997).  

Þróun og saga. SMT-skólafærni byggir á hugmyndafræði PMT og er þróað í 

Hafnafirði (Anna Björnsdóttir og Margrét Sigmarsdóttir 2009). Kerfið var upprunalega þróað 

í Oregon í Bandaríkjunum (Patterson, Reid og Eddy, 2002), en þar nefnist það meðal annars 

SWPBIS (School Wide Positive Behavioral Intervention and Support) (Bradshaw, Koth, 

Thornton og Leaf, 2008) eða PBS (Positive Behavior Support) (Bambara, Nonnemacher og 
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Kern, 2009). SMT-skólafærni er einnig notað í öðrum norðurlöndum eins og Hollandi, 

Noregi og Danmörku (Anna Björnsdóttir og Margrét Sigmarsdóttir, 2009).  

Vinnan í SMT-skólafærni hófst í grunn- og leikskólum Hafnafjarðar veturinn 2002-

2003 (Hafnarfjörður, e.d.) og starfa enn allir grunnskólar þar í anda SMT-skólafærni (Anna 

Björnsdóttir og Margrét Sigmarsdóttir 2009). Innleiðsla og undirbúningur á SMT-skólafærni 

hófst árið 2007 í þeim þremur skólum á Akureyri sem nota agakerfið (PMT-Akureyri, e.d). 

Forvarnar- og inngripslíkan SMT-skólafærni. Forvarnar- og inngripsþríhyrningur 

SMT-skólafærni sýnir að nemendur skiptast í mismunandi hópa (sjá mynd 1). Stærsti 

hópurinn eru þeir sem eru kallaðir venjulegir nemendur, en þeir eru um 85-90% af 

nemendum skólans. Nemendur sem sýna fyrstu einkenni andfélagslegrar hegðunar og eiga á 

það á hættu að þróa með sér andfélagslegt hegðunarmynstur eru um sjö til tíu prósent og þrjú 

til fimm prósent nemenda sýna töluverða andfélagslega hegðun. SMT-skólafærni gerir ráð 

fyrir því að bregðast megi við þessum þremur hópum á mismunandi hátt (Hafnarfjörður, e.d). 

Heilstæða kerfið leggur meiri áherslu á það að hvetja og styrkja jákvæða hegðun, fremur en 

að refsa fyrir óæskilega hegðun (Sugai og Horner, 2002; Handler, Rey, Connell, Thier, 

Feinberg og Putnam, 2007), og þar með búa til gott umhverfi í skólum (Hafnarfjörður, e.d). 

Kerfið leggur áherslu á vinnubrögð sem eru studd með kenningum og rannsóknum og telst 

því mjög gagnlegt (Arnesen, Ogden og Sørlie, 2006). Einnig er talið að kerfið bæti líðan 

nemenda sem þurfa á sérkennslu að halda sem og líðan andlega veikra nemenda (Amos, 

2004) og hentar kerfið því vel í skóla án aðgreiningar (Freeman o.fl. 2006; Freeman o.fl. 

2005). 
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Þriðja stigs forvörn. 3-5% nemenda.  

Þeir sem sýna veruleg hegðunarfrávik 

Annar stigs forvörn. 7-10% nemenda. 

Þeir sem eiga á hættu að þróa með sér hegðunarfrávik 

  

 

Fyrsta stigs forvörn. 85-90% nemenda. 

„Venjulegir“ nemendur 

 

Mynd 1. Forvarnar- og inngripsþríhyrningur SMT-skólafærni. 

 

Innleiðsla. Skólinn stofnar leiðsagnarteymi sem samstendur af skólasálfræðingi 

og/eða skólaráðgjafa (Handler o.fl., 2007), foreldrum, kennurum, sérkennurum og öðrum sem 

að verkefninu koma (Sugai og Horner, 2006; Sugai og Horner 2008). Teymið fær þjálfun í 

kerfinu og býr til áætlun sem á við um þörf skólans (Handler o.fl, 2007). Það sér um að 

innfæra agakerfið í skólann, veitir upplýsingar um kerfið fyrir kennara, foreldra og nemendur 

og fylgist með frammistöðu skólans (Handler o.fl. 2007; Sugai og Horner, 2006). Í rannsókn 

þeirra Bambara, Nonnemacher og Kern (2009) kom í ljós að eitt af því sem teyminu finnst 

erfiðast að gera er það að veita kennurum og foreldrum upplýsingar í formi fyrirlestra. Ætla 

má að um 40-50 klukkustundir fari í þessa vinnu á undirbúningsári (Handler o.fl. 2007) og er 

því mikilvægt að þeir sem í teyminu eru, hafi áhuga á og metnað fyrir þessari vinnu (Handler 

o.fl. 2007; Weigle, 1997). Að minnsta kosti 80% starfsmanna þurfa að samþykkja agakerfið 

áður en innleiðsla hefst (Handler o.fl. 2007). 

Skólinn býr til einkunnarorð og hannar reglur eftir þeim. Skólanir þrír á Akureyri sem 

vinna eftir SMT-skólafærni hafa svipuð einkunnarorð: Ábyrgð-Virðing-Vinátta (Síðuskóli, 
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e.d.), Virðing-Tillitssemi (Lundarskóli, e.d.) og Vinátta-Virðing-Ábyrgð (Oddeyrarskóli, 

e.d.).  

Misjafnt er eftir skólum hvaða umbun þeir nota, en fimma er til dæmis mikið notuð 

(Franzen og Kamps, 2008). Einnig eru notaðir hrósmiðar sem nemendur fá þegar þeir sýna 

æskilega hegðun og þeir geta tekið miðann heim og sýnt foreldrum. Hver bekkur getur í heild 

safnað hrósmiðum saman og þegar hann hefur safnað fimm sinnum fjölda nemanda er hægt 

að skipta á miðum og umbun. Umbun getur t.d. verið útitími, að horfa á mynd, að hafa 

búningadag eða að baka köku saman (Síðuskóli, e.d.). Ekki er hægt að taka hrósmiða til baka, 

þó svo að nemandi sýni óæskilega hegðun (Síðuskóli e.d.). Regla í SMT-skólafærni er að 

gefa fimm sinnum hrós á móti einni athugasemd (Anna María Frímannsdóttir, 2006). 

Á fyrsta ári er verið að vinna almennt með nemendum skólans. Nákvæmar, einfaldar 

og skýrar reglur er settar, skýr mörk eru sett um það hvað er leyfilegt og hvað ekki og minni 

og alvarlegri hegðunarfrávik eru skilgreind (Hafnarfjörður, e.d.). Öll svæði skólans 

(kennslustofa, matsalur, salerni o.fl.) eru skilgreind og sett í töflu og reglur samkvæmt 

einkunnarorðum skólans eru settar við hvert svæði, t.d. kennslustofa og virðing: Vera 

undirbúin(n) og á réttum tíma; sinna verkefnum. Reglutaflan er sett á sýnilegan stað, á 

göngum, kennslustofum o.s.frv., þar sem allir geta séð hana. Kennari fer yfir reglurnar með 

nemendum með því að nota sýnikennslu og nemendur æfa sig síðan (Sprauge og Golly, 

2008). Nemendur fá umbun fyrir árangur og framfarir og lögð er áhersla á notkun 

félagslegrar hvatningar, eins og hróss (Hafnarfjörður, e.d). Þetta eru fyrsta stigs forvarnir (sjá 

mynd 1) og eru þær settar til þess að koma í veg fyrir hegðunarvanda (Simonsen, Myers og 

Briere, 2011). 

Á öðru ári er áherslan lögð á að vinna með nemendum sem sýna fyrstu einkenni 

andfélagslegrar hegðunar. Við það eru notaðar annars stigs forvarnir, en þær beinast að 

nemendum sem þurfa á meiri aðstoð að halda og sýna litla svörun á fyrstastigs forvörnum 
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(Simonsen, Myers og Briere, 2011; Walker, Cheney, Stage og Blum, 2005). Nemendur fá 

kennslu og þjálfun í athyglismerki (eins og þegar kennari smellir fingrum) og einbeitingarleik 

og fá tækifæri til þess að æfa sig betur í því að fylgja reglum (Hafnarfjörður, e.d). Markviss 

bekkjarstjórnun er einnig notuð en markmið hennar er að fá alla nemendur til þess að taka 

virkan þátt í náminu og fylgjast með (Anna María Frímannsdóttir, 2006). 

Á þriðja ári er mesta áherslan lögð á það að vinna með nemendur sem þegar sýna 

töluverða andfélagslega hegðun. Í samstarfi við foreldra er unnið markvisst að aðlögun 

þessara nemenda. Foreldrum er boðin PMT-ráðgjöf og nemendur fá markvissa kennslu og 

þjálfun í félagsfærni. Aðferðin er einstaklingsmiðuð og er þriðja stigs forvörn (Simonsen, 

Myers og Briere, 2011). 

Rannsóknir á SMT. Franzen og Kamps (2008) skoðuðu í rannsókn sinni íhlutun 

bandarísku útgáfunnar af SMT-skólafærni á leiksvæði grunnskóla. Þátttakendur 

rannsóknarinnar voru u.þ.b. 180 nemendur sem byrjuðu í öðrum, þriðja og fjórða bekk. 

Skólarnir tileinkuðu sér sérstök einkunnarorð: Vera góður, vera stilltur, að bera virðingu, vera 

ábyrgur og vera varkár. Kennarar fengu æfingu í því hvernig taka ætti á 

hegðunarvandamálum sem upp geta komið á leiksvæðum skólans. Truflandi hegðun, eins og 

líkamsárás, óviðeigandi orð og/eða snerting, var skráð af kennurum í fimm mínútna lotum. 

Niðurstöðurnar leiddu í ljós að tíðni óviðeigandi hegðunar var hæst í öðrum bekk en íhlutunin 

hafði mest áhrif á nemendur þar. Í grunnlínu var meðaltal hegðunarfrávika 15,54 (annar 

bekkur), 12,92 (þriðji bekkur) og 12,06 (fjórði bekkur), en eftir íhlutun 5,95; 6,91; 6,73. 

Aðrar rannsóknir hafa einnig sýnt að hegðunarvandamál á leiksvæðum skóla hafi minnkað 

talsvert mikið eftir að agakerfið var tekið upp (Lewis, Powers, Kelk og Newcomer, 2002). 

Þó svo að átta ár séu liðin síðan að vinnan við innleiðingu SMT-skólafærni í grunn- 

og leikskólum í Hafnafirði hófst, þá er lítið til af íslenskum rannsóknum um áhrif og virkni 

SMT-skólafærni. Anna Björnsdóttir og Margrét Sigmarsdóttir skoðuðu skráð hegðunarfrávik 
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í SMT-skólum í Hafnafirði í rannsókn sinni um PMTO-aðferðina á Íslandi. Gögnin sem 

notuð voru, voru skráningar á hegðunarfrávikum sem áttu sér stað í tveimur skólum á þriggja 

mánaða tímabili haustið 2006 og 2007. Í skóla eitt voru 437 nemendur árið 2006 en 475 árið 

2007 og í skóla tvö var fjöldi nemenda 502 fyrra árið en 497 hið síðara. Niðurstöðurnar voru 

þær að skráningum fækkaði talsvert í báðum skólum á þessu eina ári. Í skóla eitt var fjöldi 

skráninga 561 árið 2006 en 470 árið 2007, sem er 91 atviki minna, en á sama tíma fjölgaði 

nemendum um 37. Í skóla tvö voru skráð 484 hegðunarfrávik fyrra árið en 341 seinna árið, 

sem er 134 skráningum færra, en á sama tíma fækkaði nemendum um fimm (Anna 

Björnsdóttir og Margrét Sigmarsdóttir, 2009). 

Foreldrasamstarf. 

Skólasamfélagið samanstendur af kennurum, starfsmönnum skólans, foreldrum og 

forráðamönnum og á milli þeirra þarf að ríkja samábyrgð og samstarf, þar sem mikil ábyrgð 

hvílir á þeim sem fyrirmyndum nemenda (Aðalnámskrá grunnskóla, 2006). Grundvallaratriði 

góðra samskipta er talið vera gagnkvæmt traust og virðing á milli kennara og foreldra 

(Epstein, 2001; Rúnar Sigþórsson, Börkur Hansen, Jón Baldvin Hannesson, Ólafur H. 

Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir og Mel West, 1999). Í lögum um grunnskóla frá árinu 2008 

segir í 2. grein að grunnskóli skuli stuðla að góðu samstarfi heimilis og skóla með það að 

markmiði að tryggja farsælt skólastarf, almenna velferð og öryggi nemenda. Aðalnámskrá 

grunnskóla - Almennur hluti - segir ennfremur að gagnkvæm og virk upplýsingagjöf stuðli að 

gagnkvæmu trausti á milli foreldra/forráðamanna og starfsfólks skóla. Mikilvægt sé að 

skólinn aðstoði foreldra í uppeldishlutverkinu, því menntun og velferð nemenda sé 

sameiginlegt verkefni heimila og skóla (Aðalnámsskrá grunnskóla, 2006).  

Samkvæmt flokkunarkerfi Joyce L. Epstein eru sviðin sex talsins sem samstarf 

heimila og skóla getur byggt á, en það eru sjálfboðaliðastarf, uppeldi, heimanám, samskipti, 

ákvarðanataka og tengsl við samfélagið. Ef foreldrasamstarfið nær til allra þessara sviða, þá 
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næst bestur árangur (Epstein, 1995). Epstein (2001) segir að samstarf heimila og skóla 

byggist á tengslum foreldra og starfsfólks skóla sem miði að alhliða þroska og vellíðan 

nemenda. Jafnframt segir Epstein að mikilvægt sé að skólinn aðstoði fjölskyldur við að skapa 

aðstæður sem styðji börn í námi og því þurfi skólinn að veita foreldrum skýrar og góðar 

upplýsingar um skólastarfið og gefa þeim tækifæri til þess að upplýsa skólann sem best um 

hagi og almennan þroska barna sinna (Epstein,1995). Í aðalnámsskrá grunnskóla (2006) er 

því lögð áhersla á það að foreldrar fylgist vel með því hvernig börnum þeirra gengur í 

skólanum og hvernig þeim líður, því það auki líkur á betri árangri og vellíðan nemenda. 

Smith, Polloway, Patton og Dowdy (2004) leggja það til að feður taki meiri þátt í 

samstarfinu, þar sem námsárangur verði betri og börnum gangi betur þegar feður eru í 

samstarfi við skólann. Þetta samband er óháð virkni móður, kynþætti, tekjum eða menntun 

foreldra. Feður virðast þó almennt taka minni þátt í samstarfi við skóla heldur en mæður 

(Epstein, Sanders, Simon, Salimas, Jansorn og Voorhis, 2002). 

Í rannsókn sem Trausti Þorsteinsson (2001) gerði á meðal starfandi kennara á 

Norðurlandi virtust kennarar hvorki sækjast eftir þátttöku foreldra í skólastarfinu né reyna að 

hvetja þá til þátttöku. Þeir vildu að foreldrarnir væru styðjandi og veittu upplýsingar en væru 

ekki í samstarfi við þá. Það sem veldur því að ekki næst samvinna á milli kennara og foreldra 

er skortur á tjáskiptum, en skortur á samvinnu er einn af þeim þáttum sem auka líkur á 

hegðunarvanda í skóla (Sprauge og Golly, 2008). 

 Það hefur sýnt sig að foreldrar kunna að meta það þegar lögð er rækt við boðskipti á 

milli heimilis og skóla og þeir verða sáttari við skólastarfið (Kristinn Breiðfjörð 

Guðmundsson, 1995). Samkvæmt rannsókn Áslaugar Brynjólfsdóttur (1998) sögðust 86% 

foreldra vilja fá skýrari skilgreiningu á uppeldis- og menntunarhlutverki skóla og 60% 

foreldra töldu mikið/nokkuð mikilvægt að haldin væru námskeið fyrir foreldra.  
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Í rannsókn Rósu Eggertsdóttur og Gretars L. Marinóssonar (2002); „Bætt skilyrði til 

náms“, kom fram að þegar foreldrum stóð fræðsla til boða, þá hafði það jákvæð áhrif á nám 

barnanna, bæði heima og í skólanum. Einnig kom þar fram að foreldrar þurftu sérstaklega á 

stuðningi og fræðslu að halda í upphafi skólagöngu barnanna og á unglingsárunum þeirra. Í 

rannsókn þeirra Bambara, Nonnemacher og Kern (2009) voru tekin eigindleg viðtöl við 25 

meðlimi PBS teymis (bandaríska útgáfa af SMT-skólafærni) úr ýmsum skólum og kom í ljós 

að flestir þátttakendur töldu að foreldrasamstarfið gegndi lykilhlutverki í velgengni agakerfis 

í skólum. 

Í 8. grein í lögum um grunnskóla (2008) segir að stofnað skuli skólaráð við hvern 

grunnskóla sem verði samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um skólahald. 

Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans. Það er skipað níu 

einstaklingum til tveggja ára í senn, þar af tveimur fulltrúum foreldra, og stýrir skólastjóri 

starfi þess. Í skólaráði er fjallað um áætlanir í skólastarfi en einnig fylgist skólaráð almennt 

með öryggi, aðbúnaði og almennri velferð nemenda. Jafnframt segir í 9. grein þessara sömu 

laga að við grunnskóla skuli starfa foreldrafélag sem hefur það hlutverk að styðja 

skólastarfið, stuðla að velferð nemenda og efla tengsl heimila og skóla. 

Aðferð 

Þátttakendur. 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru foreldar barna í einum meðalstórum grunnskóla á 

Akureyri sem hafði tekið upp SMT-agakerfið haustið 2006. Spurningalisti var sendur á 

netfangalista foreldra í gegnum Mentor-samskiptakerfi skólans og foreldrar áttu að svara 

listanum rafrænt. Í sumum tilfellum var fleiri en eitt foreldi skráð með netfang fyrir hvert 

barn en alls fengu foreldrar 430 barna boð um þátttöku í rannsókninni og var það send á 664 

netföng. Mentor-kerfið var stillt þannig að foreldrar fengu einungis einn póst á netfang sitt, 

þó svo að þeir ættu fleiri en eitt barn í skólanum. Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar 
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(sjá fylgiskjal 5) og var foreldrum frjálst að hafna þátttöku í rannsókninni með því að sleppa 

því að svara spurningalistanum. Foreldrar 247 barna tóku þátt og var því svarhlutfallið 57%. 

Mælitæki.  

 Spurningarlistinn sem var notaður var sérstaklega hannaður fyrir þessa rannsókn, en 

stuðst var við spurningarlista sem Kristín Elva Viðarsdóttir gerði árið 2009, þar sem hún 

kannaði viðhorf og þekkingu foreldra á PBS. Spurningalistinn innihélt spurningar sem snerust 

beint um viðhorf og þekkingu foreldra á SMT-skólafærni, auk bakgrunnsspurningar. Fjallað 

verður um þessa tvo þætti sér.  

Spurningarlistinn. Spurningalistinn var sendur skólastjóra og sérfræðingi í SMT á 

Akureyri og var þeim boðið að koma með athugasemdir varðandi orðalag spurninga og bæta 

við spurningum sem þeim fyndist mögulega vanta. Einnig fór leiðbeinandi okkar, Kristín 

Elva Viðarsdóttir, yfir spurningalistann.   

Spurningalistinn var lagfærður eftir þeim athugasemdum sem skólastjóri og SMT-

sérfræðingur gerðu. T.d. var spurningunni „Hefur þú orðið vör/var við að barninu 

þínu/börnunum þínum sé umbunað fyrir æskilega hegðun í formi verðlauna í skólanum?“ 

breytt í „Hefur þú orðið vör/var við að barninu þínu/börnunum þínum sé umbunað fyrir 

æskilega hegðun í skólanum?“, þar sem ekki er talað um orðið „verðlaun“ í SMT, heldur 

notað orðið „umbun“. Einnig var SMT breytt í SMT-skólafærni, eins og „Veistu fyrir hvað 

SMT stendur fyrir?“ var breytt í „Veistu fyrir hvað SMT-skólafærni stendur fyrir?“. 

Spurningu nr. 30 „Finnst þér barnið þitt/börnin þín örugg í skólanum?“ var skipt í sex 

liði þar sem spurt var út í sérstök svæði skólans. Spurningunni var breytt þar sem 

athugasemdir voru um það að þessi spurning fengi of mikið vægi í könnunni miðað við hinar 

spurningarnar. Í framhald af spurningunni varð því bætt við opinni spurningu þar sem 

foreldrum gafst kostur að nefna á hvaða svæði barnið var óöruggt. 

Ein spurningin var tekin út úr listanum „Viltu að skóli barnsins þíns haldi áfram með 

SMT?“, þar sem bæði skólastjóri og SMT-sérfræðingur bentu á það að skólinn myndi ekki 
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hætta með SMT-skólafærni og með þessari spurningu væri verið að gefa ranglega til kynna 

að þetta væri valkostur. 

Spurningalistinn innihélt 34 spurningar (sjá fylgiskjal 4). Allar spurningarnar voru 

með lokaðan svarmöguleika nema tvær. Svarmöguleikar flestra spurninga voru með já/nei 

svarmöguleika, eins og „Þekkir þú einkunnarorð/gildi skóla barnsins þíns/barnanna þinna? □ 

já □ nei“, en auk þess voru nokkrar spurningar á fimm-punkta Likert kvarða, þar sem 

svarmöguleikinn var frá „mjög ánægð(ur) “ til „mjög óánægð(ur) “, „mjög mikið “ til „mjög 

lítið“ o.fl.  

Rafrænum spurningalista var skipt á fimm síður, með fjórum til sjö spurningum á 

hverri síðu. Þátttakendum gafst ekki kostur á að fara til baka þegar þeir voru kominir á næstu 

síðu og var þetta gert til þess að þeir gætu ekki breytt svörum. 

 Bakgrunnsspurningar. Til af fá sem mestar upplýsingar um þátttakendur voru þeir 

beðnir um að svara nokkrum bakgrunnsspurningum varðandi aldur, kyn, menntun og spurt 

var um hversu mörgu börn frá heimilum þeirra sæktu grunnskóla. Þátttakendur voru ekki 

beðnir um að skrifa fæðingarár, heldur beðnir að merkja við á hvaða aldursbili þeir væru. 

Með þessu var ekki hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda.  

Framkvæmd  

Í nóvember 2010 var haft samband við skólastjóra með tölvupósti, þar sem rannsóknin var 

kynnt og honum boðið að taka þátt (sjá fylgiskjal 1). Svar barst leiðbeinanda verkefnisins um 

það að skólastjórinn samþykkti þátttöku í rannsókninni fyrir sinn skóla. Skólastjórinn sá um 

framkvæmd rannsóknarinnar sem fólst í því að senda foreldrum tölvupóst í gegnum Mentor-

samskiptakerfið sem vísaði á slóð spurningalistans. Í tölvupóstinum til foreldranna var þeim 

gerð grein fyrir því í hverju rannsóknin fælist og var lögð áhersla á mikilvægi þátttöku 

foreldranna, þar sem niðurstöður rannsóknarinnar myndu gagnast skóla barnsins/barnanna 

þeirra (sjá fylgiskjal 2). Einnig kom fram að spurningalistinn innihéldi 34 spurningar, tæki 
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u.þ.b. 10 mínútur í svörun og foreldrum var bent á að smella á slóðina sem fylgdi 

tölvupóstinum til þess að taka þátt í könnuninni. Þremur vikum seinna var skólastjóranum 

sendur annar póstur (sjá fylgiskjal 3) sem hann áframsendi til foreldra í gegnum Mentor. Þar 

var þeim foreldrum sem þegar höfðu svarað könnuninni þakkað fyrir þátttökuna, en jafnframt 

bent á það að könnunin yrði opin aðeins lengur, ef einhver ætti eftir að svara. 

Niðurstöður og umræður 

Til að tryggja góðan námsárangur og betri líðan grunnskólabarna eiga grunnskólar að stuðla 

að góðu samstarfi við foreldra. Bæði skóli og foreldrar bera ábyrgð á menntun og velferð 

nemenda og því er mikilvægt að gott samstarf ríki þar á milli (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2006). Eitt af markmiðum SMT-skólafærni er að æskileg og óæskileg hegðun sé vel 

skilgreind og kennurum, nemendum og foreldrum gert ljóst til hvers sé ætlast varðandi 

hegðun nemenda og námsframmistöðu þeirra (Sprague og Golly, 2008). Það hefur komið 

fram að foreldrar eru ánægðari með skólastarfið þegar góð samskipti ríkja á milli skóla og 

foreldra (Kristinn Breiðfjörð Guðmundsson, 1995) og þau telji að það sé mikilvægt að boðið 

sé upp á námskeið og/eða kynningu um agastefnu skólans (Áslaug Brynjólfsdóttir, 1998).  

SMT-skólafærni leggur mikla áherslu á það að gott foreldrasamstarf ríki og það er 

einmitt það sem skiptir miklu máli í námsframmistöðu barna. Markmið þessarar rannsóknar 

er því að skoða viðhorf og þekkingu foreldra á SMT-skólafærni. 

Meirihluti þátttakenda voru konur, eða 85% á móti 15% karla. 85% voru á 

aldursbilinu 31 til 50 ára en um helmingur á milli 31 og 40 ára. Flestir þátttakenda, eða 85%, 

voru í sambúð eða giftir. Helmingur þátttakenda átti eitt barn á skólaaldri og tæp 43% áttu tvö 

börn. Um 42% þátttakenda voru með B.A. eða sambærilegt próf, 30% með stúdentspróf eða 

sambærilegt, 23% með grunnskólapróf, en einungis 5% með M.A. eða doktorspróf. 

Meirihluti foreldra, eða um 91%, vissi að sérstakt agastjórnunarkerfi væri í skóla 

barna þeirra og 84% foreldra þekktu einkunnarorð/gildi skólans. Um 97% foreldra sögðu að 



27 
VIÐHORF OG ÞEKKING FORELDRA Á SMT-SKÓLAFÆRNI 

barninu þeirra hefði verið kennd hegðun samkvæmt einkunnarorðum skólans, eins og hvernig 

á að sýna hegðun í samræmi við einkunnarorð í matsal eða á göngum. Nær allir foreldrar 

vissu hvernig börnum væri umbunað í skólanum fyrir æskilega hegðun, eins og sést á mynd 

2.  

 

 

Mynd 2. Veistu hvernig börnum er umbunað í skólanum fyrir æskilega hegðun? 
 

 Um 94% foreldra höfðu orðið vör við það að barni þeirra væri umbunað fyrir æskilega 

hegðun í formi hróss eða hvatningar, en þessi tala var svipuð þegar spurt var um það hvort að 

foreldrar hefðu orðið varir við það að börnunum þeirra væri umbunað fyrir æskilega hegðun, 

eins og sést á mynd 3. Rúmlega 85% foreldra vissu fyrir hvaða hegðun barnið fékk þessa 

umbun og þegar þeir voru síðan spurðir að því hvort að barn þeirra vissi fyrir hvaða hegðun 

þessi umbun væri, þá svöruðu um 90% foreldra já en 10% sögðust ekki vita það. Út frá þessu 

má álykta að foreldrar viti nokkuð vel um hvað SMT-skólafærni snýst og að það séu góð 

samskipti á milli skólans og heimila barnanna. 
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Mynd 3. Hefur þú orðið vör/var við að barninu þínu/börnunum þínum sé umbunað fyrir 

æskilega hegðun í skólanum? 

 

Á mynd 4 má sjá að rúmlega helmingur foreldra segir að barnið/börnin tali um skólareglur 

heima. Þegar menntun foreldra er skoðuð, þá segja 59% foreldra með háskólamenntun að 

barnið sitt/börnin sín tali um skólareglur heima en 47% þeirra sem eru án háskólagráðu og er 

því lítill munur á.  
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Mynd 4. Tala(-r) barnið þitt/börnin þín um skólareglurnar heima? 

Á mynd 5 má sjá að rúmlega 85% foreldra telja að flestir nemendur fylgi reglum og 

væntingum skólans um hegðun.  

 

Mynd 5. Telur þú að flestir nemendur fylgi reglum skólans og væntingum skólans um 

hegðun? 

Á mynd 6 sést að þegar foreldrar eru spurðir að því hvort að þeir hafi fengið sendar 

upplýsingar um SMT-skólafærni frá skólanum, þá segja þrír fjórðu já en einn fjórði segir nei.  
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Mynd 6. Hefur þú fengið sendar upplýsingar um SMT-skólafærni frá skóla barnsins 

þíns/barnanna þinna? 
 

Mikilvægt er að upplýsingaflæði sé gott á milli heimilis og skóla þegar kemur að SMT-

skólafærni og nauðsynlegt að foreldrar séu virkir þátttakendur, því þeir þekkja barnið best og 

eru mikilvægustu kennarar þess (Sprauge og Golly, 2008). Íslenskar rannsóknir hafa einnig 

sýnt fram á það að upplýsingaflæði sé mikilvægt atriði í góðu foreldrasamstarfi (Elísabet 

Svavarsdóttir og Ólafur Guðmundsson, 1996; Ingibjörg Auðunsdóttir, 2006). Það er því 

athyglisvert að þegar spurt er um það hvort að foreldrar hafi heyrt talað um SMT-skólafærni í 

skóla barnsins/barnanna, þá segist rúmlega helmingur hafa heyrt um SMT-skólafærni mjög 

oft eða oft, eins og mynd 7 sýnir, tæpur helmingur stundum eða sjaldan, en 2% segjast aldrei 

hafa heyrt talað um SMT-skólafærni í skólanum. Þetta er frekar hátt hlutfall þeirra sem hafa 

stundum, sjaldan eða aldrei heyrt talað um SMT-skólafærni í skólanum, eða um 50%.  
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Mynd 7. Hefur þú heyrt talað um SMT-skólafærni í skóla barnsins þíns/barnanna þinna? 

 

Rúmlega 81% foreldra vita fyrir hvað SMT-skólafærni stendur og 60% þeirra hafa lesið sér 

til um efnið á heimasíðu skólans, eins og kemur fram á mynd 8. Hlutfallslega fleiri mæður 

(62%) hafa lesið sér til um efnið á heimasíðu skólans en feður (29%). Þessi munur reyndist 

marktækur, χ2 (2, N = 157) = 8,8, p = 0,01 og er það í samræmi við Epstein o.fl., (2002) sem 

segja að feður séu almennt minni þátttakendur í starfi skólans en mæður. 
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Mynd 8. Hefur þú lesið þér til um SMT-skólafærni á heimasíðu skóla barnsins þíns/barnanna 

þinna? 

 

 

Þegar spurt er um það hvort að foreldrum hafi verið boðið á fyrirlestra eða aðra fræðslu um 

SMT-Skólafærni, svara einungis 75% já, eins og sést á mynd 9. Kynningarfundur um SMT-

skólafærni var haldinn í september 2010, en áður var tölvupóstur sendur til alla foreldra 

(Svava Svavarsdóttir, munnleg heimild, 28.04. 2011). Því má ætla að boðið hafi farið fram 

hjá þeim 25% foreldra sem segja að þeim hafi ekki verið boðið á fyrirlestra eða aðra fræðslu. 

Tæplega helmingur þeirra sem sögðu að þeim hefði verið boðin fræðsla um efnið frá 

skólanum sóttu hana. 

Um 45% foreldra segjast vilja fá meiri fræðslu um SMT-skólafærni. Af þeim hafa 

38% sótt fyrirlestur eða aðra fræðslu í skólanum, en 62% sóttu ekki fræðslu sem þeim var 

boðið. Ekki reyndist munur með tilliti til menntunar á þeim sem vildu fá meiri fræðslu. Það er 

ekki í samræmi við niðurstöður rannsóknar Kristínar Elvu Viðarsdóttur (2009) sem gerð var 

hér á landi. Þar kom í ljós að foreldrar án háskólagráðu vildu frekar fræðslu en foreldrar með 

háskólagráðu. Hafa ber í huga að úrtak í þeirri rannsókn var mun stærra en í þessari rannsókn. 
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Mynd 9. Hefur þér verið boðið á fyrirlestra eða aðra fræðslu um SMT-skólafærni í skóla 

barnsins þíns/barnanna þinna? 

 

 

Á mynd 10 sést hversu ánægðir eða óánægðir foreldrar voru með fræðsluna. Alls segjast 16% 

vera mjög ánægð, 52% segjast vera fremur ánægð, 29% segjast hvorki vera ánægð eða 

óánægð, tæp 2% segjast vera fremur óánægð og tæp 2% segjast vera mjög óánægð. Út frá 

þessu má álykta að fræðslan hafi verið fremur góð, þar sem um 70% eru ánægð með 

fræðsluna en einungis 4% óánægð. 
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Mynd 10. Ef svar er já við spurningu 22, hversu ánægð(ur)/óánægð(ur) varstu með þá 

fræðslu? 

 

Þegar spurt er um það hvort að foreldrar myndu vilja vera meiri þátttakandi í að móta SMT-

skólafærni skólans, segjast 64% foreldra ekki vilja vera meiri þátttakendur. Ekki reyndist 

munur milli kynjanna hvað því varðar en það er ekki í samræmi við niðurstöður úr rannsókna 

Kristínar Elvu Viðarsdóttir (2009) þar sem hlutfallslega fleiri mæður vildu vera meiri 

þátttakendur í mótun skólastefnunnar en feður. Aftur ber að hafa í huga að úrtakið í þeirri 

rannsókn var mun stærra en í þessari rannsókn. 

Rúmlega 42% foreldra svara já þegar spurt er um það hvort að þau myndu vilja fá 

þjálfun í því að styðja við æskilega hegðun barnsins heima en 58% þeirra vildu ekki þjálfun. 

Búast hefði mátt við því að flestir foreldrar vildu fá upplýsingar um það hvernig best væri að 

styðja við æskilega hegðun barna, en aftur á móti má álykta að um 80-85% barna hafi þegar 

lært helstu þætti í félagsfærni og sýni nú þegar æskilega hegðun (sjá mynd 1). Þessar 

niðurstöður sýna lægri tölur en eru í niðurstöðum rannsóknar Kristínar Elvu Viðarsdóttur 

(2009), en þar sögðust 53% foreldra vilja fá þjálfun heima við til þess að styðja við æskilega 

hegðun barnsins. 
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Hlutfallslega fleiri feður, eða 46%, segjast vilja fá þjálfun en mæður 37%. Um 69% 

foreldra yngri en 30 ára segjast myndu vilja fá meiri þjálfun, 36% þeirra á aldurbilinu 31-50 

ára og rúmlega þriðjungur þeirra eldri en 51 árs. 

Á mynd 11 sést að 70% foreldra segjast skilja að öllu eða mestu leyti hvernig SMT-

skólafærni virkar, um 25% segir að einhverju leyti og 5% að litlu eða engu leyti. Hlutfallslega 

fleiri mæður segjast skilja SMT-skólafærni (72%) en feður (52%) og reyndist þessu munur 

marktækur χ2 (2, N = 139) = 6,4, p<0,05. 

Þegar skoðuð er fylgni, reiknuð með Spearsman‘s rho, á milli þeirra sem sóttu fræðslu 

og þeirra sem segjast skilja hvernig skólafærni virkar, á mældist fylgni frekar lág r= 0,2, 

p<0,05. 

 

 

Mynd 11. Að hve miklu leyti finnst þér þú skilja hvernig SMT-skólafærni virkar? 

 

Mynd 12 sýnir að 86% foreldra finnst mjög mikið eða frekar mikið unnið eftir SMT-

skólafærni í skólanum. Tæp 14% svara hvorki né en engu foreldri finnst frekar lítið eða mjög 
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lítið unnið eftir SMT-skólafærni. Fylgni á milli skilnings foreldra á SMT-skólafærni og þess 

hversu mikið þeim finnst vera unnið eftir því í skólanum reyndist meðalhá r=0,5,p<0,05. 

 

 

Mynd 12. Hversu mikið eða lítið finnst þér vera unnið eftir SMT-skólafærni innan skóla 

barnsins þíns/barnanna þinna? 

  

Þegar spurt er um það hvernig foreldrum finnst viðhorf starfsmanna skólans vera til barna 

þeirra, segja ríflega 84% að það sé jákvætt, 12% finnst viðhorf starfsmanna vera hvorki 

jákvætt né neikvætt og rúmlega 3% segja viðhorfið vera neikvætt, (sjá mynd 13). Samt er 

upplýsingaflæðið á milli skóla og heimilis aðeins um 50%, eins og sést á mynd 7. 
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Mynd 13. Hvernig finnst þér viðhorf starfsmanna skólans vera til barnsins þíns/barnanna 

þinna? 
 

87% foreldra finnst börnin sín örugg í skólanum, sjá mynd 14. Í framhaldi af þessari 

spurningu er spurt „Ef svar við spurningu 30 er „frekar óörugg(-t)“ eða „mjög óörugg(-t)“, 

hvar þá helst?“ Kom í ljós að sex einstaklingar sögðu að barnið/börnin þeirra væru óörugg á 

flestöllum svæðum skólans, einn sagði í frístund, einn sagði í og úr sundi og þrír í 

skólastofunni. Mögulega hefur þessi spurning verið misskilin, þar sem 23 foreldrar svöruðu 

opnu spurningunni en einungis þrír þeirra merktu við „frekar óörugg(-t)“ eða „mjög óörugg(-

t)“ í fyrri spurningunni. Þessir þrír taka það fram að eitt barn væri óöruggt á leið í og úr sundi, 

annað væri nýflutt úr litlum sveitaskóla og fyndi fyrir óöryggi vegna stærðar skólans og 

nálægðar við eldri nemendur. Einnig tók eitt foreldri það fram að barn sitt væri lagt í einelti. 

 Þó svo að hinir 20 foreldrar sem svöruðu spurningu 31 merktu ekki við „frekar 

óörugg(-t)“ eða „mjög óörugg(-t)“, þá er ekki hægt að fullyrða að þeir hafi misskilið seinni 

spurninguna, en svör þeirra voru frekar jákvæð. 
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Mynd 14. Finnst þér barnið þitt/börnin þín örugg í skólanum? 
 

Spurt er hvort að foreldrar hafi orðið varir við breytingar í hegðun barna sinna eftir að SMT-

skólafærni var tekin upp í skólanum. Um 42% sögðu ekki hafa orðið vör við breytingar, 24% 

sögðu verða vör við jákvæðar breytingar en 2% neikvæðar breytingar. Tæplega þriðjungur 

foreldra segir að SMT-skólafærni hafi verið í skólanum frá því að barnið hóf skólagöngu. 

Á mynd 15 kemur fram hversu ánægðir eða óánægðir foreldrar eru með SMT-

skólafærni. 65% segjast vera ánægð með SMT-skólafærni, fjórðungur eru hvorki ánægð ná 

óánægð, einn tíundi eru óánægð og 1,5% segjast ekki þekkja SMT-skólafærni. Svipað hlutfall 

feðra (60%) og mæðra (65%) segist vera ánægt með SMT-skólafærni.  

Í framhald af þessu er spurt um það af hverju foreldrar segist vera óánægðir með 

SMT-skólafærni og foreldrum er gefinn opinn svarmöguleiki til þess að tjá sig. Þar kemur 

meðal annars fram að foreldrum finnst að þau börn sem flokkast innan ramma kerfisins fái 

litla sem enga athygli eða hrós. Samskiptin við foreldra snúist mest um þá óæskilegu hegðun 

sem börn sýna. Foreldrar fái t.d. einungis pósta um neikvæða hegðun og hún skráð í Mentor, 

en ekki sé sagt frá því þegar börnin fá hrósmiða eða sýna framfarir. Einnig komu andstæð 
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viðhorf frá foreldrum, þar sem nefnt er að SMT kerfið geti brotið niður einstaklinga sem hafa 

einhverja frávikshegðun. Til dæmis þegar þeir eru reglulega minntir á það með hrósmiðum 

hversu vonlausir einstaklingar þeir séu. Hrósmiðar geti því haft neikvæð áhrif á barnið, þar 

sem það gerir sér grein fyrir því að það fær hrósmiða fyrir þá jákvæðu hegðun þess sem sé 

talin sjálfsögð hegðun hjá öðrum börnum. Hrósmiðar eru notaðir sem hvatning fyrir 

nemendur og fái þeir hrósmiða þegar þeir sýni æskilega hegðun. Sumir nemendur t.d. þeir 

sem nú þegar sýna veruleg hegðunarfrávík, þurfa á auka atstoða á halda og fái hrósmiða fyrir 

hegðun sem „venjulegir“ nemendur fá ekki. Í þessu tilfelli, sem foreldri bendi á, virkar 

hrósmiðinn sem niðurlæging fyrir nemandann. 

Einnig kemur fram að ósamræmis gætir varðandi aga hjá kennurum og að þeir 

mismuni börnum með hrósmiðum, eins og fram kemur hjá einu foreldrinu: „Barnið mitt lenti 

í því að vera hrósað ásamt vinkonu en vinkonan fékk bara miða, en ekki barnið mitt og hún 

var mjög ósátt við það.“ Nokkrum finnst kerfið ekki skila sér, þar sem það stuðli frekar að 

margfeldni heldur en því að vera mannbætandi. Nemendur læri inn á það hvað þeir þurfi að 

gera til þess að fá umbun. Tveir foreldrar taka það sérstaklega fram að þeir vilji aðra 

agastefnu. 
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Mynd 15. Hversu ánægð(ur)/óánægð(ur) ertu með SMT-skólafærni í skóla barnsins 

þíns/barnanna þinna? 
 

Þessar niðurstöður leiða það í ljós að foreldrar eru almennt jákvæðir í garð SMT-skólafærni, 

þekking foreldra á SMT-skólafærni er góð og gott samstarf virðist vera á milli foreldra og 

skólans. 

 Það kom í ljós þegar farið var að vinna úr niðurstöðum að nokkrir foreldrar höfðu 

ekki lokið við að svara spurningalistanum, heldur hætt eftir að hafa svarað fyrstu fjórum 

síðunum. Mögulega hafa þeir ekki gert sér grein fyrir því að spurningalistinn væri lengri eða 

ekki haft þolinmæði í það að halda áfram. Betra væri líklega að hafa listann á einni síðu eða 

að hvert blað væri merkt „1 af 5, 2 af 5“ o.s.frv. 

Einnig kom fram gagnrýni um það að spurningarnar væru orðaðar þannig að foreldrar 

gætu einungis svarað fyrir eitt barn eða öll börnin í heild. Reyndar var framsetningin viljandi 

höfð með þessum hætti, þar sem verið var að skoðað viðhorf og þekkingu foreldra gagnvart 

SMT-skólafærni almennt, en ekki ýmsa þætti tengda hverju barni fyrir sig. Því var einnig 

gefinn upp opinn svarmöguleiki í kjölfar spurninga um líðan barna í skólanum. 
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Margir foreldrar virtust misskilja spurningarnar með opnu svarmöguleikunum, þar 

sem þeir svöruðu þeim þrátt fyrir að hafa ekki uppfyllt skilyrðin í spurningunni á undan. Því 

komu fram mörg svör sem ekki var hægt að fjalla um í niðurstöðunum. Þessar spurningar 

voru samt mjög skýrar og má því ætla að fólk hafði viljað koma skoðum sínum á framfæri þó 

svo að um það væri ekki beðið. 

 Eins og fram hefur komið, þá er mikilvægt að gott samstarf ríki á milli foreldra og 

skóla og sýna niðurstöðurnar úr þessari rannsókn að svo virðist vera á milli skólans og þeirra 

foreldra sem tóku þátt í rannsókninni. Foreldrar virðast einnig vera almennt ánægðir með 

SMT-skólafærni, en það sem vekur mestan áhuga er það að ekkert samband virðist vera á 

milli þeirra foreldra sem mættu á kynningarfund og skilnings þeirra á SMT-skólafærni. 

Rannsóknir hafi sýnt fram á það að samkvæmt SMT-teymi er erfiðast að halda 

kynningarfundi (Handler o.fl. 2007) og gæti það verið skýringin á því hve lág fylgni mældist 

á milli þess hvort að foreldrar mættu á kynningarfund eða ekki og skilningi þeirra á SMT-

skólafærni. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar veita því mikilvægar upplýsingar um viðhorf og 

þekkingu foreldra á SMT-skólafærni og nýtast skólanum í áframhaldandi vinnu við SMT-

skólafærni og í samskiptum við foreldra. 

Í framhaldinu væri áhugavert að skoða hvort að viðhorf og þekking foreldra gagnvart 

SMT-skólafærni eykst eftir því sem lengra líður frá því að skólinn tók upp stefnuna. Einnig 

væri áhugavert að bera saman viðhorf og þekkingu foreldra á SMT-skólafærni og öðrum 

skólastefnum, eins og Jákvæður agi eða Uppeldi til ábyrgðar. 

Eitt meginmarkmið SMT-skólafærni er að koma í veg fyrir að hegðunarvandi eigi sér 

stað (Hafnarfjörður, e.d.) og væri því mikilvægt að skoða hvort að það sé minna um 

hegðunarvanda í þeim skólum sem nota stefnuna heldur en í þeim sem nota aðrar 

skólastefnur.  
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SMT-skólafærni leggur einnig áherslu á það að bæta námsframmistöðu barna 

(Walker, Cheney, Stage og Blum, 2005) og líðan þeirra (Amos, 2004). Áhugavert væri að 

skoða með áframhaldandi rannsóknum hvort að námsframmistaða og líðan barna hafi breyst 

til hins betra. 

 Þar sem SMT-skólafærni er tiltölulega ný hér á landi eru ekki til margar rannsóknir 

um virkni stefnunnar eða viðhorf foreldra, nemanda eða starfsmanna skólans á stefnunni. 

Þessi rannsókn er því ein af þeim fyrstu sem skoða tengsl foreldra við SMT-skólafærni og 

þrátt fyrir að úrtakið sé einungis úr einum skóla geta niðurstöður þessar ritgerðar samt 

gagnast öðrum í áframhaldandi rannsóknarvinnu við SMT-skólafærni. 
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Fylgiskjal 1: 

Bréf til skólastjóra og stjórnenda 

 

 

Kæru stjórnendur 

 

Við erum 2 útskriftarnemar í sálfræði í Háskólanum á Akureyri sem langar til að bjóða ykkur 

upp á einstakt tækifæri til að skoða viðhorf og þekkingu foreldra barna í Síðuskóla til stefnu 

skólans, SMT, sem kæmi fram í rannsókn sem okkur langar til að gera í samband við BA-

verkefni okkar. Leiðbeinandi okkar og ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Kristín Elva 

Viðarsdóttir sálfræðingur og kennari. Okkur þætti afar vænt um að heyra frá ykkur, jafnvel að 

fá hugmyndir um hvað ykkur í skólanum þætti gott að vita um efnið, til að við gætum tekið 

það með í rannsóknina.  

Rannsóknin mun fara þannig fram að foreldrar allra barna í skólanum munu fá sendan 

tölvupóst með stuttu bréfi um tilgang könnunarinnar. Í því bréfi væri hlekkur á slóð sem 

smellt væri á til að svara könnuninni. Það eina sem skólinn mun þurfa að gera er að senda 

þetta tiltekna bréf í tölvupósti/Mentor til foreldra barna í skólanum.  

Spurningalistinn inniheldur u.þ.b. 30 spurningar og tekur um 10 mínútur að svara. Með þessu 

móti er hægt að meta stöðu viðhorfa foreldranna eins og hún er í dag og ætti því að nýtast 

skólanum vel. Í lokin munum við senda skólanum skýrslu með þeim niðurstöðum sem koma 

fram. 

Fleiri skólar á Akureyri munu taka þátt í þessari könnun og nú þegar hefur einn skóli tekið vel 

í þátttöku í rannsókninni. 

Best er að hafa samband við okkur í gegnum tölvupóst á netfangið ha080313@unak.is 

(Biretha Vitalis Joensen) eða ha080137@unak.is (Lilja Sverrisdóttir) og senda okkur allar þær 

athugasemdir og spurningar sem þið kunnið að hafa. Það er von okkar að þinn skóli muni taka 

vel í þátttöku í þessari rannsókn.  

Með bestu kveðju, 

Biretha Vitalis Joensen og Lilja Sverrisdóttir 
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Fylgiskjal 2: 

Bréf til foreldra 

 

Kæra foreldri/forráðamaður  

  

Öll viljum við að börnunum okkar líði vel í skólanum og eitt af undirstöðuatriðum þess er gott 

samstarf foreldra og skóla. Við erum 2 útskriftarnemar í Háskólanum á Akureyri sem erum að 

gera rannsókn, í samvinnu við Síðuskóla, á viðhorfi og þekkingu foreldra á SMT-skólafærni í 

Síðuskóla. Rannsókn þessa ætlum við að nota í lokaritgerð okkar í sálfræði til BA gráðu vorið 

2011. Leiðbeinandi okkar og ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Kristín Elva Viðarsdóttir 

sálfræðingur og sérkennari.  

  

Okkur langar að biðja þig um að svara þessari könnun. Það eina sem þú þarft að gera 

er að smella á slóðina hér að neðan og svara spurningunum sem birtast. Könnunin tekur í 

heild sinni um 10 mínútur að svara. Upplýsingarnar eru ekki persónugreinanlegar og ekki er 

hægt að rekja þær til einstaklinga. Það er von okkar að þú viljir taka þátt þar sem þátttaka þín 

gefur upplýsingar sem gagnast skóla barnsins þíns og geti bætt skólastarfið. 

  

 https://www.surveymonkey.com/s/8YM3KP8 

  

Ef einhverjar spurningar vakna í sambandi við þessa rannsókn þá endilega hafið samband við 

okkur á ha080313@uank.is (Biretha) eða ha080137@unak.is (Lilja). Einnig er hægt að hafa 

samband við leiðbeinanda okkar á kristinev@unak.is 

  

  

Að lokum viljum við þakka þér kærlega fyrir þátttöku þína. 

  

Með bestu kveðju 

Biretha Vitalis Joensen 

Lilja Sverrisdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ex1.unak.is/owa/redir.aspx?C=348af8b6d4de4d2d9aa5a633b2e3593a&URL=mailto%3aha080137%40unak.is
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Fylgiskjal 3: 

Síðara bréf til foreldra 

 

 

 

Kæra foreldri/forráðamaður 

 

Við undirritaðar viljum þakka þér fyrir að svara rannsókninni okkar um viðhorf og þekkingu 

foreldra gagnvart skólastefnu Síðuskóla, en jafnframt viljum við minna þá á sem ekki hafa 

svarað, að gera það sem fyrst með því að smella á tengilinn hér fyrir neðan. 

 

https://www.surveymonkey.com/s/8YM3KP8 

 

Það skiptir okkur miklu máli að sem flestir svari því það eykur marktækni rannsóknarinnar og 

nýtist skólanum þínum til að bæta skólastarfið. Hægt verður að taka þátt í könnuninni til og 

með 21. Mars. 

Með bestu kveðju 

 

Biretha Vitalis Joensen 

Lilja Sverrisdóttir

https://ex1.unak.is/owa/redir.aspx?C=348af8b6d4de4d2d9aa5a633b2e3593a&URL=https%3a%2f%2fwww.surveymonkey.com%2fs%2f8YM3KP8
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Fylgiskjal 4 

Spurningarlisti 

 

Spurningalisti um viðhorf og þekkingu foreldra á SMT- skólafærni 

Vinsamlegast merkið við þann svarmöguleika sem við á. Athugið að upplýsingarnar 

eru ekki persónugreinanlegar og ekki hægt að rekja þær til einstaklinga. 

 

1. Hvert er kyn þitt? 

□ karl 

□ kona 

 

2. Á hvaða aldursbili ert þú? 

□ yngri en 21 árs 

□ 21 - 30 ára 

□ 31 - 40 ára 

□ 41 - 50 ára 

□ 51 - 60 ára 

□ eldri en 60 ára 

 

3. Hver er hjúskaparstaða þín? 

□ í sambúð 

□ einhleyp(ur), fráskilin(n), ekkja/ekkill 

□ gift/kvæntur 

 

4. Hvað sækja mörg börn í grunnskóla frá þínu heimili? 

□ 1 barn 

□ 2 börn 

□ 3 börn 

□ 4 börn 

□ fleiri en 4 börn 

 

5. Í hvaða bekk er barnið þitt? (ef þú átt fleiri en eitt barn í skólanum, merktu þá við 

alla bekki sem við á) 

□ 1. bekk □ 6. bekk 

□ 2. bekk □ 7. bekk 

□ 3. bekk □ 8. bekk 

□ 4. bekk □ 9. bekk 

□ 5. bekk □ 10. bekk 
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6. Hvaða menntun hefur þú? (Merktu aðeins við eitt atriði – hæstu gráðu sem lokið 

er) 

□ grunnskólapróf 

□ stúdentspróf/iðnpróf/listnám/diplomanám án gráðu 

□ B.A./B.S./B.Ed.gráða 

□ M.A./M.S./M.Ed.gráða 

□ Doktorspróf 

 

7. Veistu til þess að það sé sérstakt agastjórnunarkerfi í skóla barnsins þíns/barnanna 

þinna? 

□ já 

□ nei 

 

8. Þekkir þú einkunnarorð/gildi skóla barnsins þíns/barnanna þinna? 

□ já 

□ nei 

 

9. Hefur barninu þínu verið kennd hegðun samkvæmt einkunnarorðum skólans, til 

dæmis hvernig það sýnir hegðun í samræmi við einkunnarorð í matsal eða á 

göngum? 

□ já 

□ nei 

 

10. Veistu hvernig börnum er umbunað í skólanum fyrir æskilega hegðun? 

□ já 

□ nei 

 

11. Hefur þú orðið vör/var við að barninu þínu/börnunum þínum sé umbunað fyrir 

æskilega hegðun í formi hróss eða hvatningar í skólanum? 

□ já 

□ nei 

 

12. Hefur þú orðið vör/var við að barninu þínu/börnunum þínum sé umbunað fyrir 

æskilega hegðun í skólanum? 

□ já 

□ nei 

 
 

13. Ef svarað er já við spurningu 12, veit barnið þitt/vita börnin þín fyrir hvaða 

hegðun þessi umbun var fengin? 

□ já 

□ nei 

□ ég veit það ekki 
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14. Ef svarað er já við spurningu 13, veist þú fyrir hvaða hegðun barnið þitt/börnin 

þín fengu þessa umbun? 

□ já 

□ nei 

 

15. Tala(-r) barnið þitt/börnin þín um skólareglurnar heima? 

□ já 

□ nei 

 

16. Telur þú að flestir nemendur fylgi reglum skólans og væntingum skólans um 

hegðun? 

□ já 

□ nei 

 

17. Hefur þú fengið sendar upplýsingar um SMT-skólafærni frá skóla 

barnsins þíns/barnanna þinna? 

□ já 

□ nei 

 

18. Hefur þú heyrt talað um SMT-skólafærni í skóla barnsins þíns/barnanna þinna?   

□ mjög oft 

□ oft 

□ stundum 

□ sjaldan 

□ aldrei 

 

19. Veistu fyrir hvað SMT-skólafærni stendur fyrir? 

□ já 

□ nei 

 

20. Hefur þú lesið þér til um SMT-skólafærni á heimasíðu skóla barnsins þíns/barnanna 

þinna? 

□ já 

□ nei 

 
 

21. Hefur þér verið boðið á fyrirlestra eða aðra fræðslu um SMT-skólafærni í skóla barnsins 

þíns/barnanna þinna? 

□ já 

□ nei 

 

22. Ef svar er já við spurningu 21, hefur þú sótt slíka fræðslu? 

□ já 
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□ nei 

 

23. Ef svar er já við spurningu 23, hversu ánægð(ur)/óánægð(ur) varstu með þá 

fræðslu? 

□ mjög ánægð(ur) 

□ fremur ánægð(ur) 

□ hvorki ánægð(ur) né óánægð(ur) 

□ fremur óánægð(ur) 

□ mjög óánægð(ur) 

 

24. Myndir þú vilja fá meiri fræðslu um SMT-skólafærni skólans? 

□ já 

□ nei 

 

25. Myndir þú vilja vera meiri þátttakandi í að móta SMT-skólafærni skólans? 

□ já 

□ nei 

 

26. Myndir þú vilja fá þjálfun í að styðja við æskilega hegðun barnsins þíns heima 

við? 

□ já 

□ nei 

 

27. Að hve miklu leyti finnst þér þú skilja hvernig SMT-skólafærni virkar? 

□ að öllu leyti 

□ að mestu leyti 

□ að einhverju leyti 

□ að litlu leyti 

□ að engu leyti 

 

28. Hversu mikið eða lítið finnst þér vera unnið eftir SMT-skólafærni innan skóla barnsins 

þíns/barnanna þinna? 

□ mjög mikið 

□ frekar mikið 

□ hvorki mikið né lítið 

□ frekar lítið 

□ mjög lítið 

 

29. Hvernig finnst þér viðhorf starfsmanna skólans vera til barnsins þíns/barnanna 

þinna?  

□ mjög jákvætt 

□ frekar jákvætt 
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□ hvorki jákvætt né neikvætt 

□ frekar neikvætt 

□ mjög neikvætt 

 

 

30. Finnst þér barnið þitt/börnin þín örugg í skólanum? 

 

□ mjög örugg(-t) 

□ frekar örugg(-t) 

□ hvorki örugg(-t) né óörugg(-t) 

□ frekar óörugg(-t) 

□ mjög óörugg(-t) 

 

31. ef svar við spurningu 30 er “frekar óörugg(-t)“ eða “mjög óörugg(-t)“ 

Hvar þá helst?  

 

 

32. Hefur þú orðið vör/var við breytingar á hegðun barnsins þíns/barnanna þinna eða 

nemenda í bekk barnsins þíns/barnanna þinna síðan SMT-skólafærni var tekið upp í 

skólanum? 

□ já, jákvæðar breytingar 

□ já, neikvæðar breytingar 

□ nei, hef ekki orðið vör/var við breytingar 

□ SMT-skólafærni hefur alltaf verið í skólanum frá því barnið mitt/börnin mín hófu þar 

Nám 

 

33. Hversu ánægð(ur)/óánægð(ur) ertu með SMT-skólafærni í skóla barnsins þíns/barnanna 

þinna? 

□ mjög ánægð(ur) 

□ fremur ánægð(ur) 

□ hvorki ánægð(ur) né óánægður 

□ fremur óánægð(ur) 

□ mjög óánægð(ur) 

□ þekki ekki SMT-skólafærni 

 

34. Ef svar við 33 er “fremur óánægð(ur)“ eða “mjög óánægð(ur)“ 

Hvers vegna?  

 

 

 

Takk kærlega fyrir þátttökuna! 
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Fylgiskjal 5: 

Staðfesting Persónuverndar 

 

 


