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Útdráttur 
Efni þessarar B.Ed. ritgerðar er agi og bekkjarstjórnun. Við byrjum á því að fjalla um aga, 

skoðum hvað agi er og hvernig hann er skilgreindur. Þá fjöllum við um hvað felst í 

árangursríkri ögun og skoðum nokkrar aðferðir sem leiða ættu að henni. Ýmislegt þarf að 

hafa í huga þegar aga á börn og verður fólk sennilega seint fulllært í þeim fræðum. Að þessu 

loknu fjöllum við aðeins um aga í skólum og hvað hefur breyst í þeim málum. Til að ná fram 

árangursríkri ögun í skólum er mikilvægt að hafa gott vald á bekkjarstjórnun og fjallar kaflinn 

á eftir um það. Þá skoðum við hvað bekkjarstjórnun er og hvers vegna hún er svona 

mikilvæg, hvers vegna kennarar þurfa að hafa vald á henni og skoðum þá spurningu hvort 

það sé á færi allra kennara að ná góðri stjórn á bekknum sínum. Þá lítum við á nokkra þá 

þætti sem stuðlað geta að góðri bekkjarstjórnun. Margt þurfa kennarar að hafa í huga ef þeir 

ætla að halda góðum aga í sínum bekk og skipulag þarf að vera mjög gott. Þeir þurfa til 

dæmis að undirbúa skólaárið vel. Í því felst t.d. að skipuleggja skólastofuna og skipuleggja 

sig fram í tímann. Kennarar þurfa að skipuleggja hverja kennslustund, þó mismikill tími fari í 

það, og þarf þá að hugsa þá vel út í upphaf, framvindu og lok kennslustundarinnar. Kennarar 

þurfa að huga að því hvernig þeir ætla að setja upp bekkjarreglurnar og hvernig þeir ætla að 

bregðast við hegðun nemenda, bæði æskilegri og óæskilegri. Samskipti kennara við 

nemendur skipta miklu máli og þurfa þeir að velta því fyrir sér hvernig þeir koma fram við 

nemendurna og hvernig þeir vilja að þeir komi fram við sig. Skoðað verður hvernig efla má 

sjálfstraust nemenda þar sem slæmt sjálfsálit getur stuðlað að óæskilegri hegðun. Eins er 

samstarf heimilis og skóla mikilvægt fyrir líðan og hegðun nemenda í skólanum og verður 

einnig fjallað um þann þátt. 

 

Abstract 
The subject matter of this thesis is discipline and classroom management. We begin by 

discussing discipline, look into the nature of the term and how it is defined. Then we will 

discuss what consists in effective discipline and review several methods to reach it. A lot of 

issues need to be considered when disciplining children and presumably, one will never be 

fully acquired in these studies. Finally, in the chapter on discipline we discuss discipline in 

schools and changes that have occurred. In order to obtain effective discipline in schoolwork 

it is important to be disciplined in classroom management and the following chapter is 

written on that issue. Next we will examine what consists in classroom management, what 

makes it is so important, why do teachers have to master it, and are all teachers capable of 

managing their classrooms effectively? Then we look into some of the factors which can lead 

to good classroom management. There are numerous things a teacher must keep in mind in 

order to obtain a good discipline in the classroom and they need to be well organized. As an 

example teachers need to plan the whole school year a head, including organizing the 

classroom and time planning. Teachers need, to some extent, to plan every lesson, the 

beginning of it, the duration and the end. Classroom regulations need to be presented and 

how they are going to respond to each student as an individual, both acceptable and 

unacceptable behavior. The relationship between the teacher and the students are of great 

importance. Accordingly, teachers must be conscious about how they treat the students and 

how they want to be treated by their students. We discuss how student’s self-esteem can be 

build up as low self-esteem can encourage unacceptable behavior. Collaboration between the 

school and the student’s home is of great importance for it can influence student’s condition  

and behavior in school and we will address that aspect as well. 
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1. Inngangur 

Í ritgerð þessari ætlum við að ræða hugtökin agi og bekkjarstjórnun, sem mikið eru notuð í 

skólastarfinu nú á tímum. Um þessa þætti er töluvert talað í dag þar sem hegðun barna og 

unglinga hefur breyst mikið frá árum áður. Við teljum börn vera opnari en áður, þau tala því 

meira og eru ófeimin við að svara fyrir sig. Af okkar eigin reynslu getum við sagt að við 

hefðum aldrei leyft okkur að svara kennurum okkar eins og við höfum orðið vitni að að 

nemendur geri í þeim skólaheimsóknum sem við höfum farið í. 

Það er margt sem hefur áhrif á þessa framkomu. Sem dæmi má nefna aukna vinnu 

foreldra, sem gerir það að verkum að börn eru meira ein og minna er um góðar 

samverustundir með fjölskyldunni. Þeim litla tíma sem fjölskyldan ver saman vilja 

foreldrarnir kannski ekki eyða í að vera að jagast í börnum sínum. Þeir vilja frekar gera 

eitthvað skemmtilegt með þeim og því gleymist það sem skiptir svo miklu máli eða ögunin. 

Þar af leiðandi færist hluti ábyrgðarinnar yfir á skólann. 

Við verðum þó að viðurkenna að ábyrgðin á uppeldi barna okkar er ekki eingöngu 

foreldranna. Börnin eyða miklum hluta dagsins í skólanum og hlýtur þá ábyrgðin líka að 

lenda á kennurum og öðrum starfsmönnum. Þar af leiðandi skiptir góð bekkjarstjórnun miklu 

máli þar sem hún er lykilatriði að bættri hegðun og framkomu. 

Hér á eftir komum við nánar inn á hvað agi er, við skoðum nokkrar aðferðir sem 

taldar eru góðar til að halda uppi aga. Við ræðum um reglur, umbun og refsingar og hvað ber 

að forðast þegar kemur að því að reyna að aga börn til. Einnig ræðum við um það hvernig agi 

í grunnskólum hefur breyst frá árum áður. Í framhaldi af því lítum við á bekkjarstjórnun þar 

sem hún hefur mikil áhrif á agastjórnun í grunnskólum, það er bein tenging þarna á milli þar 

sem margir af þeim þáttum sem notaðir eru við agastjórnun eru líka notaðir við 

bekkjarstjórnun. Við skoðum hvað hún felur í sér, hvaða þættir innan hennar eru mikilvægir 

og af hverju gott og mikilvægt sé fyrir kennara að geta haldið uppi góðri bekkjarstjórnun.  
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2. Agi 

Í þessum kafla ætlum við að fara almennt yfir það hvað felst í aga og hvernig er hægt að 

takast á við vandamál sem kunna að fylgja honum. Í kafla 2.1 ætlum við að velta því fyrir 

okkur hvað agi er. Er til einhver skilgreining á honum eða er það matsatriði hvers og eins 

hvað í honum felst? Í kafla 2.2 verður fjallað um aðferðir sem eru góðar til að halda uppi aga.  

 

2.1 Hvað er agi? 

Í íslenskri orðabók er agi skilgreindur sem: „1) ótti – lotning, 2) tamning við reglusemi  að 

vera undir aga/agabrot/agaregla, 3) ófriður, órói“ (Mörður Árnason, 2002: 19). 

Eins og fram kemur hér í skilgreiningu orðabókarinnar er ekki til neitt eitt ákveðið 

svar við því hvað agi er. Skoðanirnar á því eru eins misjafnar og þær eru margar og ekki hægt 

að segja að einhver ein þeirra sé rétt. Er agi einhversskonar valdbeiting? Er hann 

uppeldisaðferð af einhverju tagi? Er agi hjálpartæki fullorðinna í uppeldi barna sinna? Er agi 

refsing? Þetta eru nokkrar af þeim spurningum sem hægt er að spyrja þegar leitast er eftir því 

að finna svar við því hvað agi sé (Helga Hannesdóttir, 2007). 

Oft þegar rætt er um aga er orðið tengt við agaleysi í grunnskólum. Umræða um aga 

er ekki mikil í þjóðfélaginu en um leið og nemendur brjóta skólareglur er farið að tala um 

agaleysi og úrræðaleysi innan veggja skólans. Það er ekki svo langt síðan það þótti neikvætt 

að tala um aga. Það að aga börn var talið geta hamlað þroskamöguleika þeirra, börnin ættu 

frekar að fá að reka sig á sjálf og læra þannig. Agi ætti frekar að merkja öryggi og frelsi þar 

sem agaður einstaklingur þekkir reglurnar sem eru í gildi í samfélaginu og getur því ferðast 

óhindrað um það. Hann er frjáls í umhverfi sínu á meðan agalaus einstaklingur væri óöruggur 

því að hann veit ekki hvað hann má eða má ekki gera (Anna Lilja Þórisdóttir, 2003). 

 

2.2 Aðferðir til að halda uppi aga 

Til eru ýmsar aðferðir til að halda uppi aga. Hér á eftir munum við fara yfir nokkrar þær 

helstu. Í kafla 2.2.1 munum við líta á hvað árangursrík ögun er, kafli 2.2.2 mun fjalla um 

reglur, í kafla 2.2.3 verður fjallað um umbun og í 2.2.4 viðurlög og refsingar. Í kafla 2.2.5 

verður svo sagt frá því hvað það er sem ber að forðast þegar kemur að ögun barna. 
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2.2.1 Árangursrík ögun 

Áður fyrr var mikið um það að aga væri haldið uppi með því að halda ótta að börnum og var 

það þá gert með hótunum. Þessar aðferðir eru sem betur fer á miklu undanhaldi í dag og fólk 

er orðið meðvitaðra um það hvað eru góðar aðferðir til að bregðast við óæskilegri hegðun 

barna sinna. Nú er reynt að styðjast meira við uppörvun og hrós sem á þá að ýta undir 

æskilega hegðun barna (Helga Hannesdóttir, 2007: 33). Það að notast við þessa tegund aga 

„byggist á því hugarfari að reyna að ala upp jákvæð börn í jákvæðu samfélagi til að ná 

jákvæðum árangri með jákvæðum aðferðum“ (Helga Hannesdóttir, 2007: 33). 

Það gera sér flestir grein fyrir því að agi er nauðsynlegur og öll börn þarfnast hans; 

þau þurfa að láta leiðbeina sér og stjórna. Það er alvarlegt mál að leyfa börnunum að taka 

allar ákvarðanir sjálf og vera alveg frjáls því að þau eru ekki nógu sterk eða þroskuð til að 

bera slíka ábyrgð. Að leggja slíkt frjálsræði á herðar barns getur auðveldlega breyst í 

vanrækslu. Það er nauðsynlegt að segja stundum nei, börn verða að læra að það er ekki hægt 

að fá allt sem þau vilja. En aginn má heldur ekki vera of mikill. Ef barn er beitt of miklum 

aga getur það valdið minnimáttarkennd hjá því. Það veldur því að barninu líður illa og þá er 

hætta á því að það fari að gera slæma hluti. Sem dæmi um þetta má taka frásögn sem birtist í 

bókinni Töfrar 1-2-3 og segir frá dreng sem hafði orðið óbeit á heimanáminu og á hverju 

kvöldi þegar hann átti að fara að vinna í því urðu mikil átök. Í ljós kom að í hvert sinn sem 

drengurinn lauk við heimanám sitt og bað föður sinn að fara yfir það reif faðirinn verkefnið í 

tætlur ef hann fann minnstu villu og drengurinn þurfti að vinna verkefnið allt frá byrjun aftur. 

Faðirinn var að meðaltali að rífa verkefni drengsins þrisvar sinnum á hverju kvöldi og 

kannski ekki skrítið að drengurinn væri kominn með óbeit á heimavinnunni og væri kominn 

með brotna sjálfsmynd. Börn þurfa að vita að þau séu elskuð af foreldrum sínum. Það er ekki 

nóg að sjá til þess að þau hafa nóg að borða, eigi góð föt og að gefa þeim veraldlegar eigur. 

Það sem mestu máli skiptir er að huga að tilfinningum barnsins, veita því athygli og hlýju og 

sýna því þolinmæði og væntumþykju. Foreldrar ættu ekki að líta á barn sitt eins og þeir vildu 

að það væri, heldur ættu þeir að horfa á það eins og það er (Helga Hannesdóttir, 1996: 47; 

Helga Hannesdóttir, 2007: 33-35; Phelan, 2008: 135). 

Ef barn hegðar sér illa á að byrja á því að hugsa um tilfinningar þess, áður en farið er 

að hugsa um verknaðinn sjálfan. Það skiptir miklu máli hvernig talað er við börnin og hvaða 

skilaboð þau fá frá fullorðna fólkinu. Ef foreldrar láta barnið vita með einhverjum orðum að 

þeim þykir vænt um það um leið og þeir banna því að gera eitthvað eru meiri líkur á að 

barnið hlýði. Ef barnið er hins vegar skammað og notaðar hótanir getur barninu fundist því 

vera hafnað og getur því orðið óþægara fyrir vikið. Einnig skiptir miklu máli að hlusta á 
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barnið og hvetja það til þess að tjá tilfinningar sínar. Ef barn gerir eitthvað af sér ætti frekar 

að setjast niður með því og spyrja það rólega af hverju það hafi hagað sér svona heldur en að 

fara strax að skammast í því. Það veitir barninu tilfinningalegt öryggi að fá að tjá sig um það 

hvernig því líður og þá er kannski hægt að vinna úr hlutunum þannig að sagan endurtaki sig 

ekki. Mikilvægt er að barninu sé látin í ljós væntumþykja um leið og það er látið vita að það 

hafi gert eitthvað rangt, það er mjög mikilvægt fyrir sjálfsímynd þess. Foreldrar verða sem 

sagt að passa sig á að fullnægja tilfinningaþörfum barna sinna og tilfinningarnar eru einmitt 

það fyrsta sem skoða þarf þegar taka þarf á óæskilegri hegðun (Helga Hannesdóttir, 1996: 8-

9, 52; Helga Hannesdóttir, 2007: 34-35). 

Ef barn öðlast ekki tilfinningalegt öryggi getur því fundist það standa aleitt, engum 

þyki vænt um það og að allt sem það gerir sé misheppnað. Þá eru líkur á að barnið fari að 

hegða sér illa, sérstaklega ef það leiðir til þess að það fær athygli. Börn eiga líka auðvelt með 

að lesa í svipbrigði og látbragð fullorðinna. Það er erfitt að blekkja börn og þess vegna ber að 

huga vel að því hvernig komið er fram við þau og hvernig brugðist er við, ekki er nóg að 

huga að þeim orðum sem látin eru frá sér. Ef foreldrar veita ekki barni sínu athygli þegar það 

reynir að fá hana þá er hætta á að það reiðist og sýni af sér slæma hegðun. Því lengur sem 

barnið þarf að reyna að ná athyglinni því meiri líkur eru á að þetta gerist (Helga Hannesdóttir, 

1996: 8-9; Helga Hannesdóttir, 2007: 34-35). 

Foreldrar eru fyrirmyndir barna sinna og ber að haga sér eftir því. Þar sem börn læra 

af foreldrum sínum er sjálfstjórn þeirra oft í takt við sjálfstjórn foreldranna. Því ber 

foreldrunum að varast að missa of mikið stjórn á skapi sínu því þá eru þeir að ala það sama 

upp í barni sínu. Foreldrar verða því að reyna að halda sér í góðu jafnvægi þegar þeir eru að 

aga barn sitt. Ef þeir missa stjórn á sér og öskra á barnið og jafnvel niðurlægja það þá eru þeir 

að sýna barninu fordæmi um það hvernig maður bregst við ef maður reiðist. Þá er það líka 

mjög mikilvægt að foreldrar séu samkvæmir sjálfum sér. Þeir verða að standa við það sem 

þeir segja og passa upp á að aðrir sem umgangast barnið geri það sama. Ef þetta er ekki gert 

er hætta á að foreldrarnir missi áhrifavaldið úr höndum sér og barnið hætti að taka mark á 

þeim. Það lærir hvað það þarf að gera til að fá sínu framgengt jafnvel þó að áður hafi verið 

sagt að það ætti ekki að fá það. Barnið lærir að það er ekkert að marka það sem foreldrarnir 

segja og hagar sér því bara eins og því hentar (Christophersen og Mortweet, 2004: 87; Garber 

M. D., Garber S.W. og Spizman R. B., 1989: 15). 

Það á varla að vera þarft að taka fram hversu mikilvægt það er að hrósa börnum. Það 

er oftast auðveldara að líta framhjá því góða sem börn gera og einblína bara á það slæma og 

vera því sífellt að setja ofan í við þau. Það á ekki að líta á góða hegðun sem sjálfsagðan hlut 
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og ef börn haga sér vel er mikilvægt að hrósa þeim fyrir það og eins þegar þau eru að gera 

eitthvað gott. Börn þrá að fá athygli frá foreldrum sínum og ef þeir einblína bara á slæma 

hegðun barnsins og veita henni bara athygli er líklegra að barnið viðhaldi slíkri hegðun til að 

fá einhverja athygli; slæm athygli er betri en engin í augum barnanna. Það er ekki mikil hætta 

á að börn fái of mikið af hrósi þannig að vandamál skapist út frá því. Börn í dag fá ekki alltaf 

það hrós sem þau eiga skilið og mættu foreldrar vera mun duglegri við að hrósa eða segja 

eitthvað jákvætt við börn sín. Gæta þarf að hrósið eigi við það sem barnið var að gera og 

einnig að það henti aldri þess. Yngri börn er gott að kyssa og faðma á meðan þeim er hrósað á 

meðan eldri börn vilja kannski frekar láta hrósa sér í einrúmi. Einnig getur þetta verið mjög 

einstaklingsbundið. Sýna skal börnunum umhyggju þegar þeim er hrósað og meina það sem 

er sagt. Það þýðir lítið að hrósa barni án þess að meina nokkuð með því og gera það á þann 

hátt að barnið finnur að foreldrinu þykir ekkert mikið til þess koma sem það gerði (Garber 

o.fl., 1989: 18-21). 

 

2.2.2 Reglur 

Mikilvægt er að setja börnum reglur og að kenna þeim að fara eftir þeim. Þegar foreldrar ætla 

að setja reglur þarf að setja þær skýrt fram í byrjun og láta barnið fara alltaf eftir þeim, 

sérstaklega þegar verið er að kenna barninu inn á þær. Það þýðir ekki að láta barnið hlýða 

einni reglu bara stundum og stundum ekki því þá lærir það ekki að þetta sé eitthvað sem alltaf 

á að gera. Foreldrar þurfa því að kanna í hvert einasta skipti hvort að barnið sé að fylgja 

reglunum. Mikilvægt er að barnið fái jákvæða svörun þegar það fylgir reglunum því að það 

ýtir undir að það haldi því áfram. Foreldrar þurfa samt að passa sig á því að barnið sé í raun 

fært um að fylgja reglunum eftir. Er þetta regla sem það ræður við að fara eftir eða er barnið 

einfaldlega ekki fært um það? Ef barnið á til dæmis alltaf að hengja upp úlpuna sína þarf að 

hafa í huga staðsetningu snagans, nær barnið auðveldlega upp í hann þannig að það geti hengt 

úlpuna sína upp? Það er mikill kostur að hafa fastar reglur og ákveðna rútínu á 

heimilishaldinu, þá gengur það oft mikið betur og auðveldar fyrir sig (Christophersen og 

Mortweet, 2004: 78-79; Hildur Björg Hafstein: 2006). 

Ef um mikinn agavanda er að ræða er best að takast á við eitt vandamál í einu. Ekki er 

gott að ætla sér að taka allan vandamálapakkann fyrir í einu, það getur orðið of erfitt fyrir 

foreldrana og þeir missa fyrr móðinn. Ef hins vegar tekst að ná tökum á einu vandamáli geta 

oft önnur vandamál lagast sjálfkrafa í kjölfarið. Foreldrar þurfa samt sem áður að passa sig á 

að ætla sér ekki of mikið á stuttum tíma. Það þarf að taka góðan tíma í að leysa vandamálin, 



Lokaverkefni til B.Ed.- prófs  Agi og bekkjarstjórnun 

7 

 

taka þetta í litlum skrefum. Það þarf að hugsa út í það að þetta tekur tíma, hegðun barnsins 

breytist ekki á einum degi (Garber o.fl., 1989: 14-15). 

Oft hefur heyrst að við Íslendingar séum agalaus þjóð. Það gilda ákveðnar reglur hér í 

þjóðfélaginu okkar og svo virðist vera að mörgum finnist bara eðlilegt og ekkert mál að 

brjóta þessar reglur. Þar má til dæmis nefna reglur um útivistartíma og hjálmanotkun barna á 

reiðhjólum. Það kemur fyrir að foreldrar leyfi börnum sínum að vera lengur úti en reglur 

segja til um og finnst það bara allt í lagi. Þeir fengu sjálfir að vera lengur úti á kvöldin á 

sínum æskuárum (þegar engar slíkar reglur voru) og þykir því allt í lagi að þeirra börn fái það 

líka því þeir hafi sjálfir komist ágætlega til manns þrátt fyrir lengri útivistartíma. Eins er það 

með reiðhjólahjálmana, reglur segja til um það að skylda sé að vera með reiðhjólahjálm fram 

að 15 ára aldri en það kemur fyrir að börn sjást hjálmlaus og sérstaklega þegar þau fara að 

eldast. Hvað erum við að kenna börnum okkar með þessu háttalagi? Erum við ekki að gefa 

það í skyn að það sé allt í lagi að brjóta reglur? Þetta er þó ekki alfarið foreldrunum að kenna, 

það kostar oft samvinnu að halda reglur sem þessar. Íþróttafélög hjálpa til dæmis ekki mikið 

til við að halda reglur um útivistartíma ef þau setja æfingar á tíma sem rúmast ekki innan 

útivistarreglnanna. Börn og unglingar þurfa reglur, þurfa að kunna að halda sig innan ramma 

þeirra og þau þurfa að fá aðstoð við það (Hildur Björg Hafstein: 2006).  

 

2.2.3 Umbun 

Að umbuna barni fyrir góða hegðun getur reynst gott þar sem það eykur líkurnar á að það 

viðhaldi þeirri hegðun. Eins og kemur fram í grein Sólveigar Ásgrímsdóttur (2003) er notkun 

umbunarkerfa að verða algeng og foreldrar nýta sér þá aðferð í auknum mæli. Alltaf þarf að 

skoða hvaða umbun á við hverju sinni. Þegar nota á slíkt kerfi, sérstaklega á eldri börn, er 

gott að spyrja þau hvers þau óska sér. Það getur þá haft jákvæð áhrif á hegðun þeirra. Þó þarf 

að halda þessum óskum innan vissra marka og verða foreldrarnir að passa upp á að óskirnar 

verði ekki óraunhæfar. Gott getur verið að skipta annað slagið um umbun svo að hún missi 

ekki marks. Ef barn hefur fengið einhverja ákveðna umbun of oft gæti hún hætt að verða 

eftirsóknarverð (Alberto og Troutman, 2003: 285; Garber o.fl., 1989: 25-26). 

Ef umbunin á að hafa áhrif má barnið aðeins hafa fengið hana eftir að hafa hagað sér á 

jákvæðan hátt. Ef notaðar eru ef – þá setningar við barnið áttar það sig betur á því hvað það 

þarf að gera til að eiga skilið að fá umbun. Foreldrar verða að muna að standa við umbunina 

sem barnið á að fá og passa að það dragist ekki á langinn að veita hana. Ef barnið fær ekki 

það sem það hefur átt að fá getur það litið á það sem svik og umbunarkerfið verður ekki 
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eftirsóknarvert lengur. Það þarf líka að passa upp á að láta þá umbun standa sem barnið átti 

að fá en ekki skipta um ef einhver önnur umbun hentar betur. Barnið verður að fá það sem 

það á von á; það verður að geta treyst foreldrum sínum. Til þess að hvatningin hafi áhrif ætti 

að veita verðlaunin um leið og tilætluð hegðun á sér stað. Það dregur úr óvissu barnsins og 

undirstrikar tenginguna milli æskilegrar hegðunar og afleiðingar hennar (Alberto og 

Troutman, 2003: 289-290; Garber o.fl., 1989: 26). 

Eins og áður hefur komið fram tekur það tíma að breyta hegðun barns. Það ber hafa í 

huga þegar nota á umbunarkerfi. Það tekur smá tíma að koma því almennilega í gagnið og 

það þarf sennilega að breyta því eitthvað með tímanum. Barnið fær kannski umbun ört til að 

byrja með en þegar líða fer á er hægt að fækka þeim aðeins. Það þarf bara að passa að það 

verði ekki það langt í umbunina að barnið hreinlega nenni ekki að leggja það á sig að vinna 

sér hana inn. Í byrjun má líka veita stærri umbun annað slagið inn á milli en einnig ætti að 

fækka þeim þegar líða fer á og kröfurnar á barnið verða orðnar aðeins meiri. Þegar barn hefur 

náð tökum á þeirri hegðun sem reynt er að ná fram með umbun er æskilegt að taka hana út 

hægt og rólega þar til hún hverfur og nota þá annarskonar umbun, eins og hrós og bros til 

barnsins (Garber o.fl., 1989: 27-28). 

 

2.2.4 Viðurlög – refsingar 

Foreldrar hafa misjafnar, en ákveðnar, skoðanir á því hvernig beita skal refsingum og allir 

notast við þær í uppeldi barna sinna. Ekki eru þó allir sem viðurkenna það, kannski þar sem 

þeir átta sig ekki beint á því hvað felst í orðinu refsing. Ef foreldrar hafa rekið barn sitt inn í 

herbergi fyrir eitthvað sem það gerði, tekið frá því uppáhalds leikfang eða bannað því að 

horfa á barnaefnið í sjónvarpinu, eða kallað upp „NEI“ ef litla barnið gerir eitthvað sem það 

má ekki, þá hafa þeir beitt refsingu. Þeir eru að gera þetta til að reyna að hafa áhrif á hegðun 

barnsins og fá það til að breyta henni (Garber o.fl., 1989: 31). 

Ef fólki gengur vel í lífinu og hefur jákvæða sjálfsímynd gæti refsing virkað fyrir það. 

Talið er að refsingar geri illt verra og virki ekki á fólk sem hefur lítið sem ekkert sjálfstraust 

eða er óhlýðið og uppreisnargjarnt. Það fólk versnar frekar eftir að því er refsað (Gossen, 

2002: 43). Mjög gott væri ef foreldrar myndu byrja á því að hugsa um það hvernig þeir 

ætluðu að taka á jákvæðri hegðun áður en þeir færu að hugsa út í viðbrögð við neikvæðri 

hegðun. Foreldrar verða sem sagt að vita hvaða hegðun þeir vilja sjá hjá barninu áður en þeir 

fara að hugsa um hvað þeir vilja ekki sjá. Því ætti ekki að byrja að nota viðurlög fyrr en 

barnið hefur lært hvað er æskileg hegðun og til hvers er ætlast af því, refsingarnar segja 



Lokaverkefni til B.Ed.- prófs  Agi og bekkjarstjórnun 

9 

 

nefnilega barninu bara hvað það á ekki að gera en ekki hvað það á að gera. Ef barnið lærir 

hvað þarf að gera til að fá jákvæð og góð viðbrögð frá foreldrum sínum er líklegra að það 

haldi sig við þá hegðun heldur en þá sem vekur óþægileg viðbrögð og aðgerðir í kjölfarið. 

Barn verður sem sagt að finna einhvern mun á daglegu lífi og refsingum. Refsingar má ekki 

ofnota því þá getur barnið vanist þeim og þær bera ekki tilætlaðan árangur. Ef nota á refsingu 

er best gera það strax eftir að barnið hefur gert eitthvað af sér, annars er hætta á því að hún 

beri ekki þann árangur sem vænst var. Standa verður við refsingar sem „hótað“ hefur verið og 

ekki láta barnið komast hjá þeim (Christophersen og Mortweet, 2004: 82-83; Garber o.fl., 

1989: 31-33). 

Foreldrum finnst oft erfitt að átta sig á því á hvaða aldri er hægt að fara að beita 

viðurlögum og refsingum. Það er í rauninni hægt að byrja á því um leið og barnið fer að sýna 

hegðun sem foreldrum finnst ekki vera æskileg. Það þarf þó að gæta þess á hvaða þroskastigi 

barnið er, það er að þetta sé ekki hegðun sem barnið veit ekki að er röng (Christophersen og 

Mortweet, 2004: 83). 

Það þarf einnig að hafa í huga og ákveða við hvaða hegðun eigi að beita viðurlögum. 

Ekki ætti að refsa barninu nema það hafi gert eitthvað af sér sem áður var búið að banna. 

Barnið veit ekki alltaf að það sé að gera eitthvað sem ekki má og þarf það því að vera búið að 

læra hvað má og hvað ekki. Ef barnið gerir eitthvað af sér sem það veit ekki að er rangt á að 

reyna að fanga athygli þess til að segja því til. Gott er að reyna að vera í sömu augnhæð og 

barnið, annað hvort með því að beygja sig niður eða setja það upp á stól eða borð. Útskýra 

ætti hvers vegna foreldrið reiddist og að barnið megi ekki gera þetta aftur. Einnig er 

mikilvægt að komast að því hvort barnið skilji það sem sagt var (Christophersen og 

Mortweet, 2004: 84; Thompson, 2000: 95). 

Mikilvægt er ræða um þetta við barnið þannig að það skilji af hverju það fær refsingu 

ef það hegðar sér á óæskilegan hátt við þær kringumstæður sem áður hefur verið rætt um. Það 

eru einnig frekari líkur á að barnið fylgi eftir reglum sem settar hafa verið í samráði við það. 

Nauðsynlegt er að þessar samræður fari fram á rólegum nótum og ekki strax eftir að barnið 

hefur gert eitthvað af sér og foreldrið er reitt. Eins þarf það að koma fram að sú hegðun sem 

er bönnuð og viðurlög liggja við á við um alla meðlimi heimilisins, ekki aðeins um barnið. 

Það er einnig mikilvægt að allir sem umgangast barnið að einhverju ráði séu upplýstir um 

þessar reglur og hver viðurlögin eru. Það gengur ekki að barnið komist upp með eitthvað hjá 

ömmu sinni sem ekki er leyfilegt inni á heimili þess, það getur orðið til þess að rugla barnið 

og það veit í rauninni ekki í hvorn fótinn það á að stíga (Christophersen og Mortweet, 2004: 

83-85). 
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Refsingar eru mismunandi og undir foreldrum komið hvaða refsingu þeir nota, en þó 

er ekki mælt með líkamlegum refsingum. Útilokun og ofleiðrétting eru dæmi um refsingar 

sem hafa áhrif. Útilokun er þannig að barnið er útilokað frá einhverju sem því finnst 

skemmtilegt og spennandi. Það fær því ekki að taka þátt í þessum atburði hafi það gert 

eitthvað af sér. Það þarf að passa upp á að staðurinn sem barnið eyðir útilokuninni á sé 

óspennandi því að barnið má ekki fá að vera einhvers staðar sem því finnst skemmtilegt að 

vera þegar það á að vera að taka út refsingu og missa af einhverju eftirsóknarverðu. 

Ofleiðrétting er þannig að ef barn gerir ekki það sem það á að gera þá á að láta það gera 

mikið meira af því fyrir vikið. Ef barn á til dæmis alltaf að búa um rúmið sitt áður en það fer í 

skólann en gerir það ekki og ber fyrir sig gleymsku má láta það búa um öll rúm í húsinu í tvo 

til þrjá daga. Miklar líkur eru þá á að minnið lagist og að barnið muni eftir að búa um sitt 

eigið rúm (Garber o.fl., 1989: 34-36). 

Langtímaáhrif umbunar og refsingar geta verið þau sömu en umbunin er ekki eins 

niðurlægjandi. Bæði refsing og umbun kenna börnum að fara eftir fyrirmælum, á meðan að 

uppbygging kennir þeim að koma fram eins og þeim finnst rétt. Börn ættu ekki að þurfa að 

lifa stanslaust við þann ótta að vera refsað eða með það í huga að þau gætu fengið verðlaun 

eða umbun. Þau gætu orðið háð því að fá ytri styrkingu í stað þess að þau geti hugsað um 

afleiðingar gerða sinna eða eins og Gossen (2002:47) segir: „Það hugsar þá ekki: „Hvernig 

maður er ég orðinn, ef ég geri þetta?“ En það er markmiðið með uppbyggingu að barnið læri 

að hugsa þannig. Það hugsar aðeins á þessa lund: „Hvað verður um mig ef ég geri það ekki?“ 

eða „Hvað fæ ég fyrir, ef ég geri þetta?“ Maður hangir í fortíðinni en horfir ekki fram á 

veginn“. 

 

2.2.5 Hvað ber að forðast? 

Auðvelt er að gera mistök í uppeldi barna sinna og það fer ekki alltaf eins og foreldrarnir 

óska sér. En það eru ýmsir þættir sem hægt er að hafa í huga til að forðast það að uppeldið 

fari öðruvísi en ætlað er. Það er til dæmis mikilvægt að foreldrar bregðist strax við, hvort sem 

þeir ætla að umbuna eða refsa, en bíði ekki með það. Ef barnið gerir eitthvað slæmt og 

foreldrar draga það að skipta sér af hegðuninni getur barnið ekki vitað að eitthvað var 

athugavert við það sem það var að gera. Einnig ætti að beita refsingu strax, ef það á að gera 

það á annað borð og ekki vera að gefa barninu margar viðvaranir. Þá er æskilegt að forðast að 

vera að afsaka hegðun barnsins við aðra, barnið er fljótt að skilja það þannig að þetta sé þá 

eitthvað sem er leyfilegt að gera. Þegar barnið er beðið um að gera eitthvað er best gera það 
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þegar barnið á að gera það en ekki löngu áður, barnið lærir þá að það á að framkvæma hlutina 

um leið og það er beðið en ekki að það geti dregið það lengi. Ekki er æskilegt að halda 

fyrirlestur yfir barninu um slæma hegðun þess þegar það gerir eitthvað af sér, það gefur 

sjaldan árangur og verður frekar til þess að foreldrið verður enn ergilegra og barninu líður illa 

með sjálft sig (Christophersen og Mortweet, 2004: 99-100). 

Notkun flenginga til ögunar er ekki talin vera góð. Sú aðferð hefur yfirleitt ekki 

tilætluð áhrif, hegðun barnanna breytist ekki nema kannski til skamms tíma. Flengingar geta 

kennt börnum að það sé í lagi að berja og slá einhvern ef þeim finnst hann hafa gert eitthvað á 

þeirra hlut. Flengingar eru líka slæmar þar sem þær geta orsakað hræðslutilfinningu hjá 

börnum, þeim finnst þau vera niðurlægð og þær geta skapað kvíða hjá þeim. Það getur ekki 

verið uppbyggilegt og er ekki góð leið til að bæta og breyta hegðun þeirra. Það hafa komið 

upp tilfelli þar sem flengingar hafa leitt til meiðsla þrátt fyrir að það hafi ekki verið ætlun 

foreldranna. (Christophersen og Mortweet, 2004: 100-101). Flest bendir því til að flengingar 

séu því ekki góð leið til ögunar og ef eitthvað er gætu þær frekar leitt til annarra vandamála.  

 

2.3. Agi í skólum – hvað hefur breyst? 

Miklar breytingar hafa verið á örfáum árum hvað varðar aga og framkomu nemenda í 

skólastofunni. Á heimilum margra nemenda virðist ríkja agaleysi og ráða þá unglingarnir 

ferðinni þar. Skortur virðist þá vera á uppeldi og hlutverkaskipan er ekki lengur eins og hún 

var. Vegna þessa og meints agaleysis í samfélaginu er orðið meira um agaleysi í 

skólastofunni. Nemendurnir vilja hafa hlutina eftir sínu höfði í skólastofunni og eru þeir 

orðnir mun ákveðnari en áður. Mikið er rætt um þetta meinta agaleysi í skólum hér á landi, 

oft er því haldið fram að þetta agaleysi sé meira og alvarlegra en áður. Kennarar telja agaleysi 

og truflun frá nemendum vera stórt vandamál og tala einnig um að mikið vanti upp á úrræði 

fyrir nemendur sem glíma við sérstaka hegðunarörðugleika (Anna Kristín Sigurðardóttir, 

1996: 19; Kristín Elfa Guðnadóttir, 2001: 8-9). 

Miklar breytingar hafa verið á fjölskyldumynstrinu á síðustu árum, til að mynda hvað 

varðar hjónaskilnaði. Þeir geta komið illa niður á börnum.  Dæmi eru um að nemendur komi 

bókalausir í skólann eftir helgarheimsókn hjá öðru foreldrinu. Einnig eru dæmi um að 

nemendur séu ósofnir þegar þeir mæta í skólann og hafa jafnvel sleppt því að borða 

morgunmat. Líka eru dæmi um nemendur sem líður mjög illa og eiga við mikla erfiðleika að 

stríða heima fyrir. Vegna erfiðleikanna er oft mjög erfitt fyrir þá að sinna heimanámi sínu 

(Kristín Elfa Guðnadóttir, 2001: 9).  
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Á síðustu árum hafa orðið miklar breytingar á viðhorfi nemendanna til 

skólagöngunnar. Sumum finnst ekki skipta máli hvort þeir mæti í tíma eða ekki. Þeir sitja 

kannski frammi á gangi þegar hringt er í tíma en þeir haggast ekki og sleppa því einfaldlega 

að mæta í tíma þótt þeir eigi á hættu að fá punkt. Þetta sýnir að þeir bera ekki virðingu fyrir 

skólareglunum (Kristín Elfa Guðnadóttir, 2001: 9). 

Algengt er orðið að allt að 30 nemendur séu í hverjum bekk og því erfitt að færa 

nemendur til ef þeir sýna óæskilega hegðun. Oft þarf ekki nema einn nemanda til að trufla 

bekkjarstarfið og dregur það úr vinnufriði fyrir þá sem vilja læra. Þá er staðreynd að þeir sem 

kalla hæst fá yfirleitt mestu hjálpina en þeir sem láta lítið á sér bera fá minnstu hjálpina. Ekki 

má gleyma því að flestir nemendur eru til fyrirmyndar og lenda þeir oft í því að þurfa að sitja 

undir skömmum í tíma. Vegna þessa væri gott að geta sent nemendur, sem eru með læti, fram 

eða í aðra stofu. Þessi agavandamál virðast oft vera undir yfirborðinu og láta kennarar orðið 

bjóða sér full mikið eins og til dæmis of stóra bekki. Kennarar sem sífellt eru að keppa að 

hinu ómögulega geta fundið fyrir vanlíðan þar sem ætlast er til of mikils af þeim þegar kemur 

að því að aga bekki sína (Anna Kristín Sigurðardóttir, 1996: 19; Kristín Elfa Guðnadóttir, 

2001: 9). Þetta er samt umdeilt, það leysir ekki vandamál „óþekktarangans“ að sitja frammi, 

hann þarf líka að læra. Það getur hins vegar verið gott fyrir suma nemendur að læra í smærri 

hópum og því lausn að vera í annarri stofu með kennara. 

Hugtökin agastjórnun og bekkjarstjórnun eru af sama meiði og mikilvægt er fyrir 

kennara að tileinka sér góða bekkjarstjórnun. Eins og Anna Kristín Sigurðardóttir (1996: 19) 

segir þá er agastjórnun „hluti af stjórnunarhlutverki kennarans, þ.e. stjórnun sem miðar að því 

að kenna börnum nauðsynlegar samskiptareglur til að unnt sé að skapa góðan vinnufrið í 

skólum.“ Næsti kafli mun fjalla um bekkjarstjórnun og ýmislegt sem henni tengist. 
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3. Bekkjarstjórnun 

Bekkjarstjórnun gengur út á það að skapa námsumhverfi sem hvetur til jákvæðra samskipta 

nemenda og kennara, hvetur nemendur til að skuldbinda sig náminu og er jákvætt fyrir 

sjálfsstyrkingu þeirra. Það eru margir þættir sem huga þarf að þegar á að ná fram góðri 

bekkjarstjórnun. Það ætti að nálgast bekkjarstjórnun sem skipulag til að ná að mynda 

skapandi vinnuumhverfi frekar en sem tæki til að hafa stjórn á agaleysi. Það þarf að byrja á 

skipulaginu og ef það er gott þá gefst tími til að sinna nemendunum. Kennarar þurfa til dæmis 

að huga að því hvernig á að skipuleggja umhverfið (skólastofuna), hvernig á að byrja 

skólaárið, hvaða reglur og starfshætti er viðeigandi að setja fram, hvernig er hægt að láta 

nemendur bera ábyrgð á námi sínu, hvernig á að hvetja til góðrar og viðeigandi hegðunar, 

hvernig á að endurskipuleggja reglurnar ef þær virka ekki, hvernig er hægt að haga 

kennslustundinni og fyrirmælum þannig að tíminn verði árangursríkur og hvernig er hægt að 

tryggja öryggi nemenda (Burden og Byrd, 2003: 214; Good og Brophy, 2003: 119). 

Bekkjarstjórnunin er því „aðferð til að halda aga og byggist á hæfileikum kennarans til að 

skipuleggja vinnuna í bekknum þannig að nemendurnir fái frið til að vinna verkefni sín án 

þess að vera truflaðir af nemendum sem brjóta reglurnar“ (Anna Kristín Sigurðardóttir, 1996: 

19; Moyles, 1992: 11). 

Þegar nýútskrifaðir kennarar eru á leið út á vinnumarkaðinn spyrja eflaust margir 

þeirra sig hvort þeir muni ráða við það að stjórna heilum bekk. Það er einmitt spurning sem 

flestir þeirra fá þegar þeir fara í atvinnuviðtal. Þessi spurning er mjög eðlileg, sérstaklega 

þegar það er haft í huga að agavandamál í skólum fara vaxandi. Það er því mjög mikilvægt að 

hafa góð tök á bekknum og geta haldið uppi aga í honum. Ef kennarar eru vel til þess fallnir 

að takast á við vandamál sem upp koma þá skapar það bæði meiri tíma til kennslu fyrir þá 

sjálfa og meiri tíma fyrir nemendur að læra (Rúnar Sigþórsson o.fl., 2005: 143; Gordon, 

2001: 14). 

Bekkjarstjórnun er mikilvæg fyrir alla þá sem koma nálægt kennslu. Það er líka 

þýðingarmikið fyrir kennara að vera hæfur bekkjarstjórnandi og er lykilatriði að velgengni, 

bæði fyrir kennara og nemendur. Nýútskrifaðir kennarar hræðast það oft að nemendurnir beri 

ekki virðingu fyrir þeim. Kennarar með meiri reynslu hafa meiri þekkingu á þessu sviði og 

hafa það að markmiði að koma á góðri bekkjarstjórnun strax í upphafi skólaársins. Sumir 

kennarar flosna snemma upp úr starfi ef þeir lenda í erfiðleikum og finnst sem þeim hafi 

mistekist persónulega. Þeim finnst þeir ekki hafa verið undirbúnir nógu vel í námi sínu undir 
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slíka erfiðleika. Staðreyndin er bara sú að enginn kennari á háskólastigi getur að fullu yfirfært 

sína reynslu yfir á nemendur sína og undirbúið þá undir slíkt að fullnustu. Hver og einn 

verður að taka á málum sem þeir lenda í sjálfir og reyna þannig að læra af þeim (Good og 

Brophy, 2003: 109; Gordon, 2001: 26). 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar á bekkjarstjórnun sem Good og Brophy (2003: 

110) framkvæmdu kemur það í ljós að þeir kennarar sem nálgast bekkjarstjórnun sem aðferð 

til að koma á og viðhalda virku námsumhverfi nái betri árangri heldur en kennarar sem leggja 

meiri áherslu á hlutverk sín sem yfirvald og harðstjóra. Það eru ekki allir sammála um það 

hvað það er sem gerir það að verkum að kennari nær góðri bekkjarstjórn. Hvað er hann að 

gera sem reynist hafa þau áhrif að hann verður vinsæll og gengur vel að halda uppi 

bekkjarstjórn? Er hann á einhvern hátt að breyta námskránni? Notast hann við einhverjar 

sérstakar aðferðir og skapandi fyrirmæli? Kemur hann fram við nemendur og sýnir þeim 

hlýju eins og hann sýnir eigin börnum? Við þessum og fleiri spurningum er svarið sennilega 

að farsæll kennari notast við smá hluta af mörgum þáttum, samblandið af þeim er það sem 

gerir hann góðan. Einhverjir vilja meina að það sé sumum meðfætt að geta haldið uppi góðri 

bekkjarstjórnun og fengið nemendur á sitt band. Spurningin er þá hvort að það sé í eðli þeirra 

að geta mætt á staðinn og haldið uppi góðri bekkjarstjórnun og bælt niður slæma framkomu 

með augntillitinu einu saman. Aðrir telja það varasamt að líta slíkum augum á málið, þá gætu 

þeir kennarar sem ekki hafa náð góðum árangri farið að efast um ágæti sitt í starfinu. Í 

samtölum við kennara hefur komið fram að þeir líta þannig á málin að það að geta haldið 

uppi aga í bekk sé mjög mikið háð persónuleika hvers og eins frekar en að það sé ákveðið 

verkefni sem vinna þarf í. Þetta leiðir svo til þeirrar skoðunar að þeim sem verða á mistök í 

bekkjarstjórnuninni eða tekst ekki að halda aga í bekk líta á sig sem misheppnaðan kennara 

og jafnvel persónu. Þetta getur aukið vanlíðan kennara og leitt til minnimáttarkenndar. 

Bekkjarstjórnun er í raun þáttur sem byggist á öguðum vinnubrögðum sem hægt er að þjálfa 

en ekki er hægt að neita því að skapferli og aðrir eiginleikar kennara spili stóran þátt. Þetta 

eru því þættir sem hægt er að læra og æfa sig í, hvort sem um er að ræða nýliða eða reyndara 

starfsfólk. Oft fer mikill tími kennara í að fást við vandamál sem ekki ætti að vera svo flókið 

að leysa ef kennararnir væru vel þjálfaðir í því (Anna Kristín Sigurðardóttir, 1996: 20; 

Burden og Byrd, 2003: 214; Rúnar Sigþórsson o.f1., 2005: 143-144; Gordon, 2001: 14; Smith 

og Laslett, 1993: 3). 

Það er gjarnan sagt að nemendum líki vel við kennara sem geta haldið uppi aga án 

þess að vera of strangir og að þeir séu sanngjarnir og eigi sér ekki uppáhalds nemendur; 

kennara sem geta útskýrt vel, aðstoðað, eru vinalegir og þolinmóðir og eru með skemmtilegar 
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og athyglisverðar kennslustundir. Athuganir sem gerðar hafa verið á bekkjarstjórnun sýna að 

kennarar sem ekki geta uppfyllt þessi skilyrði eiga það á hættu að nemendur þeirra snúist 

gegn þeim og fari að sýna óæskilega hegðun í skólastofunni (Rogers, 2000-2: 82). 

Mikilvægt er að kennarar geti leitað til samstarfsmanna ef eitthvað kemur upp á og 

þeir þurfa hjálp við að takast á við málin. Það er mjög gott þegar kennari hefur starf í nýjum 

skóla að hann hafi einn ákveðinn tengilið sem hann getur leitað til ef með þarf. Það getur 

reynst kennara mjög erfitt að vera inni í bekk og reyna að stjórna þar og takast á við þau 

vandamál sem þar kunna að koma upp ef þeir geta hvergi leitað eftir aðstoð og ráðgjöf. 

Honum getur fundist hann vera algjörlega einn á báti og að hann sé sá eini sem þurfi að takast 

á við ýmiss konar vandamál ef hann veit ekki að aðrir kennarar eiga kannski við það sama. Ef 

starfsmenn hins vegar vinna vel saman og ræða málin sín á milli kemur oft í ljós að þeir eru 

oft að glíma við svipuð vandamál og geta hjálpast að við að takast á við þau (Moyles, 1992: 

140). 

Hér á eftir verður fjallað um nokkra þætti sem máli skipta þegar kemur að 

bekkjarstjórnun. Litið verður á undirbúning skólaársins, undirbúning kennslustundar og þá 

framvindu hennar og lok. Þá verður litið á reglur, umbun og refsingu, farið yfir hvernig 

samskiptum kennara og nemenda er best háttað, hvernig efla má sjálfsöryggi nemenda og svo 

um samstarf heimilis og skóla, sem getur skipt miklu máli í sambandi við líðan og hegðun 

nemenda í skólanum. 

 

3.1 Undirbúningur skólaársins 

Það er mikilvægt að eyða tíma í það að undirbúa skólaárið og þarf kennarinn að hafa margt í 

huga við þann undirbúning og skipulagningu ef hann ætlar að ná fram góðri bekkjarstjórnun í 

bekk sínum. Það getur bæði auðveldað kennslustundina og gert nemendur virkari og einnig 

getur það hjálpað kennaranum að takast á við óvæntar aðstæður sem upp kunna að koma. Það 

er því mikilvægt að vera vel undirbúinn þegar nemendur mæta í skólann að hausti. Þá þarf til 

dæmis að vera búið að skipuleggja hvernig uppröðun í skólastofunni á að vera og hvar á að 

hafa gögn nemenda, en það getur stuðlað að betra námi þeirra. Þegar raðað er upp í 

skólastofuna þarf að hafa í huga hvernig og hvar nemendur sitja. Allir þurfa að sjá á töfluna, 

kennarinn þarf auðveldlega að geta náð sambandi við alla nemendurna og passað upp á að 

allir séu að fylgjast með honum þegar hann talar til bekkjarins. Með því móti eru nemendur 

fljótari að hefja vinnu sína og hann þarf ekki að ganga á milli margra nemenda til að segja 

þeim þetta aftur. Gott er að kennslustofan sé hlýleg og námsumhverfið gott því meiri líkur eru 
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á að það skapi góðan vinnuanda meðal nemendanna (Burden og Byrd, 2003: 216; Sprague og 

Golly, 2008: 98-99). 

Kennarar þurfa að huga að því hvernig þeir geta auðgað umhverfi kennslustofunnar. 

Óæskileg hegðun nemenda getur komið fram vegna gremju og leiðinda og getur það verið 

vegna þess að umhverfið er dautt og óspennandi. Það þarf samt að gæta þess að hafa 

umhverfið ekki of örvandi því það getur haft sömu áhrif og of lítil örvun, það getur verið 

yfirþyrmandi og nemendum getur liðið illa. Þess þarf að gæta að auðvelt sé að komast á milli 

nemenda til að aðstoða þá og að gott aðgengi sé að kennaraborðinu. Til viðbótar við þetta 

þarf að hafa í huga hvar bókahillurnar eiga að vera og allar textabækur og vinnubækur 

nemendanna. Að lokum þarf að ákveða hvernig kennarinn vill skipuleggja veggina og 

töfluna. Allt þetta hefur áhrif á það hvernig kennsla fer fram og jafnvel hvernig nemendunum 

gengur að læra (Burden og Byrd, 2003: 216; Gordon, 2001: 143-144). Einnig er gott fyrir 

kennarann að vera búinn að koma með flest af því efni í stofuna sem nota þarf yfir veturinn 

eins og spil, kassettur, myndir, landakort og annað slíkt. Þá er líka gott að vera búinn að 

ákveða alveg hvað á að geymast hvar, eins og til dæmis hvert auka pappír sem komið er með 

í stofuna á að fara (Burden og Byrd, 2003: 221). 

Mikilvægt er að kennarinn hugi að því að nemendunum líði vel og hafi frið og nægt 

pláss til að læra og ná árangri. Eins er mikilvægt að nemendurnir finni fyrir öryggi og séu 

sáttir við sjálfa sig. Skipulagið þarf að vera þannig að það fari ekki of mikill tími í bið og að 

nemendurnir fái meiri tíma til að læra og vinna og fái verkefni sem eru við þeirra hæfi og 

hafa tilgang (Árdís Ívarsdóttir, Hafdís Guðjónsdóttir og Matthildur Guðmundsdóttir, 2005: 

62). 

 

3.2 Undirbúningur og framvinda kennslustunda 

Undirbúningur kennslustundanna skiptir, eins og áður sagði, einnig mjög miklu máli. Það er 

gott að vera vel undirbúinn og geta sett nemendur strax inn í það hvað á að gera í tímanum. 

Það að leyfa þeim að fylgjast með og vita hvernig tíminn gengur fyrir sig verður til þess að 

það gengur sennilega greiðlegar að koma þeim af stað og að fá þá til að vinna og þetta getur 

líka sparað mikinn tíma. Nemendum líður líka oft betur ef þeir vita hvað mun gerast í 

framhaldinu og þá vinna þeir betur. Þeir geta jafnvel líka hjálpað samnemendum sínum ef 

þeir hafa ekki náð því sem á að gera og það er mjög gott, það er að nemendur hjálpist að og 

læri samvinnu. Kennarinn þarf að gæta þess að allir skilji fyrirmælin og að nemendur viti 
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hver markmið tímans séu og til hvers er ætlast af þeim. Þeir verða einnig að vita hvaða 

verkefnum þeir eiga að skila og hvenær (Good og Brophy, 2003: 125; Rúnar Sigþórsson o.fl., 

2005: 143-146). 

Fyrir kennslustund þar sem vinna á að ákveðnu verkefni er nauðsynlegt að kennarinn 

hafi tekið til öll náms- og kennslugögn svo að tíminn nýtist sem best. Ef kennari er ekki 

tilbúinn til þess að taka á móti nemendum án þess að þurfa að vera að hlaupa út um alla stofu 

að ná í efni getur tíminn farið illa af stað og eftirleikurinn verður erfiður. Einnig þarf 

kennarinn að útskýra vel og vandlega á munnlegan, skriflegan eða myndrænan hátt hvaða 

verkefni á að vinna í tímanum, en þau verða að vera fjölbreytt, áhugaverð og við hæfi 

nemendanna og þarf kennari að passa upp á að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir. Ef nemendur 

þurfa að bíða lengi eftir að geta hafið verkefnavinnu sína geta komið upp 

hegðunarvandkvæði. Til að koma í veg fyrir það má leyfa nemendunum að vinna sjálfstætt að 

verkefnum dagsins. Þá kæmi sér vel að hafa dagskipulagið á töflunni eða á vegg. Til þess að 

nemendur geti unnið sjálfstætt og eftir áætluninni er mikilvægt að kenna nemendunum góða 

námstækni (Árdís Ívarsdóttir o.fl., 2005: 62-63; Moyles, 1992: 11). 

Eitt af því sem kennari getur gert til að viðhalda góðu bekkjarstarfi er að benda á og 

styrkja æskilega hegðun auk þess að veita tilsögn eftir þörfum (Good og Brophy, 2003: 126). 

Æskilegt er að tjá sig á jákvæðan hátt til að benda á æskilega hegðun. Það er auðveldara og 

skemmtilegra að læra þegar við segjum hvað á að gera í stað þess að tauta um það sem á ekki 

að gera. Ef kennari tjáir sig að mestu um það sem ekki á að gera er hætt við því að 

nemendurnir skilji hreinlega ekki hvað á að gera og eins getur það valdið streitu og reiði 

gagnvart kennaranum. Samt sem áður getur komið upp tilvik þar sem nauðsynlegt er fyrir 

kennarann að bregðast við á neikvæðan hátt, eins og þegar nemandi er að gera eitthvað sem 

þarf að stöðva strax, eins og að slást eða trufla mikið. Mikilvægt er þó að gefa skýr skilaboð á 

jákvæðan hátt um það hvað nemandinn á að gera í staðinn eða hvernig hann á að haga sér 

(Good og Brophy, 2003: 127). 

Það getur verið gott að láta nemendur sitja í sömu sætunum, allavega í fyrstu skiptin 

sem kennarinn hittir þá, því það gerir kennaranum auðveldara fyrir að læra nöfn þeirra. Gott 

er fyrir kennarann að hafa þetta í huga við undirbúning skólaársins og getur hann þá ákveðið 

hvernig hann ætlar að haga þessu. Hann getur þá jafnvel skrifað sætaröðunina niður og nöfnin 

á nemendunum og svo æft sig í að muna þau á meðan nemendurnir vinna verkefni. Hann 

getur verið búinn að setja upp töflu eða miða sem á stendur hvar hver á að sitja svo að 

nemendur geti drifið sig strax í sætin sín. Hann getur þá einnig haft blað með uppteiknuðum 

sætum og reynt að fylla nöfnin inn á það. Annað ráð til að festa saman nafn og andlit er að 
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skrifa smá lýsingu á einkennum nemendanna og reyna þannig að læra nöfn þeirra (Smith og 

Laslett, 1993: 11). 

Kennarar þurfa einnig að vera glöggir á að finna út þegar óæskileg hegðun er að byrja 

og stöðva hana áður en vandræði hljótast af. Gott er ef kennarar geta verið búnir að setja upp 

nokkurs konar tímalínu þannig að nemendur viti til hvers er ætlast af þeim næst, til dæmis ef 

þeir eru búnir með verkefni sem átti að vinna. Það getur þá einnig auðveldað þeim að hefjast 

handa við nýtt verkefni eða viðfangsefni án þess að af því hljótist truflun (Smith og Laslett, 

1993: 9). 

Það er mikilvægt að leggja áherslu á að koma kennslustundinni strax af stað, að koma 

nemendum strax að vinnu. Þetta getur komið í veg fyrir vandamál sem skapast getur ef 

nemendum er ekki strax komið af stað í gagnlega vinnu. Meginatriði þessarar reglu er að 

kennari sé kominn inn í stofuna á undan nemendunum og gæti þess að stofan sé í góðu standi 

og allt sé eins og það á að vera. Kennari tekur þá á móti nemendunum þegar þeir mæta og 

heilsar þeim. Svo er gott að byrja kennslustundina þannig að allir geti byrjað jafnt að vinna 

og helst að byrja á rólegum nótum því þá getur kennarinn notað tímann til að skrá nemendur. 

Hvað það er sem nemendur byrja á að gera fer eftir aldri þeirra og getu, nemendur verða allir 

að ráða við það verkefni án þess að fá hjálp frá kennaranum. Þetta rólega upphaf ætti að taka 

um fimm mínútur og þá má hefja almenna kennslu (Smith og Laslett, 1993: 3-5). 

Góður kennari leggur áherslu á að stjórna bekknum sem heild í stað þess að ætla að 

stjórna hverjum einstaklingi fyrir sig. Hver einstaklingur nær að einbeita sér betur að sínum 

verkefnum þegar góður agi er til staðar. Það fer eftir vilja nemendanna hvernig gengur að 

halda uppi aga í bekk og flestir hafa þann vilja því þeir sjá kostina við það, þeim gengur betur 

að vinna. Kennari þarf að gera sér grein fyrir því að það fer eftir aldri, tíma dags og 

viðfangsefni hvernig nemendur haga sér hverju sinni. Minna er um agavandamál þegar 

nemendurnir eru uppteknir í mikilvægum verkefnum sem höfða til áhugasviðs og hæfni 

þeirra og nemendur skortir síður einbeitingu eða eru aðgerðalausir. Það er margt sem 

kennarar geta gert til að draga úr truflunum, einbeitingaleysi og slíku. Lykilatriðið er að koma 

í veg fyrir að börnin verði aðgerðalaus og löt (Burden og Byrd, 2003: 215; Good og Brophy, 

2003: 119, 121). 

Það skiptir miklu máli hvort og hvernig kennara tekst að kynna vinnuaðferðir sínar 

fyrir nemendum. Kennarinn verður að vita sjálfur hvernig  kennslustundunum á að vera 

háttað því ef hann veit það ekki getur hann ekki ætlast til þess að nemendur viti það. 

Skipulagsleysi er það sem helst getur hamlað góðum árangri í kennslustofunni. Því er 
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mikilvægt að kennarinn reyni að koma í veg fyrir skipulagsleysi og eins að hann hafi einhver 

varaúrræði á takteinum ef skipulagið fer úrskeiðis (Edda Kjartansdóttir, 2006). 

Til þess að kennslustundin nýtist sem best er nauðsynlegt að hafa komið á ákveðinni 

reglu eða merki um það að nemendurnir eigi að hafa þögn í upphafi hennar. Eins gæti verið 

sniðugt að venja nemendurna á að hefja hvern dag á söng þannig að um leið og allir hafa 

komið sér fyrir aftan við stólana eða í sætum sínum þá er sungið lag. Kemur það í flestum 

tilvikum í veg fyrir að nemendur hefji samræður. Þetta er eitthvað sem sennilega myndi ekki 

ganga á öllum stigum, á kannski helst við á yngri stigum þar sem eldri nemendum gæti 

fundist þetta vera frekar hallærislegt. Ef þeir eru vanir því er það síður hallærislegt. Til eru 

fleiri aðferðir til að koma nemendum að verki sem fyrst. Kennari getur líka sett fyrirmæli á 

töflu fyrir tímann þannig að nemendurnir geti byrjað um leið og þeir koma inn í stofuna. Hver 

kennari að finna út hvað hentar honum og nemendum hans til að koma ró á bekkinn í upphafi 

kennslustundar (Árdís Ívarsdóttir o.fl., 2005: 61). 

Það er engin ástæða til að kennarar geri það sem nemendur geta gert sjálfir. Með réttu 

skipulagi og leiðbeiningum geta jafnvel þeir yngstu axlað einhverja ábyrgð eins og til dæmis 

að dreifa námsgögnum í stað þess að það myndist raðir við eina hillu þar sem allir sækja 

bækurnar sínar á sama tíma. Það gæti komið sér vel að fá einn nemanda í hverri röð til að 

sækja bækur þeirra sem sitja í þeirra röð. Nemendur í eldri bekkjum geta stundum farið yfir 

verkefni hver hjá öðrum. Það gerir það að verkum að tími sem átti að fara í kennslu nýtist í 

það í stað þess að fara yfir verkefni nemenda. Það getur sparað heilmikinn tíma af vetrinum 

ef kennari leiðbeinir nemendum strax í upphafi með það hvernig þeir geta skipst á að fara yfir 

verkefni hver hjá öðrum (Good og Brophy, 2003: 121-122). 

Hvernig kennari leggur spurningar fyrir nemendur skiptir miklu máli. Spurningarnar 

mega ekki vera þannig að nemendurnir upplifi sig í einhverri yfirheyrslu eða að þeim finnist 

kennarinn aðeins vera að athuga hver viti eða kunni hvað í námsefninu. Spurningarnar ættu 

frekar að vera þannig að nemendurnir geti verið virkir þátttakendur í umræðum og fái 

tækifæri til að lifa sig inn í það sem verið er að nema. Þegar svör hafa fengist frá 

nemendunum er mikilvægt að láta í ljós hvort svör þeirra séu rétt og halda svo áfram 

umræðunum og koma með hvetjandi spurningar. Sem dæmi má nefna þegar einn nemandi 

hefur svarað spurningu væri hægt að fá aðra til að segja hvort þeir séu sammála eða fá þá til 

að segja hvað þeim finnst. Einnig mætti fá nemandann sem svaraði til að útskýra nánar eða 

rökstyðja svar sitt. Með þessu verða umræðurnar ánægjulegri og lögð er minni áhersla á að 

þylja upp staðreyndir og hjálpar þetta kennurum og nemendum að átta sig á því hvort 

nemendur skilji í raun og veru námsefnið (Good og Brophy, 2003: 10-11). Mikilvægt er að 
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spurningin komi efninu við beint en að hún sé ekki loðin eða ráðgáta. Kennarinn verður að 

orða spurninguna á eðlilegu máli og hún þarf að vera við hæfi þess aldurshóps sem verið er 

að kenna. Til þess að þetta gangi svona vel upp er mikilvægt að kennarinn hafi haft 

spurningarnar undirbúnar fyrir kennslustundina því erfitt getur verið að finna upp á þeim 

jafnóðum í kennslustund. Til að vekja áhuga nemendanna verða spurningarnar að vera góðar 

og eiga að ná að vekja nemendurna til umhugsunar og gera þeim kleift að tengja efnið við 

þekkingu sem þeir höfðu áður. Til þess að nemendurnir átti sig betur á efninu þurfa 

spurningarnar að tengjast hver annarri, verra er að vaða úr einu í annað því þá gætu 

nemendurnir misst þráðinn (Ingvar Sigurgeirsson, 1998: 24).  

Ef nemendur svara ekki strax, eða eftir að meðaltali eina sekúndu, spurningu sem 

kennarinn leggur fyrir er algengt að hann endurtaki eða umorði spurninguna því honum gæti 

þótt þögnin óþægileg. Kennarinn gæti kveðið upp nýja spurningu eða beint spurningunni að 

einum ákveðnum nemanda. Ef kennarinn bregst við á þennan hátt eru litlar líkur á því að það 

myndist umræður meðal nemendanna. Nemendur þurfa nokkrar sekúndur til að hugsa sig um 

ef spurningarnar eru krefjandi og ef þeir fá þennan tíma til að hugsa eru meiri líkur á því að 

svörin verði lengri og fjölbreyttari. Nemendurnir mynda frekar góðar umræður og svörin bera 

frekar merki rökhugsunar og ályktana ef þeir fá lengri tíma (Ingvar Sigurgeirsson, 1998: 39). 

Það er margt sem spilar inn í þegar koma á af stað góðum umræðum. Fyrst og fremst 

þarf góða stjórnun. Allan tímann þarf að hafa markmið umræðanna í huga, sem er að fá 

nemendurna til að tjá sig. Því miður vill það oft verða þannig að kennarinn talar mest og 

oftast en hann þarf að gæta þess að sýna gott fordæmi með því að hlusta vel á það sem 

nemendurnir hafa að segja og hvetja þá til að halda áfram og gefa merki um það með því að 

kinka kolli eða gefa uppörvandi augnaráð. Það gengur þó ekki að einn nemandi tali út í eitt og 

hleypi ekki öðrum að. Einnig getur komið fyrir að nemendur taki ekki þátt í umræðunum, 

verður þá kennarinn að beina einhverjum spurningum beint að þeim eða fá þá til að segja sitt 

álit á einhverju umræðuefninu til að virkja þá. Ef kennarinn hefur komið á of miklum aga og 

ef hann vill stjórna umræðunum um of getur það haft neikvæð áhrif, þá sérstaklega á 

nemendur sem feimnir eru og eiga erfitt fyrir með að tjá sig fyrir framan aðra. Of mikill agi 

getur valdið því að nemendurnir segi aðeins það sem þeir halda að kennarinn vilji heyra og 

þeir tjá sig eingöngu við kennarann í stað þess að mynda umræður innan bekkjarhópsins. 

Einnig hefur því verið haldið fram að ef kennarinn nær ekki að hafa stjórn á umræðunum og 

gefi nemendunum of frjálsar hendur geti hann misst öll völd á umræðunum (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1998: 38-39). Samkvæmt þessu sjáum við að það skiptir máli að fara 

milliveginn hvað stjórn á umræðum varðar. Út frá þessum þáttum spurningartækni sjáum við 
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að það er mikilvægt að kennarar kunni að beita henni. Það getur haft áhrif á það hvernig 

bekkurinn kemur út í heild þegar verið er að leggja fram spurningar og hefur því um leið áhrif 

á aga. Ef aðeins helmingur bekkjarins hefði náð því sem verið var að spyrja að og tæki þátt í 

umræðum er hætt við að hinn helmingur bekkjarins færi að leiðast og fram kæmi óæskileg 

hegðun sem truflað gæti kennsluna. 

Hegðunarerfiðleikar við kennslu og vandamál af völdum þeirra vilja oft koma upp 

vegna þess að innihald kennslustundarinnar er ekki við hæfi nemendanna eða getu þeirra. Þar 

sem að endurtekin mistök geta leitt til óánægju þarf að gæta þess að námsskráin sé skoðuð 

vandlega og að farið sé eftir henni og að fylgst sé með kennurum og því sem þeir eru að gera. 

Það ætti þá að vera hlutverk skólastjórnenda að gera það. Einnig er mikilvægt að fylgjast með 

aðferðum og efni sem unnið er með, hvort að það sé við hæfi og hvort að námsefnið sé 

hentugt nemendum með mismunandi getu. Þá er gott að hafa skoðað bakgrunn nemenda eða 

gert smá könnun á því hvað þeir vita eða kunna. Í einstaklingsbundinni kennslu er mikilvægt 

að fjölbreytni og hraði séu viðeigandi og eru kennslustundir þar sem upphaf og endir eru vel 

skipulögð líklegar til að ná þessum markmiðum. Það er þó mikilvægt að halda fjölbreytninni 

líka í aðaltíma kennslustundarinnar, að brjóta viðfangsefnið upp í minni einingar getur verið 

sniðugt og að skiptast á að hafa einstaklings- og hópavinnu. Þó að það geti verið erfitt að 

viðhalda því er nokkuð mikilvægt að nemendur hafi klárað eitthvert verkefni í hverri 

kennslustund, það getur hjálpað til við að viðhalda gangi kennslustundanna. Það er þó 

einkum mikilvægt að sjá fram á að nemendur með námsörðugleika geti líka unnið vel þar 

sem fyrrum og síendurtekin mistök þeirra í náminu geta leitt til þess að þeir þurfi sífellda 

uppörvun og hrós (Smith og Laslett, 1993: 7-8). 

 

3.2.1 Lok kennslustunda 

Þó að hegðunarvandkvæði vilji gjarnan koma fram við lélegt upphaf kennslustundar þá vilja 

þau líka oft koma upp í lok kennslustundarinnar. Því getur verið mikilvægt að koma 

nemendum fljótt og skipulega út þegar tíma líkur. Það er því einnig mikilvægt að skipuleggja 

lok kennslustunda því það getur dregið úr áhrifum góðrar kennslustundar ef lok hennar 

leysast upp í einhverja vitleysu. Gott getur verið að láta nemendur ljúka kennslustund með 

því að láta þá hugleiða og kannski skrifa hjá sér hvað þeir hafa lært og hverju þeir hafa 

áorkað. Það er líka fínt að segja nemendum í tíma hvenær eigi að fara að taka saman, til 

dæmis að eftir tvær mínútur sé tími til að hætta. Það er ekki gott að segja bara allt í einu að nú 

sé tíminn búinn og nemendur eru kannski í miðri setningu eða eitthvað því um líkt. Það þarf 
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að ljúka tímanum þannig að nemendurnir hafi tíma til að ganga frá bókum sínum og skila 

verkefnum sem þeir voru að vinna. Það er einnig hægt að nota þennan tíma í að fara stuttlega 

yfir það sem gert var í tímanum og hvað nemendurnir lærðu. Það getur verið mikilvægt fyrir 

nemendurna að fá á þessum tíma jákvæð viðbrögð við því sem þeir voru að gera og fullvissa 

þá sem áttu í erfiðleikum með verkefni dagsins um að bætt verði úr því næst. Að enda tímann 

á jákvæðum og uppbyggilegum nótum getur ýtt undir jákvæðni hjá nemendum, jafnvel þeim 

sem ekki líkar við fagið sem þeir voru að vinna í (Smith og Laslett, 1993: 5-6). 

Það er misjafnt hvaða aðferðir eru bestar við að hleypa nemendum út úr stofunni og 

fer það þá eftir aldri þeirra. Mikilvægt er að nemendur gangi rólega og skipulega út, ekki er 

gott að hleypa öllum út í einu þannig að nemendur ryðji til borðum og dóti. Nokkrir 

nemendur verða jafnvel eftir inni og kennarinn þarf að eyða tíma sínum í að koma þeim út. 

Kennarinn verður því að hugsa vel út í það hvernig hann hleypir nemendunum út og hve 

margir fara í einu (Smith og Laslett, 1993: 6-7). 

Við lok kennslustundar, verkefnis eða skóladags er mikilvægt að tala um það við 

nemendurna hvað þeir hafa verið að gera yfir daginn og jafnvel að fá þá til að segja frá því 

sem þeim fannst skemmtilegast og/eða áhugaverðast. Einnig er gott að spjalla um það hvað 

eigi að gera í verkefninu næsta dag og þess háttar. Kennarar hafa líka notað þá aðferð að fá 

nemendurna til að skrifa í dagbók hvað þau hafa lært yfir daginn. Þá setjast nemendurnir 

niður í 10-15 mínútur í lok dagsins og skrifa hvað þeim finnst eða svara ákveðnum 

spurningum sem kennari leggur fyrir (Árdís Ívarsdóttir o.fl., 2005: 62). Þetta er aðferð sem 

ekki eingöngu er góð í bekkjarstjórnun heldur í náminu öllu. Þetta getur gert það að verkum 

að nemendur átta sig frekar á því hvað þeir hafa lært og hvort þeir þurfi að bæta sig í 

einhverju. 

 

3.3 Reglur 

Að koma á og halda aga eru mjög mikilvægir þættir í bekkjarstjórnun. Mikilvægt er að þekkja 

muninn á nemendum sem þjást af einbeitingarleysi, það er gleyma sér gjarnan, eiga það til að 

horfa út um gluggann og taka ekki eftir því sem kennarinn segir og nemendum sem eiga við 

agavandamál að stríða og trufla skólastarfið jafnvel vísvitandi. Að hafa reglur og viðhalda 

þeim skiptir máli (Burden og Byrd, 2003: 214-215). Þó ber að taka fram að sum agavandamál 

eru ekki vísvitandi, til dæmis hjá nemendum sem greind eru ofvirk eða með athyglisbrest. 

Bekkjarreglur eru mikilvægar þegar kennarar vilja hafa góða stjórn á bekknum sínum. 

Ef kennara tekst að setja fram reglur sem nemendur virða og fara eftir getur það haft mikil 
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áhrif á daglegt starf í bekknum. Það skiptir miklu máli hvernig reglurnar eru og hvernig þær 

eru settar fram. Það er til dæmis ekki hægt að setja reglurnar eins fram fyrir nemendur í 1. 

bekk og nemendur í 10. bekk því ekki er hægt að ætlast til þess sama af öllum árgöngum. 

Einnig er betra að setja þær fram á jákvæðan hátt en að setja þær fram sem boð og bönn. 

Bannreglur hafa neikvætt yfirbragð og beina athyglinni að óæskilegu hegðuninni sem verið er 

að reyna að forðast. Aðferðirnar sem kennarinn notar til að hafa stjórn á bekk ættu að vera 

samkvæmar því hvernig hann trúir að nemendur læri og þroskist. Kennarinn þarf sjálfur að 

fylgja reglunum og vera sjálfum sér samkvæmur. Ástæður reglnanna þurfa að vera skýrar og 

ljóst af hverju þarf að fara eftir þeim. Nemendur þurfa að samþykkja reglurnar og koma sér 

saman um að þeir vilji fara eftir þeim. Ef kennarinn er einn í því að búa til reglurnar og setur 

þær svo fram fyrir nemendurna er hætt við að þeir fari í vörn og fari síður eftir þeim. Margir 

nemendur eru til sem eru sérfræðingar í að koma sér hjá því að fara eftir reglum sem settar 

eru fram á þennan hátt. Mörgum kennurum finnst ein árangursríkasta leiðin til breytinga að 

notast við bekkjarfundi. Þetta gefur nemendum tækifæri til að hafa sjálfir eitthvað með það að 

gera hvaða möguleikum þeir geta unnið úr. Ef nemendur hins vegar eiga erfitt með að fara 

eftir reglum, þrátt fyrir að hafa fengið að vera með í að setja þær, á að reyna að þjálfa þá í því, 

reglurnar verða að ganga yfir alla. Ef nemendur vita af því að það sama gengur yfir alla og 

hvað er talin vera æskileg hegðun og hvað ekki gengur nám þeirra betur. Það hlýtur að teljast 

hálf vonlaust að ætla að kenna bekk þar sem engar reglur gilda og hver gerir það sem honum 

sýnist. Þá er hætt við því að mörgum verði lítið úr verki og þeir sem kannski vilja vinna verði 

fyrir miklu ónæði frá hinum. Þegar einhverjar truflanir verða í tíma vegna agaleysis 

ákveðinna einstaklinga þarf kennarinn að bregðast við og ef ekki nægir að tala við þann 

einstakling sem á í hlut þarf jafnvel að breyta sætaskipaninni. Oft þarf að bregðast sérstaklega 

við einstaka nemendum sem ítrekað trufla kennslu og vinnustundir annarra nemenda (Burden 

og Byrd, 2003: 215-216; Edda Kjartansdóttir, 2006; Nelsen, Duffy, Escobar, Ortolano og 

Owen-Sohocki, 1996: 54; Rúnar Sigþórsson o.fl., 2005: 151-153). 

Þegar börn byrja í 1. bekk er mikilvægt að útskýra vel fyrir þeim reglur sem gilda í 

skólanum og skólastofunni. Börnin hafa jafnvel ekki komist í kynni við tæki sem notuð eru í 

stofunni og er þá ekki nóg að útskýra munnlega fyrir þeim hvernig skal umgangast þau heldur 

þarf að sýna þeim það. Annað er með eldri nemendur sem gætu kannast við þau tæki sem eru 

í skólaumhverfi þeirra. Samt sem áður þarf að sýna þeim eldri hvernig skal umgangast tæki 

sem þeir þekkja ekki og þá sérstaklega þau tæki sem notuð eru á tilraunastofu og þess háttar. 

Einnig þarf að ræða ítarlega við eldri nemendur um reglur og starfshætti. Nemendur gætu 
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verið að læra nýjar reglur og starfshætti á hverjum vetri og svo getur nýr kennari verið með 

aðrar væntingar en sá sem kenndi þeim áður (Good og Brophy, 2003: 120). 

Rogers setur fram nokkra punkta sem gott er að ræða við nemendurna þegar setja á 

reglur og þá sérstaklega ef nemendum finnst erfitt að þurfa að fylgja reglum á svona 

almennum og opinberum stað. Það er hægt að reyna að setja reglur sem gilda eiga í 

skólastofunni í samhengi við reglur í fótbolta, umferðinni eða jafnvel heima. Punktarnir eru:  

 Hvers vegna þurfum við reglur? 

 Hvað myndi gerast ef við hefðum engar reglur til að leiðbeina okkur og setja okkur 

ákveðin mörk? 

 Hvað gerir reglur sanngjarnar og gagnlegar? 

 Hvað gerist ef reglur eru brotnar? 

Nemendurnir fá frekar tilfinninguna fyrir og skilja hvers vegna reglurnar eru settar og hvers 

vegna ber að fylgja þeim ef rætt er við þá um þær. 

Einnig eru nokkrir punktar sem gott er fyrir kennara að hafa í huga þegar hann 

undirbýr og setur upp reglur með nemendum sínum: 

 Hafa reglurnar einfaldar og skiljanlegar, nota einfalt orðalag. 

 Vera viss um að bekkjarreglurnar séu í samræmi við skólareglur. 

 Tala jákvætt um reglurnar, hafa að minnsta kosti jafnvægi í því hvort talað er um 

reglurnar á jákvæðan eða neikvæðan hátt. Ekki bara tala um það sem er bannað eða 

má ekki heldur líka um það sem æskilegt er að gera. 

 Hafa reglurnar fáar en láta þær koma skýrt fram og beina þeim beint og ákveðið að 

því sem átt er við. 

 Ekki hafa reglurnar smámunalegar. 

(Rogers, 2000-2: 44-45). 

Ekki er æskilegt að hafa of margar reglur en hafa þær skynsamlegar og sannfærandi. 

Þær ættu að vera kynntar fyrir nemendunum sem ráð eða leiðir til góðrar hegðunar. Þannig að 

kennari ætti frekar að útskýra hvernig æskileg hegðun er heldur en að segja hvernig slæm 

hegðun sé. Þegar ekki er lengur þörf fyrir ákveðnar reglur er æskilegt að þróa þær eða 

fjarlægja. Þá er nauðsynlegt að kennarinn útskýri fyrir nemendunum af hverju hann 

framkvæmdi þessar breytingar en ekki bara tilkynna að hann hafi framkvæmt þær. Ef einhver 

vandamál koma upp getur verið gott að útskýra þau fyrir nemendunum og bjóða þeim að 

koma með lausnir á þeim (Good og Brophy, 2003: 120-121). 
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3.4 Umbun og refsingar 

Eins mikilvægar og reglur í bekkjarstofunni eru þá er það sjaldnast að þær dugi einar og sér 

og því þurfa kennarar oft að beita öðrum úrræðum með. Þetta er svipað og fram kemur í 

köflum 2.2.3 og 2.2.4 nema að hér er fjallað um hegðun í skólastofunni. Það er mikilvægt að 

reyna að styrkja jákvæða hegðun og reyna að draga úr óæskilegri hegðun og þetta má gera 

með umbun og refsingum. Þetta er nauðsynlegt vegna þess að afleiðingarnar eru oftast það 

sem viðheldur hegðuninni. Það sem skiptir mestu máli í sambandi við umbun og refsingar er 

hvað gerist strax í kjölfar tiltekinnar hegðunar. Jákvæðar afleiðingar eru líklegri til að 

viðhalda hegðuninni og líklegra er að sú hegðun eigi sér stað aftur síðar. Kennarar verða því 

að gera sér sjálfum grein fyrir því hvaða hegðun þeir vilja sjá hjá nemendum sínum og 

skipuleggja kennsluna þannig að jákvæð afleiðing komi til þegar hún á rétt á sér. Þegar notast 

á við umbunarkerfi er mikilvægt að kennari geri sér grein fyrir því hvers hann getur krafist af 

hverjum og einum nemanda. Það eru ekki allir nemendur staddir á sama stað námslega séð og 

því geta ekki alveg sömu kröfur og markmið gengið yfir alla. Það sama á við um hegðun og 

framkomu, það er einstaklingsmunur á nemendum í þeim efnum eins og í námsárangri (Rúnar 

Sigþórsson o.fl., 2005: 153; Smith og Laslett, 1993: 97; Sólveig Ásgrímsdóttir, 2003: 40). 

Ef nemandi hegðar sér alltaf illa og kennarinn þarf sífellt að vera að skipta sér af 

honum er nokkuð líklegt að hann geri það vegna þess að hann veit að þá fær hann athygli 

kennarans. Hann hunsar hann ekki eða lætur hann alveg vera, hann skiptir sér af honum. 

Skammir kennarans sem þá áttu sennilega að vera til að beina nemandanum frá þessari slæmu 

hegðun verða þá til þess að hann viðheldur henni. Þó að refsing sé ekki góð leið til þess að 

reyna að bæta hegðun þá er óhjákvæmilegt að notast við hana í ákveðnum tilfellum og þá 

sérstaklega þegar um ítrekuð brot er að ræða. Þó ber að hafa það í huga að refsingin þarf að 

koma strax á eftir brotinu, það má ekki bíða með hana. Þá er nemandinn ekki í vafa með það 

fyrir hvað verið er að refsa honum. Þó ber að hafa í huga að árangursríkasta aðferðin til að 

breyta hegðun er hvatning og uppörvun. Ef nemandi hegðar sér illa eftir fortölur breytist 

hegðun hans yfirleitt ef hann fær hvatningu eða uppörvun (Nelsen o.fl., 1996: 1; Rúnar 

Sigþórsson o.fl., 2005: 153-154). 

Athuga þarf vel hvaða refsingum á að beita við hvaða brot. Hafa þarf í huga að 

refsingin verður að hæfa brotinu sem framið var og hún þarf að vera í samræmi við þær 

reglur sem settar hafa verið. Hún þarf einnig að vera í samræmi við viðbrögð sem áður hefur 

verið beitt við eins eða svipuðu broti og nemendur þurfa að vita af henni fyrirfram, það er 

þeir þurfa að vita á hvaða refsingum er von brjóti þeir af sér. Refsingin má ekki vera 
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niðurlægjandi en hún verður að vera það áhrifarík að hún þjóni tilgangi sínum en þó verður 

hún einnig að vera eins mild og hún getur verið. Refsingar eru oft skammtímalausn því þær 

bæta hegðunina aðeins til skamms tíma. Refsingarnar geta skapað ákveðna spennu á milli 

þess sem refsar og þess sem refsað er, sem getur verið slæmt til lengri tíma litið. Það getur 

verið gott ráð að ræða fyrst við nemandann í einrúmi frekar en að refsa honum strax geri hann 

eitthvað af sér. Þannig er kannski hægt að fá upp á yfirborðið orsökina fyrir hegðuninni og af 

hverju nemandinn fer ekki eftir settum reglum. Það getur legið meira á bak við slæma hegðun 

en bara einskær óþekkt, nemandanum getur liðið illa og átt í einhverjum örðugleikum sem 

aðrir vita ekki um. Samstarf við heimilin getur skipt miklu máli í slíkum 

hegðunarvandamálum, þá er öllum gert ljóst hvaða afleiðingar slæm hegðun getur haft. Ef 

reyna á að bæta hegðun nemanda og beita refsingum eða umbunum er þetta samstarf 

mikilvægt því annars er óvíst að tilskilinn árangur náist. Það þarf að kynna allt vel fyrir 

foreldrum og þeir þurfa að vera vel með á nótunum um hvað er í gangi (Rúnar Sigþórsson 

o.fl., 2005: 154-155; Sólveig Ásgrímsdóttir, 2003: 40). Frekar verður rætt um samskipti 

heimilis og skóla í kafla 3.7. 

Kennari þarf að geta fyrirgefið og náð sáttum við nemendur. Hann þarf að koma fram 

við nemendur af virðingu þrátt fyrir að hafa þurft að refsa þeim og má ekki bera óvild í garð 

þeirra.Kennara ber til að mynda að taka vel á móti nemanda sem sendur hefur verið fram í 

refsingarskyni. Þegar nemandinn kemur inn má ekki byrja á því að jagast og skammast í 

honum og segja að vonandi hegði hann sér nú betur hér eftir. Eins ef bekkurinn í heild hefur 

hagað sér leiðinlega einn daginn þá má kennarinn ekki byrja næsta dag á að byrja að þusa um 

að vonandi komi nemendurnir nú til með að haga sér betur en þeir gerðu daginn áður 

(Rogers, 2000-1: 25-26). Kennari byrjar þá daginn á leiðinlegum nótum og getur það myndað 

grunninn að deginum. Nemendum finnst þeir ekki hafi staðið sig vel og það getur brotið þá 

niður hægt og rólega. 

Umbun þarf ekki alltaf að vera stór í sniðum. Það að fá jákvæð viðbrögð frá 

kennaranum, eins og bros, að kinka kolli, upprétta þumla og fleira, getur gefið nemandanum 

mikið. Hann veit að hann er að gera eitthvað gott og er líklegri til að halda því áfram. Einnig 

getur nemandinn fengið smá frjálsan tíma, fengið að skreppa á eitthvert annað svæði í 

skólanum, fengið að spila eða jafnvel að fara út fyrir skólann en þá er verið að ræða um stærri 

umbun. Gott ráð til þess að sjá hvort jákvæðar afleiðingar þess sem nemandinn gerir eru að 

virka, er að skoða hvort hegðun hans breytist í kjölfarið. Ef svo er þá hefur nemandinn lært að 

ef hann stendur sig þá gerist eitthvað jákvætt en ef hegðunin breytist ekkert þá er ljóst að 

umbunin er ekki að gera sitt gagn (Sprague og Golly, 2008: 123-124). 
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Það getur verið gott í byrjun skólaársins að gera nemendum grein fyrir því til hvers er 

ætlast af þeim og hver markmið vetrarins eru og fylgja því svo eftir með umbunum og 

endurgjöfum. Ekki er nauðsynlegt að vera allan veturinn með umbun heldur er æskilegra að 

byrja með þær en láta þær svo hægt og rólega hverfa af sjónarsviðinu og beita annarri 

styrkingu til að efla nám nemenda (Sprague og Golly, 2008: 124-125). 

 

3.5 Samskipti kennara og nemenda 

Kennsla og nám eru aðskilin hugtök, kennslan er framkvæmd af einum aðila og námið af 

öðrum. Þetta eru samt hugtök sem vinna saman og ef það ferli á að ganga upp verður 

sambandið á milli kennara og nemenda að vera nokkuð gott. Samskiptahæfnin sem skiptir 

máli í þessum samskiptum er ekki flókin og ætti að vera hægt að læra hana og þjálfa eins og 

er með alla aðra hæfni. Í þessum samskiptum skiptir tal og hlustun miklu máli. Flestir eiga nú 

nokkuð auðvelt með að tala en þurfa kannski að þjálfa sig í að gera það á réttan hátt. Hlustun 

er eitthvað sem kennari getur líka þjálfað upp, hann þarf meðal annars að læra það hvenær er 

viðeigandi að hlusta á nemendur og hvenær ekki (Gordon, 2001: 12-13). 

Kennarar þurfa að huga að því hvernig þeir ávarpa og koma fram við nemendur sína 

og hvernig þeir koma frá sér væntingum sínum til hegðunar þeirra. Þeir þurfa ekki einungis 

að passa sig og hugsa út í hvað þeir segja heldur hvernig þeir segja það. Því meira sem 

kennarar nöldra og því meira sem þeir koma með neikvæð viðbrögð því erfiðara verður 

andrúmsloftið í kennslustofunni. Það er stundum talað um að því hljóðlátari sem kennarinn er 

því hljóðlátari er bekkurinn en það er einnig sagt að því óheyranlegri sem kennarar eru því 

óbærilegri er bekkurinn (Smith og Laslett, 1993: 8-10). 

Það má nota margar aðferðir til að setja upp notalegt vinnuumhverfi og er mikilvægt 

að setja það upp fyrir jákvætt bekkjarsamfélag. Til dæmis er gott fyrir kennarann að efla 

samskipti sín við nemendurna og hvetja þá áfram til að efla sjálfstraust þeirra. Einnig getur 

kennarinn hvatt nemendurna til að sýna æskilega hegðun með því að gera þeim ljóst að þeir 

beri ábyrgð á hegðun sinni. Mikilvægt er að setja upp heildstæða áætlun til að hvetja 

nemendurna til að læra. Í áætluninni geta verið hugmyndir að fræðsluefni, endurgjöf og 

námsmati og hvers ætlast er til, bæði hvað varðar bóklegar greinar og atferli. Ef kennari er 

með á nótunum um hversu fjölbreyttan hóp hann er með og hvernig hverjum og einum 

gengur er auðveldara fyrir hann að skapa notalegt vinnuumhverfi í skólastofunni (Burden og 

Byrd, 2003: 216-217). 
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Kennarinn þarf að gera allt sem í hans valdi stendur til að fá nemendurna til að sýna 

honum virðingu og hlýhug. Það gerir hann með því að brosa, hrósa og snerta, með því til 

dæmis að klappa á bak eða öxl nemenda. Nauðsynlegt er að hann beri virðingu fyrir 

nemendunum, að hann sýni gott fordæmi, sé réttlátur og samkvæmur sjálfum sér. Kennarinn 

þarf að vera stundvís og sýna nemendum sínum áhuga og því sem þeir eru að vinna að. Ef 

kennari stendur sig vel í þessum efnum eru meiri líkur á því að hann haldi góðri stjórn á bekk 

sínum. Það getur haft jákvæð áhrif á nemendurna að nota nöfnin þeirra og spyrja þá 

spurninga sem kennarinn veit að þeir geta svarað. Það virðist síður virka að kennari hagi sér 

sem agastjóri eða stjórnandi. Ef erfitt er að fá nemendur til að fara eftir fyrirmælum er 

nauðsynlegt að finna nýjar leiðir til að nálgast nemendurna í stað þess að refsa þeim. Ef 

einstakir nemendur haga sér óæskilega án þess að trufla samnemendur sína er óþarfi að gera 

mikið veður út af því. Í slíku tilfelli gæti hentað að finna öðruvísi verkefni fyrir viðkomandi 

sem honum gæti þótt skemmtilegt en sem hefur samt ákveðinn tilgang (Árdís Ívarsdóttir o.fl., 

2005: 63). 

Það er mikilvægt að kennarar noti augnsamband í samskiptum sínum við nemendur. 

Gott er fyrir kennarann að reyna að ná augnsambandi við einhvern ákveðinn nemanda á 

meðan hann segir eina setningu. Þegar hann segir svo næstu setningu skal hann skipta yfir á 

annan nemanda sem er allt annars staðar í stofunni og svo koll af kolli. Þá nær hann sambandi 

við bekkinn í heild en er ekki alltaf með fókusinn á einhvern ákveðinn hluta bekkjarins 

(Smith og Laslett, 1993: 10). 

Eins og minnst hefur verið á þarf kennarinn að hafa ákveðnar væntingar til 

nemendanna og gera þeim grein fyrir þeim. Hann ætti að koma nemendunum í skilning um til 

hvers hann ætlast af þeim og hvað hann kærir sig ekki um. Kennarinn þarf að segja frá á 

áhugaverðan hátt eða hafa áhugaverða kveikju svo nemendurnir hlusti, því þeir hlusta ekki 

bara af því þeir eiga að hlusta og vilja þeir sem skortir einbeitingu oft tala frekar en hlusta. 

Þarf því jafnvel að kenna nemendum að hlusta en það getur tekið mjög langan tíma. Stundum 

getur komið sér vel að gera sér samning við nemendur þar sem unnið er út frá þörfum hvers 

og eins og þeir setja sér sjálfir markmið. Síðar að vetri þarf svo að endurskoða samninginn og 

meta hann (Árdís Ívarsdóttir o.fl., 2005: 63). 

Gott og persónulegt samband getur myndast á milli kennara og nemenda ef 

gagnkvæmt traust og virðing er til staðar. Til að þetta geti orðið þurfa kennarar að hugsa um 

hvern nemanda sem einstakling og að vera einnig næmir fyrir bekknum sem heild. Það þýðir 

það að vita „hver er hver“ og geta fylgst með hvað er í gangi. Það að læra „hver er hver“ 

byrjar á einföldu verkefni eins og að læra nöfn nemenda. Um leið og kennari þekkir nafn 



Lokaverkefni til B.Ed.- prófs  Agi og bekkjarstjórnun 

29 

 

barnsins er auðveldara að halda uppi aga þar sem þeir sem gera eitthvað af sér gera sér grein 

fyrir því að það er hægt að þekkja þá og að það er hægt að ávíta eða biðja þá um eitthvað. 

Tilsögn sem beint er sérstaklega að einhverjum einum nemanda er líklegri til að bera árangur 

en sú sem óljóslega er beint til einhvers nemanda aftast í bekknum. Það að kennari þekki 

nemendur sína getur líka haft jákvæðar afleiðingar á þann veg að nemendur vita þá að 

kennarinn hefur gefið sér tíma og sýnt því áhuga að læra nöfn þeirra (Smith og Laslett, 1993: 

1). 

Mikilvægt er að kennari reyni að passa upp á að jafnvægi ríki í kennslustofunni. Hann 

á ekki að vera einvaldur þar og ráða algerlega yfir nemendunum. Þeir eiga heldur ekki að fara 

með völdin í stofunni, þarna gildir regla um nokkurs konar jafnvægi en þó verður það að vera 

á hreinu hver það er sem fer með stjórnina. Markmið kennarans er að þróa sjálfstjórn meðal 

nemendanna en ekki eingöngu að stjórnast í þeim. Nemendur geta lært að þekkja kennara 

sína og aðferðir þeirra og vita alveg hvernig á að stjórnast í þeim rétt eins og þeir kunna á 

foreldra sína í sömu málum (Good og Brophy, 2003: 119; Moyles, 1992: 15-16). Kennarar 

þurfa samt ekki að vera einhver ráðandi „skrímsli“. Nemendum líkar það að finna að 

kennarar sínir eru mannlegir og það að nemendur sjái til dæmis kennara sína í búðinni sýnir 

þeim að kennarar gera eðlilega hluti eins og aðrir. Það að vera vinalegur en að geta haldið 

ákveðinni fjarlægð er eiginleiki kennara sem nemendum finnst mikils virði. Samkvæmt 

Gordon (2001: 22) er ástæða þess að margir kennarar þurfa að eyða töluverðum tíma í að aga 

bekki sína sú að þeir reyna allt of mikið að halda uppi aga með valdbeitingu. Þeir hóta 

refsingum, refsa eða niðurlægja jafnvel nemendur en þessar aðferðir hafa öfug áhrif. 

Nemendur sýna mótstöðu og hegðun nemenda batnar ekki. Það reyndar getur gerst að hún 

breytist en hún er fljót að fara í sama far aftur þegar kennari snýr sér að öðru eða fer úr 

stofunni.  Kennarar vilja skiljanlega vera til staðar fyrir nemendur sína en þeir verða að passa 

sig á því að gera nemendurna ekki of háða sér. Þeir eiga frekar að hvetja þá til að verða 

ábyrga, sjálfstæða og næma fyrir þörfum annarra (Gordon, 2001: 22; Moyles, 1992: 28-29). 

 

3.6 Hvernig má láta nemendur bera ábyrgð á eigin námi og efla 

sjálfstraust þeirra? 

Einstaklingur sem hefur gott sjálfstraust trúir á sjálfan sig og eigin getu. Hann er öruggur og 

treystir sér til að koma skoðunum sínum og óskum á framfæri, hann þekkir sínar sterku og 

veiku hliðar og veit hvar hans mörk liggja. Ef lítið sjálfstraust er til staðar kemur það niður á 

samskiptum við aðra, hvort sem um er að ræða einstakling eða hóp. Slíkir einstaklingar eiga 
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það til að sýna árásargirni, gera lítið úr öðrum og sýna aðra óæskilega hegðun (Erla 

Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, 2004: 43,45). Það getur 

haft mikið að segja ef slíkir einstaklingar eru inni í bekk, hegðun þeirra hefur þá truflandi 

áhrif og verður að reyna að efla sjálfstraust þeirra og kenna þeim að þeir sjálfir geta gert 

mikið með því að bera ábyrgð á eigin námi. Með því að láta þá bera ábyrgð á eigin námi læra 

þeir að það er að mestu leyti undir þeim sjálfum komið hvað þeir læra mikið og það að þeir 

finni að þeir geti sjálfir borið ábyrgð á námi sínu getur gert þá sjálfstæðari og ánægðari með 

sig sjálfa. 

Það þarf að kenna nemendum hvernig þeir geta borið ábyrgð á eigin námi. Það getur 

verið hjálplegt að kennari leggi spurningar fyrir nemendur sína fyrirfram. Það er að segja að 

kennarinn getur undirbúið nemendurna með því að upplýsa þá um það hvað framundan er, 

hvaða spurningum á að svara í næsta tíma. Þá hafa nemendurnir tækifæri til að lesa sér til um 

það efni heima fyrir tímann svo þeir geti verið virkir í umræðum. Kennarinn getur samt sem 

áður ekki undirbúið allar kennslustundirnar með þessum hætti en ætti að gera það eins oft og 

hægt er, sérstaklega þegar fara á í mjög innihaldsríkt efni eða efni þar sem nemendurnir eru 

að læra að skilja sjálfa sig og þjóðfélagsveröld sína betur (Good og Brophy, 2003: 14-15). 

Sjálfstraust einstaklinga er eitthvað sem getur breyst frá einni stundu til annarrar. 

Einstaklingi getur liðið nokkuð vel með sjálfan sig en svo gerir hann einhver mistök eða fær 

leiðinlega gagnrýni, hvaða áhrif hefur það á sjálfstraustið? Grunnur að góðu sjálfstrausti felst 

í því að hjálpa börnum að takast á við bæði jákvæðni og neikvæðni lífsins, að kenna þeim að 

læra að þekkja eigin hæfileika og þróa félagslega hæfni þeirra. Ef þetta tekst öðlast börn 

meira, betra og stöðugra sjálfstrausti að mati Nelsen o.fl. (1996: 8). Ef einstaklingur hefur 

gott sjálfstraust treystir hann og þekkir eigin getu. Hann á auðveldara með að viðurkenna 

hvað hann getur ekki og þá að leita sér aðstoðar. Hann finnur hvar styrkleikar hans liggja og 

getur hugsað út í hvað hann eigi að leggja áherslu á (Erla Kristjánsdóttir o.fl., 2004: 53). 

Nemendur með gott sjálfstraust geta sem sagt frekar borið ábyrgð á námi sínu þar sem þeir 

þekkja sína styrkleika og eru líklegri til að leita sér aðstoðar við það sem þeir ráða ekki við. 

Tökum dæmi um spurningatækni kennara, hvað getur hann gert til að lækka ekki 

sjálfsálit nemenda? Til eru nemendur sem svara ekki spurningum kennara nema þeir séu 

spurðir beint. Það geta verið feimnir nemendur eða þeir sem hafa minni kunnáttu. Mikilvægt 

er að gefa þessum nemendum tækifæri til og gera þeim grein fyrir að þeir geti tekið þátt í 

umræðum innan hópsins. Ef nemendurnir venjast því að kennarinn ávarpi aðeins þá sem rétta 

upp hönd eru líkur á því að þeir hætti að fylgjast með en ef kennarinn spyr þá einnig eru meiri 

líkur á því að þeir fylgist betur með. Annað sem kennari þarf að vara sig á er að skamma 
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nemanda sem réttir upp hönd og hefur ekki rétt svar. Ef þetta kemur fyrir er kennarinn að 

gefa það í skyn að aðeins þeir sem vita svarið hundrað prósent megi rétta upp hönd og gerir 

það að verkum að aðeins örfáir nemendur þora að svara. Þetta er eitthvað sem kennari þarf að 

vara sig á því hann þarf að fá viðbrögð við spurningunum, frá bæði þeim sem eiga auðvelt 

með að læra og einnig þeim sem eiga erfitt með það, til að gera sér grein fyrir því hvort 

nemendurnir hafi lært eitthvað af því sem hann hefur lagt fyrir. Þegar nemendur spyrja 

spurninga er mikilvægt að kennarinn meti áhuga þeirra og beri virðingu fyrir þeim í stað þess 

að gera lítið úr þeim. Sumir kennarar, sérstaklega nýir kennarar, falla ósjálfrátt í þá gildru að 

draga kjarkinn úr nemendunum sem bregðast við án þess að vita nákvæmlega svarið. Þeim 

kennurum finnst oft erfitt að bregðast við þögninni eða röngum svörum og verður það því oft 

neyðarlegt fyrir þá (Good og Brophy, 2003: 12-13, 15). 

Kennarinn gæti fengið nemendurna með sér í að finna svör við spurningum sem hann 

hefur og einnig spurningum sem nemendurnir hafa en fengu ekki svör við í námsefninu. Ef 

þetta er gert reglulega yfir veturinn á þennan hátt læra nemendurnir að tilgangurinn með 

þessum umræðum sé að fullnægja þörfum þeirra og áhugasviði jafnt og kennarans en ekki 

endilega að prófa hvað þeir kunna (Good og Brophy, 2003: 12). 

 

3.7 Samstarf heimilis og skóla 

Það skiptir miklu máli fyrir nemendur hversu mikinn þátt foreldrar þeirra taka í skólastarfinu. 

Aukin þátttaka foreldranna getur stuðlað að betri námsárangri og bættri líðan barna þeirra í 

skólanum. Áður hefur komið fram að ef nemendum gengur ekki vel eða líður ekki nógu vel í 

skólanum er meiri hætta á hegðunarerfiðleikum hjá þeim. Samstarf heimilis og skóla skiptir 

því miklu máli, bæði þegar kemur að líðan og hegðun nemenda og hefur því áhrif á 

bekkjarstjórnun. 

Miklir samfélagslegir erfiðleikar steðja að börnum og fjölskyldum þeirra og má þar til 

dæmis nefna hjónaskilnaði, aukna fíkniefnaneyslu, agavandamál og vaxandi ofbeldi. Þessum 

erfiðleikum þarf að bregðast við og telja sumir það best gert með því að efla foreldra í að taka 

meiri þátt í lífi barna sinna. Sumir foreldrar eru kannski farnir að treysta of mikið á fagmenn 

og telja sér jafnvel trú um að kennarar séu betur til þess fallnir að sjá um að tryggja velferð 

barnanna. Þetta er þáttur sem þarf að leiðrétta því ekkert er börnunum eins mikilvægt og að 

foreldrar taki þátt í því sem þau eru að gera. Margar erlendar rannsóknir sýna fram á að 

þátttaka foreldra í skólastarfi barna sinna getur haft gríðarleg áhrif á námsárangur þeirra. 

Þegar foreldrar sýna barninu áhuga og stuðning er það hvatning til þess að halda góðu verki 
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áfram. Foreldrar vilja líka flestir að börnum sínum gangi vel og að þau nái árangri í skólanum 

og því er það mikilvægt og eðlilegt að þeir leggi sig fram við að fylgjast með skólastarfinu og 

að hafa einhver áhrif á vinnubrögð skólans. Foreldrar geta einnig mótað viðhorf nemenda til 

kennara og alls skólastarfsins með sínum athöfnum og afstöðu þar sem börn verða fyrir 

áhrifum frá foreldrum sínum. Það er því mikilvægt að foreldrar séu jákvæðir í garð skólans 

og samstarf við hann getur haft úrslita áhrif á það hvernig augum barnið lítur á skólann og 

nám sitt (Áslaug Brynjólfsdóttir, 2007: 108; Helga Margrét Guðmundsdóttir, 2006; Nanna 

Kristín Christiansen, 2007). 

Til þess að foreldrar geti fylgst með skólastarfinu og því hvernig börnin þeirra standa 

sig í náminu þarf samband skólans og heimilisins að vera gott. Með góðu samstarfi eflist 

traust milli kennara og foreldra sem auðveldar þeim að takast á við vandamál sem upp kunna 

að koma. Þótt aðalhlutverk kennarans sé að kenna og vinna með nemendunum er mikilvægt 

að hann efli samskipti sín einnig við foreldra eða forráðamenn og að þeir vinni með 

kennaranum í gegnum skólagönguna. Með þessu er kennarinn að tileinka sér nýja 

fagmennsku og verður hann þá leiðtogi í samstarfinu við foreldrana. Þótt nemendurnir séu í 

skólanum stóran hluta dagsins er kennarinn, sem fagmaður, einungis góð viðbót við framlag 

foreldranna sem eru lykilpersónur í lífi barnanna. Vegna þess hve foreldrarnir eru mikilvægir 

börnunum kemur ekki á óvart hversu margir hafa áhyggjur af því hversu lengi þau dvelja í 

skólanum yfir daginn. Foreldrar koma yfirleitt í skólann sem gestir og eru þeir því ekki eins 

miklir þátttakendur í starfinu og þeir gætu verið. Vegna þessa vilja sumir meina að kennarar 

ættu að reyna að efla samstarfið og reyna að hleypa foreldrunum meira inn í skólastarfið 

(Burden og Byrd, 2007: 335-336; Nanna Kristín Christiansen, 2007). 

Nú eru breyttir tímar og margir foreldrar eru farnir að láta skólastarfið skipta sig meira 

máli. Þeir eru líka farnir að gera sér grein fyrir að þeir mega láta í sér heyra ef þeir eru ekki 

sáttir. Afar mikilvægt er að hlusta á hvað forráðamenn hafa að segja um börnin sín bæði hvað 

varðar áhyggjur og hugmyndir þeirra hvað varðar skólastarfið. Forráðamenn finna fyrir 

trausti frá kennaranum þegar hann sýnir þeim skilning og virðir hugmyndir þeirra. 

Kennararnir þurfa líka að ræða við foreldrana um samræmingu, ábyrgð og skyldur. Það tekur 

tíma að þróa samstarfið og þarf til þess fjölbreytt verkefni. Hægt er að leyfa foreldrum að 

vinna ákveðin heimaverkefni með börnum sínum og kynna þau svo með þeim í skólanum. 

Einnig er hægt að fá foreldrana til að meta frammistöðu barna sinna og þá verða þeir 

meðvitaðri um stöðu þeirra í náminu og eiga þeir auðveldara með að hjálpa börnunum að 

setja sér markmið (Burden og Byrd, 2007: 336; Nanna Kristín Christiansen, 2007). 
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Ef kennarar sjá nemendurna sem einstaklinga sem eru hluti af fjölskyldu og samfélagi 

eru meiri líkur á því að hægt sé að hefja samstarf og í framhaldinu af því að skipuleggja nám 

þeirra og möguleika betur. Samvinna getur bætt skólanámskrána og andrúmsloftið, veitt 

stuðning til fjölskyldunnar, tengt hana starfsfólki skólans og hjálpað kennurum að vinna 

vinnuna sína. Þegar foreldrarnir, nemendurnir og kennararnir sjá sig sem félaga sem allir hafa 

sama markmið myndast samfélag í kringum nemandann og samvinnan hefst (Epstein, 2002: 

7). Það skiptir foreldra miklu máli að börnin þeirra standi sig í námi og nái framförum. Því er 

eðlilegt að þeir hafi samskipti við kennarann, kynni sér stefnu skólans og verði meðvitaðir 

um það hvort tillit sé tekið til félagslegrar og tilfinningalegrar stöðu nemandans þegar verið er 

að meta frammistöðu hans í náminu (Áslaug Brynjólfsdóttir, 2007: 108; Burden og Byrd, 

2007: 336; Rúnar Sigþórsson o.fl., 2005: 60). 
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4. Umræður 

Við höfum verið að skoða aga og bekkjarstjórnun hér á undan. Eins og fjallað er um í kafla 2 

er ekki er til nein ákveðin skilgreining á aga og misjafnt er hvaða skilning fólk leggur í orðið. 

Það er þó greinilegt að agi er mikilvægur og allir foreldrar ættu að reyna að aga börn sín eftir 

bestu getu. Það eru margar aðferðir sem gott er að hafa í huga við ögun barnanna. Hrós og 

uppörvun er árangursríkasta leiðin þegar reyna á að viðhalda hegðun barna. Það virðist vera 

þannig að oft sé auðveldara að horfa fram hjá því jákvæða sem börnin gera heldur en því 

neikvæða. Foreldrar verða líka að huga að því að þeir eru fyrirmyndir barna sinna og sú 

hegðun sem þeir sýna börnum sínum þegar þau gera eitthvað af sér er hegðun sem börnin 

halda þá að sé í lagi. Þeir þurfa einnig að gæta þess að vera samkvæmir sjálfum sér því annars 

geta agamálin snúist í höndum þeirra. Aginn má ekki verða of mikill því þá geta börn fundið 

fyrir minnimáttarkennd og vanlíðan. Foreldrar þurfa að láta börn sín vita að þau eru elskuð og 

huga vel að tilfinningum þeirra. Ef barni finnst það ekki vera elskað eða fá næga athygli getur 

það farið að sýna óæskilega hegðun til að ná athygli foreldra sinna. 

Í köflum 2.2.2 - 2.2.5 er fjallað um að gott geti verið að setja barninu reglur og hrósa 

því svo eða segja eitthvað jákvætt þegar það fer eftir reglunni, það hvetur barnið til að halda 

því áfram. Gott getur verið að nota umbun til að reyna að viðhalda æskilegri hegðun. 

Umbunin þarf ekki endilega að vera stór í sniðum og hægt er að láta hana detta hægt og 

rólega út þegar barnið er orðið vant að framfylgja ákveðnum reglum. Það þarf að huga vel að 

því hvernig refsingar eru notaðar ef fara á þá leið. Það er gott mál að notast við þær ef þess 

gerist þörf en það þarf að gæta þess að refsingin sé í samræmi við brot barnsins, hæfi aldri 

þess og að aðeins sé refsað fyrir það sem áður var búið að banna barninu að gera. Það er 

auðvelt að gera mistök í uppeldi barna og eru nokkrir hlutir sem vert er að hafa í huga í þeim 

málum. Til dæmis eru flengingar ekki talin vera góð leið til ögunar og geta oft haft öfug áhrif 

við þau sem þær eiga að hafa. 

Kafli 2.3 fjallaði um það hvað umræðan í þjóðfélaginu um aga í skólum er yfirleitt á 

neikvæðum nótum. Agaleysi virðist líka vera orðið meira í skólum í dag en áður var og 

nemendur eru kræfari og óhræddari við að standa uppi í hárinu á kennara sínum. Það getur 

kannski haft eitthvað með það að segja að áður fyrr þótti það allt í lagi að kennarar létu 

nemendur aðeins finna fyrir því ef þeir höguðu sér illa. Slík framkoma gagnvart nemendum 

yrði hins vegar litin mjög alvarlegum augum í dag. 

Agastjórnun í skólum er afar mikilvæg og tengist hugtakinu bekkjarstjórnun mikið þar 

sem bekkjarstjórnun snýst meðal annars um það að kennarar nái að hafa stjórn á bekknum 
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sínum. Í kafla 3 var fjallað um bekkjarstjórnun og hversu mikilvæg hún er og að gott sé fyrir 

kennara að hafa það á valdi sínu að geta haldið uppi góðri bekkjarstjórnun. Hún felst til 

dæmis í því að skapa gott og hlýlegt námsumhverfi fyrir nemendurna sem hefur hvetjandi 

áhrif á þá. Það er að mörgu að hyggja þegar kemur að bekkjarstjórnun og kennarar þurfa að 

vera vel skipulagðir. Margir af nýútskrifuðum kennurum sem eru á leið út á vinnumarkaðinn 

óttast það mjög að geta ekki haldið uppi stjórn í bekknum sínum. Ef þeim mistekst og enda 

með agalausan bekk finnst þeim að þeir hafi brugðist og séu misheppnaðir kennarar. Það er 

hins vegar ekki meðfæddur hæfileiki að geta haldið uppi góðri bekkjarstjórn, það krefst 

mikillar þjálfunar og oft þrautsegju og ættu allir kennarar að geta tileinkað sér það. Því er þó 

ekki hægt að neita að skapferli og persónuleiki hvers og eins getur spilað stóran þátt í þessu 

ferli. Mikilvægt er að kennarar geti leitað til samstarfsmanna þegar þeir þurfa að glíma við 

vandamál sem upp kunna að koma í bekk þeirra, þeir þurfa að finna að þeir séu ekki þeir einu 

í heiminum sem lenda í slíkum vanda. 

Í köflum 3.1 og 3.2 var farið í það hvað það skiptir miklu máli að kennarinn undirbúi 

skólaárið vel ef hann ætlar að ná fram góðri bekkjarstjórnun í bekknum sínum. Huga þarf að 

skólastofunni, hvernig uppröðunin á borðunum á að vera, hvar bókahillur og annað dót á að 

vera í stofunni og hvernig umhverfið sjálft er. Þetta getur haft mikið að segja um hegðun 

nemendanna þegar kennslan hefst. Kennarinn þarf einnig að huga að því hvað hann ætlar að 

gera til að nemendum líði sem best og til að tryggja öryggi þeirra og eins þarf hann að gera 

áætlanir fram í tímann hvað varðar reglur og starfshætti. Undirbúningur og framvinda 

kennslustunda skiptir einnig miklu máli. Það getur skipt sköpum að vera búinn að undirbúa 

tímann og að koma nemendum strax að verki, ef nemendur verða eirðarlausir og hafa ekkert 

að gera í einhvern tíma getur það orsakað óæskilega hegðun hjá þeim. Kennari þarf að vera 

búinn að taka allt til sem nota þarf í tímanum, hann þarf að huga að því hvernig hann setur 

efni tímans fram og að hafa fyrirmælin nógu skýr. Hann þarf einnig að passa hvernig hann 

leggur fram spurningar sínar og til hvers hann ætlast af nemendum í svörum. Hann má aldrei 

gera lítið úr neinum sem svarar vitlaust heldur reyna frekar að beina honum á rétta braut. Það 

getur brotið nemendur niður ef þeir eru niðurlægðir fyrir framan allan bekkinn. Kennarinn 

þarf að hafa góða stjórn á umræðum þegar þær fara fram og gæta þess að missa ekki tökin á 

þeim. Það skiptir miklu máli að kennarinn hugi að því að innihald kennslustundarinnar sé 

viðeigandi fyrir aldur nemendanna og eigi vel við. Það getur orsakað óæskilega hegðun að 

leggja fyrir bekkinn verkefni sem hann ræður ekki við eða finnst alveg skelfilega leiðinlegt. 

Það er einnig mikilvægt að ljúka kennslustundinni á ákveðinn hátt, ekki bara segja að tíminn 

sé búinn og hleypa nemendum út. Eitt dæmi sem nefnt er hér að ofan er að það sé gott að láta 
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nemendur hugleiða og skrifa hjá sér hvað þeir hafi lært yfir daginn. Við teljum þessa aðferð 

þó vera nokkuð vandmeðfarna. Í bekk sem við kenndum í æfingakennslunni var þessi aðferð 

notuð, nemendur ígrunduðu í lok hvers dags og voru fimm spurningar sem þeir áttu að svara, 

meðal annars hvað þeir hefðu lært og hvernig þeim leið í skólanum. Nær undantekningarlaust 

voru nemendur að skrifa þetta nokkuð vélrænt, dag eftir dag skrifuðu þeir alltaf það sama án 

þess að hugsa mikið út í þetta. Þeir áttu að fá fimm mínútur í að leysa þetta verkefni en 

margir hverjir voru kannski ekki nema mínútu að þessu. Okkur fannst þetta ekki virka eins og 

það átti að gera. 

Kafli 3.3 fjallaði um reglur. Það virðist nær ómögulegt að ætla að halda uppi aga í 

bekk án þess að hafa þar reglur. Mikilvægt er að hafa nemendur með í ráðum þegar reglur eru 

samdar, því ef þeir fá að taka þátt í gerð þeirra er líklegra að þeir fari eftir þeim. Betra er að 

reglurnar útskýri hvað sé æskilegt að nemendurnir geri en ekki hvað sé bannað, það er betra 

að láta þær hafa jákvæða merkingu. Ekki má hafa of margar reglur eða hafa þær of flóknar. 

Líkt og með umbun og refsingar foreldra í ögun barna sinna þá kemur það fram í kafla 3.4 að 

einnig sé gott að hafa þær í skólastofunni. Það þarf samt að vera búið að taka það fram hvaða 

refsing er við hvaða broti og þarf refsingin að koma strax í kjölfar brotsins. Skoða verður 

viðeigandi refsingar út frá alvarleika brotsins. Umbun þarf ekki alltaf að vera stór í sniðum, 

bros, hrós og uppörvun frá kennara er oft næg umbun og hefur góðar afleiðingar og viðheldur 

hegðuninni sem hrósað er fyrir. 

Samskipti kennara og nemenda eru mikilvægur þáttur í bekkjarstjórnun og 

skólastarfinu öllu eins og fram kemur í kafla 3.5. Kennarar þurfa að huga vel að því hvernig 

þeir tala við nemendurna og koma fram við þá. Þeir mega ekki vera sínöldrandi því það getur 

haft neikvæð áhrif, nemendur verða pirraðir út í þá og samskiptin geta gengið erfiðlega. Það 

getur alveg skapast gott og traust samband milli kennarans og nemenda og verður kennarinn 

að leggja sig fram um að svo verði. Kennarinn verður að sýna nemendunum að þeir geti 

treyst honum, að hann sé til staðar fyrir þá og að hann sé ekki alvaldur í kennslustofunni. 

Í kafla 3.6 er komið inn á það hversu miklu máli sjálfstraust nemenda skiptir í 

sambandi við nám og hegðun þeirra. Nemendur með gott sjálfstraust þekkja sína getu og eru 

ófeimnir við að biðja um aðstoð ef þeir þurfa á henni að halda. Nemendum með lítið 

sjálfstraust getur gengið illa í námi og þeir geta sýnt af sér slæma hegðun til að reyna að 

upphefja sig. Því er mikilvægt í skólastarfi að reyna að byggja upp sjálfstraust nemenda og 

kenna þeim að bera ábyrgð á eigin námi. 

Nemendum líður betur í skólanum og gengur betur í náminu ef samstarf foreldra 

þeirra og skólans er gott, en það er það sem tekið var fyrir í kafla 3.7. Ef nemendum líður vel 
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í skólanum eru minni líkur á að þeir eigi við hegðunarerfiðleika að stríða og því er samstarf 

heimilis og skóla mikilvægt. Börn eyða það miklum tíma dagsins í skólanum að mikilvægt er 

að foreldrar reyni að fylgjast vel með og séu með á nótunum um við hvað börn þeirra eru að 

fást. 

Að okkar mati eru allir þeir þættir sem fjallað hefur verið um í ritgerðinni mikilvægir 

þegar kemur að aga og bekkjarstjórnun. Okkur finnst einna mikilvægast að hafa reglur og að 

kenna börnum að fara eftir þeim því að reglur gilda alls staðar í samfélagi okkar. Samskipti 

kennara og nemenda finnst okkur einnig skipta miklu máli þar sem kennari sem nær litlu 

sambandi við bekk sinn er að okkar mati ólíklegur til þess að geta haldið uppi góðum aga í 

honum. Kennarar verða líka að reyna að fá nemendur til að bera virðingu fyrir sér en vera 

samt ekki allsráðandi yfir þeim. Það er greinilegt að kennarar þurfa að hafa margt í huga 

þegar kemur að því að stjórna bekk og þeir þurfa að vera skipulagðir. Ljóst er að 

bekkjarstjórnun er eitthvað sem flestir kennarar þurfa að þjálfa með sér, fáir eða enginn getur 

haldið henni uppi alveg fyrirhafnarlaust.  
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