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Ágrip  

Megintilgangur þessarar rannsóknar og ritgerðar er að setja fram helstu þætti 

bekkjarstjórnunar og bera það saman við aðferðir starfandi kennara. Tilgáta okkar var sú 

að hægt sé að ná góðum árangri við bekkjarstjórnun með þjálfun og æfingu. Tekin voru 

viðtöl við tvo starfandi kennara og eigindlegum aðferðum beitt við söfnun og úrvinnslu 

gagna. 

Helstu niðurstöður okkar eru að hugmyndir kennara varðandi góða bekkjarstjórnun 

eru að mörgu leyti sambærilegar við þær aðferðir sem hafa verið rannsakaðar. Í aðferðum 

kennara koma þó fram mjög mismunandi áherslur sem benda til að persónueinkenni 

þeirra endurspeglist í skólastofunni.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er skrifuð sem lokaverkefni til B.Ed. gráðu við menntavísindasvið Háskóla 

Íslands 2013. Það er von höfunda að hún geti nýst kennaranemum sem og þeim sem eru 

að stíga sín fyrstu skref í kennslu. 

Við viljum þakka öllum þeim sem aðstoðuðu okkur við gerð þessarar ritgerðar og þá 

fyrst og fremst leiðbeinanda okkar, Gunnari Berki Jónassyni. Að auki þökkum við 

viðmælendum okkar fyrir þann tíma sem þeir gáfu sér í verkefnið og Ingvari Sigurgeirssyni 

fyrir að benda okkur á þá. Makar okkar fá einnig þakkir fyrir þolinmæði og alla veitta 

aðstoð. 
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1 Inngangur 

Ein af grundvallarréttindum nemenda eru þau hafi vinnufrið í skólanum 

þannig að þeir geti náð sem bestum tökum á náminu og að kennslan nýtist 

þeim sem best. Því þarf að leggja mikla áherslu á að skapa góðan vinnuanda í 

hverjum skóla og í einstökum bekkjardeildum (Aðalnámskrá grunnskóla 

almennur hluti, 2006, bls. 21). 

Hugtakið bekkjarstjórnun felur í sér til að mynda það sem kennari gerir til þess að tryggja 

þennan vinnufrið handa nemendum. Miklar breytingar á íslensku þjóðfélagi og ekki síst í 

atvinnulífinu hafa leitt til þess að kröfur um menntun og kunnáttu eru allt aðrar í dag en 

áður var. Ein afleiðing þessa er sú að hlutverk kennara er af öðrum toga í dag en fyrir 

nokkrum áratugum. Meðal breytinga má nefna aukið samstarf heimila og skóla, kröfur um 

lýðræðisleg vinnubrögð og einstaklingsmiðað nám.  

Höfundar þessarar ritgerðar töldu sig í lok þriggja ára náms í grunnskólakennarafræði 

þurfa á frekari þekkingu að halda í bekkjarstjórnun. Af þeirri ástæðu varð þetta málefni 

fyrir valinu sem rannsóknarverkefni. Tilgangur þessarar ritgerðar er sá að kynna helstu 

hugmyndir varðandi bekkjarstjórnun fyrir kennaranema og/eða þá sem litla reynslu hafa 

af kennslu. Uppsetning ritgerðarinnar er á þann veg að fyrst eru grundvallarhugtök kynnt 

og skilgreind, helstu þættir bekkjarstjórnunar teknir fyrir og að lokum eru viðtöl við 

starfandi kennara borin saman við fræðin. 

Það er tilgáta höfunda að bekkjarstjórnun byggist að einhverju leyti á persónu 

kennarans en að hægt sé að tileinka sér vinnubrögð sem stuðla að góðum vinnuanda. 
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2 Bekkjarstjórnun 

Á síðustu áratugum hefur orðið grundvallarbreyting á starfi grunnskóla og þeim skyldum 

og réttindum sem kennarar og nemendur hafa. Það er ekki langt síðan að kennarar höfðu 

alræðisvald í skólastofunni og hlutverk nemenda var að vera stilltir og gera nákvæmlega 

það sem kennarinn sagði þeim. Þeir sem ekki fóru eftir fyrirmælum kennara var refsað, oft 

með líkamlegum refsingum. Bekkjarstjórnun kennara var þannig iðulega byggð á ótta 

nemenda við refsingarnar sem þeir gátu átt von á. Á síðustu áratugum hefur sem betur 

fer orðið mikil breyting á þessu, meðal annars eru líkamlegar refsingar með öllu óleyfilega 

hérlendis.  

Í grunnskólalögum koma fram þær áherslur sem kennurum er skylt að vinna eftir. Í 

annari grein segir til að mynda:  

„Hlutverk grunnskóla, í samvinnu við heimilin, er að stuðla að alhliða þroska allra 

nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. Starfshættir 

grunnskóla skulu mótast af umburðarlyndi og kærleika, kristinni arfleifð íslenskrar 

menningar, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi og virðingu fyrir 

manngildi. Þá skal grunnskóli leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við 

stöðu og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska, velferð og menntun hvers og eins.“ 

(Aðalnámsskrá grunnskóla – almennur hluti, 2011, bls. 30). 

Starfshættir kennara og þar með bekkjarstjórnun þarf því að vera byggð á öðru en 

ótta til að vera í samræmi við þessar áherslur. Til að ná því er nauðsynlegt að 

bekkjarstjórnun snúist um aðferðir kennarans til að búa skapa umhverfi sem ýtir undir 

jákvæð samskipti, góðan námsárangur og almenna ánægju í skólanum. Ef kennara tekst 

að skapa vinsamlegan og styðjandi bekkjaranda þá fækkar tilfellum slæmrar hegðunar og 

þar með gefst meiri tími til að kenna það námsefni sem á að koma til skila. 

Bekkjarstjórnunin er þannig: 

„Aðferð til að halda aga og byggir á hæfileikum kennarans til að skipuleggja vinnuna í 

bekknum þannig að nemendur fái frið til að vinna verkefni sín án þess að vera truflaðir af 

nemendum sem brjóta reglurnar“ (Anna Kristín Sigurðardóttir 1996, bls. 19) 

Þessi skilgreining er í takt við almennt sjónarmið þeirra sem rannsakað hafa 

bekkjarstjórnun og agamál í skólum að lang mestur árangur náist þegar kennari reynir að 

fyrirbyggja vandræðahegðun frekar en að eiga við hana eftir að hún er komin fram. Ein 

helsta niðurstaða rannsóknar Ingvars Sigurgeirssonar og Ingibjargar Kaldalóns (2006, bls. 

91) var að minnst væri um hegðunarvandkvæði í þeim skólum þar sem viðhorf 
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starfsmanna til nemenda einkennist af jákvæðni, hlýju og virðingu. Kennarar í þessum 

skólum voru einnig líklegri til að taka á sig hluta af ábyrgðinni vegna slæmrar hegðunar 

nemenda með þeim orðum að þeim hafi mistekist að skapa rétt andrúmsloft. Good og 

Brophy (2003, bls. 110) komust að svipaðri niðurstöðu við samantekt eldri rannsókna. 

Hún er sú að kennarar sem nálgast bekkjarstjórnun sem aðferð til að koma á og viðhalda 

góðu námsumhverfi nái betri árangri en þeir kennarar sem leggja meiri áherslu á hlutverk 

sitt sem yfirvald eða agastjórnun.  

Það er samt ekki einungis árangur nemenda sem byggir á góðri bekkjarstjórnun. 

Kennarar sem hafa náð góðum tökum á bekkjarstjórnun og geta beitt henni til að koma í 

veg fyrir stóran hluta af óæskilegri hegðun, upplifa almennt meiri ánægju í starfi sínu. Þeir 

þurfa ekki að nota jafn mikinn tíma í agastjórnun og hafa þannig meiri tíma til kennslu. 

Þetta leiðir til þess að þeir kennarar sem hafa ekki góð tök á bekkjarstjórnun og þar með 

hegðun nemenda eru líklegri til að upplifa kvíða í starfi og hætta. Það er því greinilegt að 

góð fyrirbyggjandi bekkjarstjórnun er mikilvæg fyrir almennt skólastarf og mikið upp úr 

því að hafa fyrir kennara að kynna sér efnið vel. 
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3 Erfið hegðun 

Þegar kemur að því að skilgreina erfiða hegðun eru á því ótalmargar skýringar en 

samkvæmt rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar (2006) koma fram mjög mismunandi 

skilgreiningar eftir skólum hvað varðar erfiða hegðun. Það sem sumir skólar telja erfiða 

hegðun er jafnvel talið mun minna mál í öðrum skólum. Skilgreining á erfiðri hegðun er 

mjög víðtæk og getur verið betra að flokka hana eftir alvarleika vandamálsins, hér að 

neðan eru nokkrir flokkar: 

 Hegðun sem er ekki til ama - Lítil athygli nemenda, smá tal á milli nemenda í 

kennslustund, smávægileg fíflalæti og smá hlé nemenda við að vinna það verkefni 

sem sett var fyrir eru dæmi um algenga hegðun nemenda sem eru ekki 

raunveruleg agavandamál og trufla ekki nám annarra nemenda né 

kennslustundina. Að bregðast við slíkri hegðun nemenda er bæði mjög tímafrekt 

og getur haft neikvæð áhrif á andrúmsloftið í bekknum. 

 Smávægileg hegðunarvandamál - Hegðun sem fara þvert á móti bekkjarreglum en 

truflar ekki starfsemi bekkjarins né hefur mikla áhrif á nám annarra nemenda. 

Dæmi um slíka hegðun er að grípa fram í eða fara úr sætum sínum án þess að fá 

leyfi, að gera verkefni sem tengjast ekki viðfangsefninu, dreifa bréfum, borða 

nammi, henda rusli um kennslustofuna og að tala óhóflega þegar það á ekki við. 

Slík hegðun er smávægileg truflun á meðan hún er ekki viðvarandi í langan tíma og 

er einskorðuð við fáa nemendur innan bekkjarins.  

 Stórtæk hegðunarvandamál - Hegðun sem felur í sér truflun á starfsemi bekkjarins 

og kemur í veg fyrir nám annarra nemenda. Slík hegðun er oftast tengd við einn 

nemenda eða fáa nemendur innan bekkjarins. Dæmi um slíka hegðun er mótmæli 

við fyrirmæli kennarans, nemandi klárar ekki verkefni sem fyrir hann eru sett 

og/eða nemandi fylgir ekki bekkjarreglum og neitar að fylgja fyrirmælum kennara 

og sýnir mótþróa. Þessi flokkur inniheldur einnig alvarlegri hegðun á borð við 

árásargjarna hegðun, skemmdarverk og að svindla á prófum eða öðrum 

verkefnum (Emmer, E.T., Evertson, C.M., 2009, 172-173). 

Til viðbótar má nefna sérstök hegðunarvandamál. Sérstök hegðunarvandamál eru:  

 Viðvarandi frestun á verkefnum - Oftar en ekki byrjar nemandi önn á að sleppa 

verkefnum af og til en þegar líður á önnina fer þessum skiptum að fjölga og verður 

að reglulegum vana.  
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 Slagsmál - Slagsmál eru sjaldan hluti af vandamáli innan kennslustundarinnar 

heldur eiga þau sér frekar stað á göngum skólans eða á öðrum svæðum skólans. 

En mikilvægt er fyrir kennara að bregðast skjótt við slíkri hegðun og flestir ef ekki 

allir skólar hafa einhversskonar aðgerðaráætlun til þess að sporna við slíkri 

hegðun.  

 Annars konar árasargjörn hegðun - Nemendur stunda annars konar árasargjarna 

hegðun heldur en slagsmál og þessi hegðun getur átt sér stað innan 

kennslustundarinnar. Dæmi um slíka hegðun eru uppnefningar, að ráðskast með 

nemendur, stríðni og/eða dónaskapur við aðra nemendur og líkamleg árasargirni 

en á sama tíma gerð í "leik" þar með talið að ýta, hrinda og slá. 

 Stríðni - Síendurtekin árasargjörn hegðun sem er framkvæmd af einum eða fleiri 

nemendum sem níðast á nemenda sem er oft minnimáttar eða varnarlaus. 

Ásetningur þeirra sem stríða er yfirleitt sá að fá samþykki bekkjarins eða lítils hóps 

innan bekkjarins eða skólans og/eða til þess að öðlast tilfinningu um vald með því 

að níðast á annarri manneskju. Stríðnihegðun getur komið fram á nokkra vegu: 

Bein líkamleg árásargirni (lemja, hrinda), andlegt ofbeldi (uppnefningar, hótanir, 

ógnun), og árásargirni sem leitast við að grafa undan félagslífi einstaklings 

(einangrun, að dreifa orðrómi um fórnarlambið). Stríðni getur einnig átt sér stað á 

internetinu með því að senda særandi skilaboð til fórnarlambsins og fleira. 

Karlkyns nemendur eru líklegri til þess að taka þátt í líkamlegu ofbeldi og kvenkyns 

nemendur eru líklegri til þess að taka þátt í sambandsárásargirni. Stríðni er litin 

alvarlegum augum í flestum skólum og samfélaginu í heild.  

 Vanvirðing, mótþrói og árásargirni gagnvart kennara - Árásargjörn hegðun er 

skiljanlega mjög ógnandi og sérstaklega þegar hún á sér stað fyrir framan stóran 

nemendahóp (Emmer, E.T., Evertson, C.M., 2009, 190-194). 

3.1 Æskileg hegðun - óæskileg hegðun 

Samkvæmt skýrslu Ingvars Sigurgeirssonar og Ingibjargar Kaldalóns (2006) hegðar 

meirihluti nemenda sér vel samkvæmt þeim reglum sem skólinn setur um hegðun og 

framkomu. Tekin voru viðtöl í framangreindri skýrslu við starfsfólk grunnskóla á Íslandi og 

sögðu viðmælendur almennt séð hegðun krakkana góða. Þegar litið var yfir hópinn voru 

nemendur yfirleitt að hegða sér vel og sjaldan mættu kennarar ókurteisi og töluðu frekar 

um að ekki væri um nein stórvandamál að ræða. Einn viðmælandi talaði um að það sem 

væri einkennandi fyrir nemendur væriað þeir voru glaðlegir, frjálslyndir og óþvingaðir  
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 Rannsakendur lögðu ekki upp með tiltekna skilgreiningu á óæskilegri hegðun 

heldur létu þeir viðmælendur sjá um að skilgreina hvað værióæskileg hegðun. Það sem 

kom í ljós var að skólar skilgreindu óæskilega hegðun á mjög ólíkan hátt og það sem var 

truflandi hegðun í einum skóla var það ekki í öðrum. Almennt var talað um hegðun sem 

fæli í sér sífellda og endurtekna truflun í kennslustundum eða frímínútum. 

Hegðunarvandamál voru sjaldnast einangruð mál þ.e.a.s. að einstaklingar eða hópar sem 

væru erfiðir í samskiptum gætu haft bæði bein og óbein áhrif á hegðun annarra nemenda. 

Þess vegna gætu einstaklingar með hegðunarvandamál oftar en ekki smitað út frá sér til 

samnemenda sem taka upp sambærilega siði. Það kom einnig fram að langstærsti hluti 

þessara nemenda var með greiningu um tiltekna hegðunar og/eða tilfinningavanda og að 

fjöldi þeirra væri í kringum 7-10%. 
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4 Undirbúningur skólaárs 

4.1 Af hverju að undirbúa sig? 

Í upphafi skólaárs er mikilvægt að halda rétt á spilunum til þess að stuðla að góðri 

bekkjarstjórnun. Nemendur koma með fyrirfram ákveðnar hugmyndir um hvernig hlutirnir 

eiga að vera á fyrsta degi skólaársins. Reynslan hefur kennt eldri nemendum að öskur, 

frammíköll, að fara úr kennslustofunni án leyfis og dónaskapur séu hlutir sem kennara 

þyki óásættanlegir. Reynslan hefur hinsvegar líka kennt eldri nemendum að kennarar eru 

mjög mismunandi hvað varðar viðhorf til nemenda og hversu strangir þeir eru (Cangelosi, 

J.S., 1997, 90). Við fyrstu kynni bekkjar fá kennarar tækifæri til þess að sá fræjum sem 

stuðla að annað hvort góðri hegðun eða slæmri hegðun. Í fyrstu eru nemendur að kynnast 

kennaranum og mynda sér skoðun áður en þeir fara að sýna réttu mynd sína (Cowley, S., 

2003, 15). Nemendur læra á fyrstu vikunum þá hegðun og starfshætti sem er þörf á í 

gegnum skólaárið. Markmiðið er að vinna með nemendum í sambandi við tvo þætti: að 

fylgja reglum og starfsháttum kennara og taka þátt í náminu. Ef markmiðinu er náð skapar 

það andrúmsloft í kennslustofunni sem stuðlar að betri námi, og mun hjálpa nemendum 

að tileinka sér góðar námsvenjur og viðhorf gagnvart námsefninu. Í byrjun skólaárs er 

mikilvægt að vanda vel vinnubrögð fyrstu viknanna.  

4.2 Hvernig á að undirbúa sig? 

Mikilvægt er að kennarar gefi sér góðan tíma í að undirbúa skólaárið áður en lagt er af 

stað í kennslu. Nokkur grundvallaratriði er gott að hafa í huga þegar byrjað er að undirbúa 

kennslu í upphafi skólaárs: 

 Að leysa úr óvissu nemenda 

 Að hjálpa nemendum að ná árangri með því að skipuleggja einfaldar 

kennslustundir 

 Að útbúa verkefni sem hæfa öllum 

 Að vera til staðar, sýnilegur og vera með umsjón 

Alveg sama hvaða aldurshóp er kennt þá eru nemendur í byrjun árs ávallt óvissir um 

hvað sé í vændum. Einhverjir nemendur hafa þróað með sér óbeit á skólanum og eru að 

vonast til þess að nýr kennari geti hjálpað þeim að breyta reynslu sinni af námi. Aðrir 

nemendur eiga von á að halda áfram með tilgangslaust nám fyrri ára og svo eru aðrir sem 

hafa aðra reynslu af námi (Cangelosi, J.S., 1997, 90). Nemendur eru einnig óvissir um 
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væntingarsínar um hegðun og nám. Þrátt fyrir að nemendur hafa reynslu af öðrum 

kennara/um þá vita þeir ekki nákvæmlega hverjar kröfur og væntingar hins nýja kennara 

eru. Vegna óvissu nemenda eru nýir kennarar í góðri stöðu í byrjun árs til þess að kenna 

nemendum viðeigandi hegðun með því að koma væntingum sínum varðandi hegðun vel 

til skila. Ef þetta tækifæri fer framhjá kennaranum í byrjun árs getur reynst erfiðara að 

leiðrétta hegðun sem hefur orðið að vana inni í kennslustofunni. Kennslustundirnar ættu 

að vera hannaðar til þess að tryggja hámarks árangur nemenda. Það er gert með því að 

gefa nemendum stuðning og hvatningu þar sem þeir vinna í verkefnum sínum. Til þess að 

nemendum gangi vel í námi er mikilvægt að þeir finni fyrir öryggi og jákvæðni í sinn garð. Í 

upphafi árs ætti að vera sama verkefni fyrir alla þannig er auðveldara að fylgjast með og 

hafa yfirsýn yfir bekkinn og þegar búið er að kenna viðeigandi hegðun er hægt að koma 

með flóknari verkefni (Emmer, E.T., Evertson, C.M., 2009, 62-63).  

Bekkur samanstendur af nemendum sem hafa mismunandi kunnáttu og misgóða 

hæfni til þess að beita þeirri kunnáttu. Í byrjun árs er þess vegna mikilvægt fyrir kennara 

að finna út hvers konar hegðun nemendur bekkjarins hafa lært á fyrri árum og/eða 

misserum. Það er gert til þess að vita hvaða hegðun þarf að kenna og hvernig á að 

forgangsraða slíkri hegðunarkennslu. Kennari getur ekki ætlast til þess að nemendur séu 

búnir að læra að hegða sér vegna þess að þeir hafa verið hjá öðrum kennara. Aðeins með 

því að sjá hvað nemendur eru búnir að læra er hægt að taka ákvörðun um hvað á að 

kenna þeim næst (Bull, S.L., Solity, J.E., 1987, 34). Það að byrja nýtt skólaár getur reynst 

erfitt fyrir marga kennara. Ætlast er til af kennurum að hitta, hafa stjórn á og kenna hóp 

ungs fólks sem hann veit lítið og jafnvel ekkert um. Ef möguleiki er á getur reynst vel að 

safna upplýsingum um nemendur áður en kennarinn hittir þá í fyrsta skiptið. Það gefur 

kennara forskot að vita meira um nemendur heldur en þeir vita um hann. Á sama tíma 

getur þetta veit mörgum kennurum öryggi til þess að vera rólegir og yfirvegaðir við fyrstu 

kynni. Þær upplýsingar sem gætu reynst gagnlegar fyrir kennara að vita eru eftirfarandi: 

 Möguleg hegðunarvandamál - Er einhver nemandi í bekknum sem er þekktur fyrir 

að sýna hegðun sem er ekki til sóma? Ef svo er, hvað þarf að varast?  

 Námsþarfir nemenda - Eru einhverjir nemendur í bekknum sem eiga við 

námserfiðleika að stríða? Til þess að fyrirbyggja misskilning í samskiptum milli 

nemanda með námserfiðleika og kennara er mikilvægt að vita hverjir 

námserfiðleikarnir eru svo að kennari dæmi ekki nemanda sem latann þegar hann 

er að glíma við annars konar námserfiðleika.  
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 Líkamlegar þarfir - Eru nemendur sem heyra eða sjá illa í bekknum? Að koma til 

móts við slíka nemendur með því að ávarpa þá sérstaklega eða láta þá sitja nálægt 

kennaranum getur haft mikil áhrif á námsárangur þeirra. 

 Að þekkja nöfn nemenda - Að þekkja og nota nöfn nemenda er mjög öflugt 

verkfæri til þess að hafa stjórn á bekk. Nafn einstaklings er stór hluti sjálfsmyndar  

og þess vegna með því að ávarpa nemanda með nafni nær maður mun frekar 

athygli þess nemanda en ef maður þekkir ekki nafn hans (Cowley, S., 2003, 16-17).  

Í upphafi getur reynst vel að skipuleggja það sem koma skal í bekkjarkennslu frekar en 

að gera ráð fyrir að allt fari á besta veg. . Það er hægt að eyða tíma í kennslustofunni áður 

en kennari á að hitta nemendur og sjá fyrir sér komandi aðstæður og undirbúa hvernig 

kennslustundinni á að vera háttað (Cangelosi, J.S., 1997, 91). Áður en fyrsti tíminn byrjar 

er mikilvægt að kennari standi fyrir utan dyrnar á kennslustofunni og taki á móti 

nemendum. Venjulega eru nemendur ekki með neinn asa fyrsta skóladaginn en ef það 

kemur fyrir er mikilvægt að reyna að leiðrétta þá hegðun og biðja viðkomandi nemenda 

um að endurtaka innkomu sína eða að koma næst rólega inn í kennslustofuna. Beindu 

nemendum í sæti sín og svo þegar flestir nemendur eru mættir skaltu ganga inn í stofuna. 

Staðsettu þig fyrir framan og í miðjunni í skólastofunni. Horfðu í kringum þig og náðu 

augnsambandi við nemendur. Brostu og reyndu að sýna vingjarnlegt og öruggt viðmót til 

nemenda. Kynntu þig fyrir nemendum og segðu frá sjálfum þér, eins og áhugamálum, 

fjölskyldulífi og hvers vegna þér finnist gaman að kenna þetta viðfangsefni (Emmer, E.T., 

Evertson, C.M., 2009, 69).  

Fyrstu kynnin geta skipt sköpum fyrir komandi starf með nemendum. Samkvæmt Sue 

Cowley (2003) taka vinnuveitendur ákvörðun varðandi umsækjendur á starfi á fyrstu 

mínútum viðtalsins, sem byggir nánast eingöngu á framkomu og útliti. Ekki er ólíklegt að 

þetta gildi líka um nemendur þegar þeir sitja í fyrstu kennslustund hjá nýjum kennara. 

Viðhorf og framkoma við nemendur er ekki síður mikilvæg ef bekkjarstjórnun á að vera 

góð. Gott er fyrir kennara að útbúa bekkjarreglur sem samanstanda af aðalviðmiðum um 

hegðun í kennslustund. Fyrstu viku annar eða skólaárs er hentugt að nota til þess að 

kynna reglurnar og leyfa nemendum að spyrja út í þær. Sumir kennarar leyfa nemendum 

sínum að taka þátt í að búa til bekkjarreglur og þar með eigna nemendur sér reglurnar og 

bera því meiri ábyrgð á hegðun sinni. Þessi aðferð stuðlar að ákveðnu lýðræði inni í 

bekknum. Ef leyfa á nemendum að taka þátt í gerð bekkjarreglna þarf að hafa skipulagðar 

umræður og kosningarkerfi (Emmer, E.T., Evertson, C.M., 2009, 23).  
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4.3 Undirbúningur kennslustundar 

Gerum ráð fyrir að á þessum tíma er búið að kynna fyrir nemendum væntingar til 

hegðunar, náms og starfshátta. Hvernig er best að hátta kennslustundinni?  

Uppbygging kennslustundar hefur mikil áhrif á framvindu hennar. Eftirfarandi atriði er 

gott að hafa í huga þegar kennslustund er undirbúin: Hvernig er gott að byrja 

kennslustundina, hvað verður gert í kennslustundinni, hvernig verður tíminn nýttur og 

hvernig er best að ljúka kennslustundinni o.s.frv. Þó eru til töluvert margar aðferðir til 

þess að setja upp kennslustund og skulum við nefna nokkrar þeirra. Upphaf 

kennslustundar hefur oft mun meiri áhrif á kennsluna í heild en kennarar gera sér oft 

grein fyrir. Við því hafa margir kennarar búið sér til hefð til þess að hefja kennslustund. 

Hefðin ætti að fá nemendur til þess að koma sér inn í kennslustofuna með 

sómasamlegum hætti og tilbúnir til náms. Margir kennarar og skóla lesa upp nöfn 

nemenda í byrjun kennslustundar til þess að ná athygli bekkjarins. Þeir nemendur sem eru 

ekki mættir í kennslustofuna þegar byrjað er að lesa upp fá seint eða fjarvist, eftir því 

hvort nemandi kemur seinna eða ekki. Þessi aðferð hefur reynst mörgum kennurum vel 

(Emmer, E.T., Evertson, C.M., 2009, 26;67). Eins mikilvægt og það er að hefja 

kennslustund með viðeigandi hætti er alveg jafn mikilvægt að enda hana á svipaðan hátt. 

Það sem þarf að hafa í huga við gerð hefðar á hvernig enda skal kennslustund er að fá 

nemendur og kennslustofuna til þess að vera tilbúið fyrir lok kennslustundar og að 

nemendur geti gengið frá eftir sig og komið sér út á skikkanlegum tíma. Kennari þarf að 

vera vakandi fyrir þeim tíma sem það tekur að klára eftirfarandi atriði og tíminn sem fer í 

þessi atriði getur verið mismunandi eftir verkefnum nemenda. Verkefnin ættu að vera 

búin áður en kennslustundinni lýkur og bjallan hringir. Gott er að láta nemendur vita með 

nokkuð góðum fyrirvara og áður en bjallan hringir, þetta gefur kennaranum tækifæri til 

þess að skoða hvort allt sé vel frágengið og getur þá hleypt nemendum út þegar búið er 

að ganga frá gögnum með viðeigandi hætti. Í einhverjum tilfellum þarf kennarinn líka 

ákveðinn tíma til þess að láta vita af heimanámi eða einhverjum erindum sem þarf að 

komast til nemenda (Emmer, E.T., Evertson, C.M., 2009, 28-29). 

Vel skipulögð kennslustund með fjölbreyttum og á sama tíma krefjandi verkefnum 

hvetur til jákvæðs námsumhverfis og þar með minni agavandamálum. Hefðbundnar 

athafnir eru umræður, upprifjun, hópavinna, fyrirlestur og fleiri athafnir. Athafnir sem 

slíkar eru mikilvægur þáttur í skipulagningu kennslu. Það sem þarf að hafa í huga er sá tími 

sem maður hefur með bekknum, bæði tíminn á hverri kennslustund fyrir sig og líka tíminn 

yfir önnina. Kennari þarf að hafa langtíma- sem og skammtímamarkmið sem eru samrýnd. 

Slík skipulagning hjálpar manni að samhæfa daglegar athafnir við meginmarkmið 

námsskeiðsins. Ef maður hefur ekkert langtímamarkmið geta daglegar athafnir dottið úr 
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samhengi við þær kröfur sem námskeiðið setur. Til að hjálpa nemendum að ná 

námsmarkmiðum er mikilvægt að láta nemendur taka þátt í kennslustundinni. Þess vegna 

getur verið gott að hafa nokkur ólík verkefni í stað eins langs verkefnis. Athafnir sem leyfa 

nemendum að taka þátt eða þær sem sjá nemendum  tækifæri til þess að æfa sig á 

námsefninu eru einnig eftirsóknarverðar, þær hjálpa nemendum að læra námsefnið og 

stuðla að betri þátttöku nemenda í kennslustundinni (Emmer, E.T., Evertson, C.M., 2009, 

88-89).  

 Mikilvægt er að skipuleggja hvernig kennslustofan er uppsett. Kennslustofan þarf 

að vera í samræmi við kennsluna sem á sér stað innan hennar. Þess vegna er mikilvægt að 

ef kennari er að fara t.d. í hópavinnu að stofan sé sett upp á viðeigandi hátt í tengslum við 

hópavinnuna. Ef um er að ræða fyrirlestra, töflukennslu og þess háttar þarf að raða 

stofunni öðruvísi heldur en ef um hópavinnu væri að ræða. Staðir í stofunni þar sem mikil 

umferð er í gangi eins og t.d. í kringum tölvurnar, vaskinn, dyrnar o.fl. er mikilvægt að 

aðgengi sé gott og kemur í veg fyrir töf á tíma ef um mikla umferð er að ræða. Aðgengi að 

nemendum er einnig mikilvægur þáttur í bekkjarstjórnun. Að hafa góða yfirsýn yfir 

bekkinn hefur jákvæð áhrif á bekkjarstjórnun. Að koma undirbúin/n í kennslu þ.e.a.s. að 

mæta með verkefnin sem á að dreifa í tímum og gera það á skipulegan hátt til þess að 

koma í veg fyrir töf og lausan tíma hjá nemendum. Að sætaröðun nemenda sé þannig 

uppsett að nemendur sjái vel á töfluna og geti fylgst með. Sætaröðun skal vera svoleiðis 

að nemendur þurfa ekki að teygja sig, færa stóla, borð o.s.frv (Emmer, E.T., Evertson, 

C.M., 2009, 2-3). 

4.4 Samstarf foreldra og skóla 

Samkvæmt grunnskólalögum og Aðalnámskrá grunnskóla þá er gott samstarf milli heimila 

og skóla talið mjög mikilvægt fyrir árangursríkt uppeldi og menntun barna. Í 

grunnskólalögum er  kveðið á um að hlutverk grunnskóla sé að stuðla að alhliða þroska 

allra nemenda og þáttöku í lýðræðisþjóðfélagi og að foreldrar og forráðamenn beri 

frumábyrgð á uppeldi barna sinna (grunnskólalög og almenn námskrá). Þar sem hlutverk 

skóla og forráðamanna skarast umtalsvert þá hefur á síðustu áratugum orðið gjörbreyting 

á eðli og umfangi samstarfs heimila og skóla. Þannig hefur verið lögð aukin áhersla á 

aðkomu foreldra að námi barna sinna með tilkomu foreldraráðs sem í sitja fulltrúar 

kennara, starfsfólks, nemenda, foreldra og skólastjóra. Hlutverk þessa ráðs er að vera 

samráðsvettvangur skólasamfélags um skólahald. Meðal umfjöllunarefna er t.d. 

skólanámskrá, starfsáætlun  og aðrar áætlanir um skólastarfið (Grunnskólalög). 

Tilkoma þessa aukna samstarfs má að einhverju leyti rekja til þess að sífellt fleiri 

rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi samstarfs skóla og heimilis í uppvexti barna. 
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Niðurstaða þessara rannsókna sem eru bæði íslenskar og erlendar eru að gott samstarf 

hefur ekki einungis jákvæð áhrif á nám og þroska barnsins heldur einnig hegðun þess í 

skóla og viðhorfi til hans (Epstein o.fl., 2002, bls. 111 Bonilla, 1998, bls 70). Þær benda til 

þess að með aukinni samvinnu verði foreldrar jákvæðari gagnvart skólanum og að það 

virki hvetjandi á nemendur náms- og félagslega. Að auki eru sterkar vísbendingar að 

samstarfið hafi jákvæð áhrif á heimanám nemenda, sjálfstraust þeirra, fækki 

agavandamálum og leiði til betri mætingar í skóla. 

Með hliðsjón af þessum jákvæðum áhrifum af samstarfinu er ljóst að það getur skipt 

miklu máli fyrir kennara að mynda gott samband við foreldra strax frá byrjun. Til að 

mynda gott samband verður að ríkja gagnkvæmt traust og virðing milli kennara og 

foreldra sem er einungis hægt að byggja upp ef báðir aðilar eru til í að leggja á sig vinnu. 

Hér verður gerð grein fyrir hugmyndum tveggja rannsakenda á hvaða grunnþætti þarf að 

hafa í huga í þeirri vinnu. 

Joyce L. Epstein er einn þeirra sem hafa rannsakað samstarfið og sett fram hugmyndir 

um heppilegar leiðir og aðferðir til að byggja upp þetta traust og virðingu. Hans áætlun 

gerir ráð fyrir fimm skrefum og að áhersluatriðin séu sex. Fyrsta skrefið er myndun 

aðgerðahóps sem er í stórum dráttum byggður upp eins og foreldraráð og setja niður 

fyrirfram ákveðinn tíma sem hópurinn hittist á. Þegar það hefur verið gert fer fram 

upphafsmat á hvernig samstarf í skólanum hafi verið hagað hingað til og hvernig það 

hefur reynst. Á þessu stigi geta allir aðilar samstarfshópsins sett fram sínar væntingar til 

samstarfsins og þær síðan nýttar til að ákveða framhaldið. Eftir að hafa metið þau gögn 

sem eru til staðar og hugmyndir allra hafa verið ræddar er sett fram áætlun til þriggja ára 

og verkáætlanir til styttri tíma. Fundir  eru síðan haldnir reglulega til að meta árangurinn 

og hvernig framhaldið eigi að vera. 

Til að samstarfið sé sem árangursríkast telur Epstein samstarfið þurfa að ná til sex 

sviða. Þessi svið og stutt lýsing á þeim eru eftirfarandi; 

1. Uppeldi – foreldrahlutverk. Skólinn getur veitt foreldrum stuðning með ýmis konar 

námskeiðum, fræðslu og upplýsingum um nemandann. Tilgangurinn með þessu er að 

hjálpa foreldrum að skapa skilyrði á heimilinu sem styðja við menntun barna sinna. 

2. Samskipti. Samskiptin þurfa að vera gagnkvæm og mega ekki einungis snúast um 

einhliða skilaboð kennara um stöðu eða hegðun nemenda. Gott samstarf felur í sér að 

báðir aðilar geti haft frumkvæði að samræðum og að foreldrum finnist  að kennari hafi 

áhuga á að fá upplýsingar frá þeim. Góð samskipti auka líkur á farsælu námi barnanna. 

3. Sjálfboðastarf. Sjálboðastarf foreldra getur snúist um þátttöku í félagslífi, fjáröflun, 

mætingu á viðburði eða tekið þátt í daglegu starfi skólans. Þetta starf getur verið að 
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frumkvæði skólans eða foreldranna sjálfra. Þetta samstarf foreldra og kennara eykur 

skilning foreldra á starfi skólans og gefur kennurum færi á að kynnast foreldrunum. 

4. Heimanám. Hér er átt við að kennarar komi skýrum skilaboðum áleiðis til foreldra 

varðandi heimanám nemenda og hvernig foreldrar geti aðstoðað börnin. Þetta eykur 

líkurnar á því að börnin geti sinnt heimanáminu. 

5. Ákvarðanataka. Með þessu er foreldrum gefin vettvangur til að hafa áhrif á starf 

skólans. Þetta er hægt að gera með foreldraráðum eins og þeim sem eiga að starfa við alla 

skóla hérlendis. Rannsóknir benda til að foreldrar vilja hafa þennan vettvang til að koma 

athugasemdum á framfæri og að geta haft áhrif á ýmsa þætti grunnskólans. 

6. Samstarf við aðila utan skólans. Það eru fleiri aðilar sem tengjast börnunum en 

foreldrar og skóli. Meðal þeirra eru heilsugæslustöðvar, tómstundarheimili og 

félagsþjónusta. Skólinn getur verið í milligönguhlutverki og kynnt þá þjónustu sem er í 

boði hjá þessum aðilum. Einnig er hægt að nýta stöðu skólans í þessu neti til að samræma 

aðgerðir og þjónustu við þá nemendur sem eru í áhættuhópi vegna sjúkdóma, raskana, 

heimilisaðstæðna eða annara þátta. 

Innleiðing þessa verkefnis krefst tíma og fjármagns en skilar að mati Epstein miklum 

árangri þegar litið er nokkur ár fram í tímann (Epstein, 2001, bls 30-41). 

Niðurstöður Norðmannsins Nordal (2007, bls 75) eru í samræmi við Epstein. Þær eru 

að fjórir grundvallarþættir séu að baki heillavænlegu samstarfi heimilis og skóla. Fyrsti 

þátturinn er fyrirfram ákveðnar samskiptaleiðir sem tryggja að báðir aðilar geti komið 

sínum hugðarefnum á framfæri. Í öðru lagi að báðir aðilar komi sér saman um markmið og 

leiðir að þeim til að nemandinn sjái samræmi á milli þeirra. Í þriðja lagi verður að gera 

skuldbindingar um samstarfið sem allir aðilar fara eftir. Að lokum verða allir að gera sér 

grein fyrir að samkomulagið setur þeim ákveðin mörk og að sjálfstæði allra skerðist að 

einhverju leyti. 

Epstein og Nordal eru sammála um að samstarf heimilis og skóla eigi alltaf að miða að 

þörfum og hagsmunum nemenda. Með auknu samstarfi séu auknar líkur á góðum 

námsárangri og jákvæðri upplifun af grunnskólanum (Nordal, 2007, bls. 5 Epstein, 2001, 

bls 116). 
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5 Kennarinn sem einstaklingur 

Kennarar gegna lykilhlutverki í öllu skólastarfi. [...] Fagmennska kennara 

byggist á sérfræðilegri starfsmenntun, þekkingu, viðhorfum og siðferði 

starfsins. Fagmennska kennara snýst um nemendur, menntun þeirra og 

velferð. Markviss samskipti og góð kennsla stuðlar að námi og aukinni hæfni 

barna og ungmenna. Á kennurum hvílir ekki aðeins sú skylda að miðla 

þekkingu til nemenda heldur einnig að veita þeim tækifæri til að afla sér 

þekkingar og leikni, örva starfsgleði þeirra og efla frjóa hugsun. Kennarar 

leiðbeina börnum og ungmennum í námi og mati á því og vinna að því að 

þeir tileinki sér heilbrigða lífshætti. Þeir leitast við að skapa góðan skólabrag, 

réttlátar vinnureglur og hvetjandi námsumhverfi (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2011, bls. 11).  

Meginhlutverk kennarans er að vekja og viðhalda áhuga nemenda á námi, veita þeim 

handleiðslu á sem fjölbreytilegastan hátt og stuðla að góðu námsumhverfi og vinnufrið 

meðal nemenda. Hlutverk kennara má lýsa sem forystuhlutverki með því að vera leiðtogi í 

námi nemenda. Kennari þarf að geta skapað nemendum frjóar og fjölbreytilegar 

námsaðstæður. Vönduð kennsla, sem hefur þarfir nemenda í fyrirrúmi eykur líkur á 

árangri í kennslu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, 42). Starfsfólk skólans þurfa að leggja 

áherslu á námsaga og sjálfsaga nemenda, góða umgengni, jákvæð samskipti, sáttfýsi, 

umburðarlyndi og kurteisi. Á sama tíma er lögð áhersla á að styrkja sjálfsmynd nemenda, 

efla sjálfsvirðingu þeirra og virðingu gagnvart öðrum ásamt eigum annarra og umhverfinu 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 68).  

Að kennari sé leiðtogi í bekk er nauðsynlegur þáttur til þess að kennsla getur gengið 

upp. Sem leiðtogi tryggir kennari að kennslustundir gangi á siðsamlegan hátt, án þess að 

ringulreið og óvissa um markmið tímans séu til staðar. Í þessu hlutverki tryggir kennarinn 

að allur hópurinn og einstaklingar innan þess hóps nái námslegum markmiðum. En til þess 

að þetta geti átt sér stað þarf að haga samskiptum og notkun kennslugagna á réttan hátt. 

Áhrifaríkt forystuhlutverk er sérstaklega mikilvægt í byrjun árs. Það er einmitt þá sem að 

kennari þarf að setja viðmið varðandi hegðun fyrir komandi ár eða önn. Trúverðugleiki 

kennara sem leiðtogi fer allt eftir því hversu vel hann fylgir eftir reglum og ábyrgð sinni 

sem leiðtogi. Það að kennari sé góður leiðtogi veltur á hvort nemendur sætta sig við og 

viðurkenna hann sem leiðtoga. Án þess að hafa slíka viðurkenningu og samþykki frá 

nemendum er líklegt að nemendur dragi í efa leiðtogahlutverk kennarans sem getur skilað 
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sér í valdabaráttu milli kennara og nemenda (Bull, S.L., Solity, J.E., 1987, bls. 64-66). Það 

að vera leiðtogi er ábyrgðarstaða og þess vegna ber að sinna henni á þann hátt. Það að 

misbeita valdi eða ofnota það vald sem maður hefur getur haft neikvæðar afleiðingar fyrir 

framvindu náms hjá nemendum. Nemendur í bekk hafa sín réttindi sem ber að virða og 

það að koma fram við nemendur af virðingu og kærleik skiptir miklu fyrir kennara sem 

hefur áhuga á að viðhalda stöðu sinni sem leiðtogi. Ákveðnar skyldur við hópinn hefjast 

áður en kennarinn hittir fyrst nemendur. Þessar skyldur eru t.d. undirbúningur, uppröðun 

kennslustofunnar og þær kennsluaðferðir sem munu verða beittar í fyrsta tímanum. 

Einnig er möguleiki á að skoða skýrslur nemenda til þess að geta sett sig í stellingar 

varðandi nemendur og hugsanlega komið í veg fyrir samskiptatruflanir. Ábyrgð kennara er 

að vera stundvís, að vera á staðnum þegar að bekkurinn kemur í tíma og ljúka 

kennslustundum á settum tíma. Trúverðugleiki kennara er mun meiri ef að kennarinn 

hegðar sér í samræmi við þær reglur sem að hann setur (Bull, S.L., Solity, J.E., 1987, bls. 

67). Líklegt er að nemendur taki upp hegðun kennarans. Kennarinn frá sjónarmiði 

nemenda eru aðili sem hefur vald yfir kennslustundinni og þar með framvindu hennar. 

Þess vegna getur kennari haft mikil áhrif á nemendur með því að haga sér á réttan hátt. 

Með því að halda skrifborðinu sínu hreinu er líklegt að nemendur geri það sama og að tala 

rólega í stað þess að öskra gefur nemendum leiðbeiningar um að gera slíkt hið sama (Bull, 

S.L., Solity, J.E., 1987, 75).  

Nemendur vilja að kennarinn sé stjórnandi í kennslustundinni og þeir finna til öryggis 

innan þeirra marka sem kennari setur. Það að sýna að maður sé við völd getur verið erfið 

hugmynd að ná utan um. Sumir kennarar virðast hafa einhvern meðfæddan hæfileika til 

þess að stýra bekk á meðan aðrir búa ekki yfir slíkum hæfileika. Það sem kennarinn vill er 

að nemendur líti upp til hans, virði hann og sýni honum góða hegðun (Cowley, S., 2003, 

bls. 49). Kennari þarf oft að beita margvíslegum aðferðum til þess að uppræta slæma 

hegðun. Slæm hegðun getur verið komin til vegna þátta sem eru utan 

kennslustundarinnar eins og t.d. erfiðleikum heima fyrir svo dæmi sé nefnd. Kennari getur 

hjálpað nemendum sem eru í vanda með því að hlusta og veita þeim skilning á vanda 

sínum. Það sem einkennir kennara sem hefur gott vald á bekk er færni í samskiptum. Þrír 

hæfileikar eru nauðsynlegir til þess að vera fær í samskiptum:  

 Að tjá sig á uppbyggilegan hátt - Það felur í sér að tjá áhyggjur sínar skýrt, gera 

kröfur um að slæm hegðun verði leiðrétt og streitast á móti því að nemendur hafi 

stjórn á þér.  

 Að mæta nemendum með skilning að leiðarljósi - Einkennist af skilningi og felur í 

sér að kennari er hæfur til þess að setja sig í spor nemenda og bregðast við á þann 
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hátt sem stuðlar að jákvæðu sambandi við nemendur ásamt hvatningu á frekari 

umræðum.  

 Síðast en ekki síst að hafa hæfileika til þess að vinna úr ágreiningi (Emmer, E.T., 

Evertson, C.M., 2009, bls. 151). 

Fyrsti hæfileikinn lýsir ákveðni í fari kennarans (constructive assertiveness) og að geta 

tjáð sig á uppbyggilegan hátt og að tjá áhyggjur sínar skýrt. Kennari sem sýnir ákveðni í 

kennslustund hefur skýr mörk milli sín og nemenda og setur skýrar reglur hvað varðar 

hegðun nemenda og afleiðingar þeirra. Kennarar sem hafa þennan hæfileika níðast ekki 

né ráðast á nemendur sína. Uppbyggileg ákveðni er eftirfarandi: 

 Skýr tjáning um vandamálin 

 Ótvíræð líkamstjáning 

 Eftirgangsemi um viðeigandi hegðun og lausn vandamála 

Ákveðni er ekki það að vera fjandsamlegur og árásargjarn, rifrildagjarn, ósveigjanlegur 

og/eða að láta vaða yfir sig. Þess í stað liggur ákveðni á milli árásargirni og því að láta vaða 

yfir sig.  

Annar hæfileikinn er að mæta nemendum með skilningi í fyrirrúmi. Þessi hæfileiki 

sýnir nemendum að kennarinn er meðvitaður og tilbúinn að sjá sjónarmið nemenda. Það 

að vera góður hlustandi hjálpar til við að halda samskiptum opnum milli kennara og 

nemenda svo hægt er að leggja skilning í vandamál og leysa þau á veg sem kemur vel út 

fyrir bæði kennarann og nemandann. Þess vegna er hægt að nota þessa aðferð við það að 

leysa úr allskyns vandamálum og auðveldar það kennara að takast á við 

hegðunarvandamál. Kennari sem sýnir nemendum sínum skilning og er góður hlustandi 

hefur nokkra ávinninga yfir þá sem ekki beita slíkum aðferðum. Það hjálpar kennara að 

kljást við sterkar tilfinningar nemenda án þess að taka ábyrgð á því að leysa vandamál 

nemandans. Þess í stað getur kennari hjálpað nemenda að leysa úr því sjálfur. Ákafar 

tilfinningar eru oftast skammvinnar og gefa sig ekki aðeins þegar svarað er með 

sambærilegum hætti. Með því að svara ekki með sambærilegum hætti neitar kennarinn 

að kynda upp eldinn. Hæfileikinn hefur tvo eiginleika: hlustun og úrvinnsla. Hlustun 

viðurkennir tjáningu nemenda á tilfinningum og hvetur nemenda til þess að ræða hlutina 

við kennarann. Úrvinnsla gengur út á það að vinna úr þeim upplýsingum sem koma frá 

nemendanum. Það að sýna nemendum sínum skilning og að vera góður hlustandi getur 

verið mjög gagnlegur hæfileiki en kennari þarf samt að meta hvenær á að nota hann, t.d. 

er ekki gagnlegt að nota hann þegar um er að ræða alvarleg agavandamál eða brot á 

skólareglum.  
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Þriðji hæfileikinn er að geta leyst vandamál. Ágreiningur kemur upp milli kennara og 

nemenda vegna þess að með ólíkum hlutverkum eru ólíkar þarfir og vegna þess að 

einstaklingar hafa ólík markmið og áhugamál. Þegar slíkir ágreiningar koma upp þarf 

kennari að finna einhverja leið til þess að ná aftur tökum á kennslustundinni og þar með 

stuðla aftur að jákvæðu og uppbyggilegu andrúmslofti í kennslustundinni. Við lausn 

vandamála og ágreininga getur verið gott að koma sér upp ákveðnu ferli: 

 Að bera kennsl á vandamálið 

 Ræða lausnakosti 

 Að fá stuðning til þess að prófa eina af þessum lausnum (Emmer, E.T., Evertson, 

C.M., 2009, bls. 152-161). 

Í bók Trigwell (2001, bls. 110-113) kemur fram listi yfir þá eiginleika sem einkenna 

kennara sem ná góðum tökum á kennslu og nemendum: 

 Góðir kennarar eru einnig góðir nemendur 

 Góðir kennarar sýna brennandi áhuga á viðfangsefninu sem þeir kenna og þrá til 

þess að deila þessari vitneskju með nemendum sínum. 

 Góðir kennarar kunna að aðlaga kennsluaðferðum að ákveðnum nemendum, 

viðfangsefnum og lærdómsumhverfum. 

 Góðir kennarar hvetja nemendur til þess að læra til þess að skilja og láta árangur 

nemenda sig varða. 

 Góðir kennarar sýna hæfileika sinn til þess að umbreyta og framlengja þekkingu 

sína, fremur en að aðeins bera hana út.  

 Góðir kennarar setja skýr markmið, nota gilt og viðeigandi námsmat og svara 

nemendum sínum. 

 Góðir kennarar sýna nemendum sínum virðingu; þeir eru áhugasamir um 

námsárangur þeirra jafnt sem þroska þeirra sem einstaklinga, hvetja þá til 

sjálfstæðni og viðhalda háum væntingum til þeirra. 
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6 Áhrif væntinga kennara til nemenda 

Þegar kennarar undirbúa sig fyrir kennslustundir þá á sér alltaf stað mat á stöðu og 

þörfum nemenda. Þetta mat getur bæði verið meðvitað sem og ómeðvitað og byggir á 

reynslu og skoðunum kennarans. Skoðanir kennara á námsgetu bekkja eða einstaklinga 

geta þannig haft talsverð áhrif á ákvarðanatöku varðandi námsefni, kennslufræði og 

námsmats verkefni. 

Væntingar kennara eru ályktanir sem kennari dregur varðandi framtíðarhegðun eða 

námsárangur nemenda byggt á því sem þeir vita um hann. Væntingaáhrif eru áhrif á 

árangur nemandans vegna aðgerða kennarans byggðar á væntingum.  

Í þessum kafla verður fjallað um þau áhrif sem af þessu hljótast og hvernig kennari getur 

komið í veg fyrir neikvæð áhrif. 

6.1 Sjálfs-uppfyllandi væntingaáhrif 

Upphaf þessa hugtaks er rakið til félagsfræðingsins Robert K. Merton (1948, bls 193-210) 

sem setti það fram og útskýrði ástæður og afleiðingar þess í samskiptum fólks. Hann lýsti 

því í ritgerð sinni að sú ranga skoðun að svartir nemendur væru slakari en hvítir rættist 

vegna þess að hún leiddi til þess að fjármagn til skóla í hverfum hvítra væri fimmfallt 

hærra en í hverfum svartra. Afleiðing af skertu fjármagni yrði sú að svörtum nemendum 

myndi ganga verr í skóla og þannig myndi þessi ranga fullyrðing leiða af sér þá niðurstöðu 

sem væri búist við. Þótt að Merton hafi ekki verið að skoða væntingar kennara til 

nemenda og afleiðingar þeirra þá hafa margir sem komið hafa á eftir honum rannsakað 

bein áhrif þessara væntinga. 

Ein þekktasta rannsóknin sem hefur verið gerð á þessu fyrirbæri var framkvæmd af 

Robert Rosenthal og Lenore Jacobson (1968, bls. 5-20) sem settu fram niðurstöður sínar í 

bókinni Pygmalion in the classroom. Rannsakendur sögðu kennurum í nokkrum bekkjum 

að þau hefðu undir höndum próf sem gæti sagt til um hvaða nemendur væru við það að 

skara fram úr. Í raun þá var ekkert slíkt próf framkvæmt heldur voru nemendur valdir af 

handahófi og kennurunum sagt að þeir gætu búist við miklum framförum hjá þeim næsta 

árið. Vegna þess að nemendurnir voru valdir af handahófi þá voru engar forsendur fyrir 

því að þeim myndi ganga betur en jafnöldrum sínum þann vetur sem rannsóknin fór fram. 

Niðurstöður í lok ársins gáfu þó til kynna að þessum nemendum hefði farið mun meira 

fram en búast mætti við miðað við raunverulegar forsendur. Ályktun rannsakenda var sú 

að þessar fölsku forsendur varðandi mögulegar framfarir hefðu orðið til þess að kennarar 
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komu öðruvísi fram við þessa nemendur en bekkjarfélagana og þannig ýtt undir framfarir 

þeirra.  

Þessi rannsókn hefur verið margendurtekin og í flestum tilfellum hafa niðurstöðurnar 

verið svipaðar þeirri fyrstu þó einhver munur sé á hversu mikil áhrif væntingarnar hafa. Í 

samantektarrannsókn Jussim og Harber (2005, bls. 150-155) er niðurstaðan að áhrifin séu 

vissulega til staðar og séu í sumum tilfellum mjög mikil. Niðurstaða Jussim og Harber er að 

væntingar kennara hafi áhrif á u.þ.b. 10% nemenda og þá frekar til lækkunar en 

hækkunar. 

Framkvæmd sumra rannsóknanna gefur þó ástæðu til að skoða niðurstöðurnar betur. 

Í einhverjum rannsóknum þá er unnið með kennurum sem þekkja bekkinn sem þeir kenna 

og hafa þess vegna myndað sér skoðun byggða á reynslu sinni en ekki því sem þeir hafa 

heyrt frá öðrum. Þannig eru væntingarnar byggðar á raunverulegum mun í námsgetu. 

Áhrif væntinganna byggjast á samspili þeirra og hegðunarinnar sem hún leiðir til. Í 

ritgerð Brophy og Good (1970, bls. 370) var sett fram módel til að útskýra og greina þá 

þætti sem þurfa að vera til staðar.  

 Í byrjun ársins myndar kennari sér skoðun á námsgetu og hegðun nemenda. 

 Í samræmi við þessar skoðanir þá kemur kennarinn fram á mismunandi hátt 

gagnvart nemendunum. 

 Þessi framkoma segir nemendanum að einhverju leyti til hvers sé ætlast af þeim í 

skólastofunni og hvaða kröfur séu gerðar til þeirra námslega. 

 Ef framkoma kennarans er stöðug og nemendur gera ekkert til að breyta eða 

streitast á móti henni þá mun hún líklega hafa áhrif á sjálfsmat, áhugahvöt, 

metnað og hegðun þeirra. 

 Þessar breytingar hjá nemendanum munu hafa þau áhrif að styrkja upphaflegu 

skoðun kennarans. 

 Þetta leiðir til þess að þeir nemendur sem eru gerðar miklar væntingar til munu 

sýna framfarir í takt við þeirra getu meðan að þeir sem gerðar eru litlar væntingar 

til ná því ekki. 

Til að væntingar kennarans hafi þessi áhrif þá þurfa allir þessir þættir að vera til 

staðar. Oft vantar einn eða fleiri af þessum þáttum sem leiðir til þess að áhrifin verða 

minni eða engin. Dæmi um þetta er að kennarar eru ekki alltaf með fastmótaðar skoðanir 

á öllum nemendum eða að þær breytast stöðugt. Þótt að skoðanirnar séu fastmótaðar þá 

leiða þær ekki alltaf til stöðugrar hegðunar kennarans. Að lokum þá geta nemendur streist 

á móti eða sýnt hegðun sem leiðir til þess að kennarinn breytir sinni skoðun. 
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6.2 Mismunandi framkoma eftir nemendum og viðbrögð þeirra 

Samkvæmt módeli Brophy og Good þá eru nokkrir einkennandi þættir í framkomu 

kennara gagnvart nemendum sem þeir telja slaka eða sterka. Þótt að þetta sé engan vegin 

algilt þá hefur þetta oft komið fram í þeim rannsóknum sem hafa verið gerðar.  

 Sterkum nemendum er gefinn meiri tími til að svara spurningum kennara og það 

er líklegra að kennari hjálpi þeim áfram með vísbendingum frekar en að spyrja 

aðra.  

 Slakir nemendur eru frekar gagnrýndir fyrir mistök og sjaldnar hrósað fyrir vinnu 

sína.  

 Sterkir nemendur fá mun meiri athygli og kennari er líklegri til að sýna þeim hlýju.  

 Samskipti kennara við sterku nemendurna varðandi námsefni snýst meira um 

grundvallaratriði og skilning en samskipti við þá slakari snýst meira um aðferðir og 

að leggja þær á minnið (Jussim, 1989, bls. 475). 

Rannsóknir sem hafa verið gerðar á nemendum við þessar aðstæður benda til þess að 

þeir taka eftir breytilegri framkomu kennara. Flestir nemendur gera sér grein fyrir að 

einhver munur sé eðlilegur en hafa verður í huga að nemendum hætti frekar til að ýkja 

þessan mun frekar en draga úr honum (Cooper, Good, 1983, bls. 115). 

6.3 Hvað geta kennarar gert til að vinna móti áhrifunum? 

Í flestum bekkjum grunnskóla er iðulega talsverður getumunur á nemendum og því 

eðlilegt að kennarar hafi mismunandi nálgun fyrir hvern og einn til að uppfylla kröfur um 

einstaklingsmiðað nám. Til að fyrirbyggja þessi neikvæðu áhrif væntinga kennara er 

nauðsynlegt að hafa þrjá þætti í huga.  

1. Að byggja á þeim upplýsingum sem eru til staðar, hafa raunhæfar væntingar til 

allra nemenda og fylgja þeim eftir með kennslu sem ýtir undir áframhaldandi 

framför.  

2. Að nota fjölbreyttar kennslu- og námsmatsleiðir til að sem flestir geti nýtt sínar 

sterku hliðar.  

3. Að vera sveigjanlegur í mati á nemendum. Það er mjög auðvelt að festast í 

akveðnum hugsunarhætti gagnvart nemendum, þ.e. annaðhvort mjög góðir eða 

slæmir námsmenn. Það getur orsakað að nemendur í framför eða afturför fá ekki 

þá hjálp eða stuðning sem þeir þurfa og afleiðingin verður lélegri námsárangur 

og/eða verri hegðun (Brophy, Good, 2003, bls. 92-95). 
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7 Að bregðast við óæskilegri hegðun 

Það sem er sameiginlegt hjá kennurum sem ná góðum árangri í bekkjarstjórnun er að þeir 

fylgjast vel með því sem gerist í tímum og að nemendur viti af því. Þeir eru þannig fljótir 

að sjá athyglisskort eða óæskilega hegðun nemenda og geta brugðist strax við með sem 

minnstri truflun á kennslunni. Þeir sem fylgjast lítið með eru líklegri til að gera mistök eins 

og að láta vandamálið verða truflandi fyrir aðra nemendur eða skamma aðra en 

upphafsmenn truflunarinnar. Þetta leiðir til þess að nemendur eru líklegri til að sýna 

óæskilega hegðun og að þeir láti á það reyna hvað þeir geta komist upp með hjá 

kennaranum. 

Í bókinni looking in classrooms (Brophy, Good, 2003, bls. 153-155) þá eru góðar 

ábendingar til kennara um viðbrögð gagnvart óæskilegri hegðun sem felur ekki í sér mikla 

truflun í kennslu.  

 Augnsamband og líkamstjáning: t.d. með því að benda á bók eða verkefni 

sem að nemandinn á að vinna í. 

 Snerting: Létt snerting á öxl til dæmis með bendingum um hvað 

nemandinn á að gera. 

 Líkamleg nálægð: Með því að vera nálægt nemendum þá dregur oft úr 

óæskilegri hegðun. 

 Biðja um svör: Hægt er að biðja nemendur sem eru að missa athygli 

leiðandi spurninga um námsefnið. 

 Nota nöfn nemendanna: Bæta nöfnum nemendanna inn í kennsluna, t.d. 

„Svo dregur þú frá hérna, Helgi...“. 

Hafa verður í huga að þessum aðferðum þarf ekki að beita alltaf. Oft getur verið best 

að hunsa truflun sem er smávægileg eða endist mjög stutt.  

Ef óæskileg hegðun dregst á langinn, er hættuleg eða mjög truflandi þá þarf 

kennarinn að grípa inn í en hafa þarf í huga að inngripið sjálft er truflandi. Kennari getur 

gripið inn á tvenna vegu. Annars vegar að heimta að nemendur sýni þá hegðun sem er 

ásættanleg eða að minna á þær reglur sem gilda í skólastofunni og eiga við í því tilviki. 

Ábendingar kennara um ásættanlega hegðun eiga að vera einfaldar og forðast ætti að 

beina athyglinni á óæskilegu hegðunina.  

Ef kennari er ekki viss um hver ástæðan er fyrir truflun eða í tilvikum þar sem um 

ósætti er að ræða á milli nemenda þá getur hann þurft að ræða við nemendurna. 

Heppilegast er að gera það í einrúmi og forðast ásakandi spurningar. Ef grunur er um að 
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nemandi sé að ljúga án þess að hægt sé að sanna það er best að láta það liggja milli hluta 

og taka það einungis upp aftur ef óyggjandi sannanir koma fram. 

Þegar kennari bregst við óæskilegri hegðun þá eru nokkur atriði sem hann ætti ekki að 

gera. Í fyrsta lagi skal forðast að nöldra í nemandanum eða vísa í fyrri hegðun þar sem það 

getur leitt til aukins mótþróa og þeirrar upplifunar að kennarinn sé andstæðingur. Það 

sama á við ef kennari vísar eingöngu til valds síns eða beitir óþarfa hótunum. Að lokum 

verða ábendingarnar að snúast um þá hegðun sem er óskað eftir en ekki truflunina. Ef 

ábendingarnar snúast eingöngu um hina neikvæðu hegðun þá er hætt við að kennarinn sé 

óafvitandi að senda þau skilaboð til nemanda að þeim sé ekki viðbjargandi. 

7.1 Gagnreyndar aðferðir til að eiga við meiriháttar langvarandi erfiða hegðun 

Eins og kom fram í kaflanum Erfið hegðun þá er talið að u.þ.b. 7-10% nemenda í 

grunnskólum eigi við hegðunar- og/eða tilfinningarvanda. Þessir nemendur þurfa meiri 

stuðning til að þeim geti liðið vel í skóla og sýni árangur í takt við getu. Í þessum kafla 

verður tveimur aðferðum lýst sem hafa verið þróaðar fyrir kennara sem hafa einn eða 

fleiri slíkra nemenda í sínum hóp. Þótt að þessi ritgerð snúist aðallega um það sem 

kennari getur gert í sínum bekk óháð skólastefnu þá eru þessar aðferðir algengar og í 

þeim báðum eru leiðir sem að kennari getur notað. Sú fyrri er uppeldi til ábyrgðar og sú 

seinni PBS. 

7.1.1 Uppeldi til ábyrgðar 

Upphaf þessarar aðferðar má rekja til geðlæknisins William Glasser sem setti fram 

sjálfsstjórnarkenninguna (Control Theory). Í aðalatriðum gengur hún út á að allir séu 

ábyrgir fyrir eigin markmiðum, ákvörðunum, hamingju og tilgreindi ákveðnar aðferðir fyrir 

einstaklinga til að ná stjórn á eigin lífi. Samkvæmt kenningunni þá má rekja orsakir 

vanlíðunar og slæmrar hegðunar til þess að einstaklingar ná ekki að uppfylla grunnþarfir 

sínar á jákvæðan og uppbyggjandi hátt. Þessar grunnþarfir eru: Ást og hamingja, Öryggi, 

Sjálfstæði, Gleði og öryggi (Glasser, 1986, bls. 15-25).  

Að mati Glasser þá er hefðbundin agastjórnun ekki rétta leiðin til að koma í veg fyrir 

hegðunarvanda og að kveikja áhuga nemenda á námi sínu. Í stað þess að nemendur beygi 

sig undir ytra vald í formi kennara eða skóla þá ætti frekar að byggja á samvinnu nemenda 

og skólakerfis. Hlutverk kennarans væri þá að leiðbeina og virkja nemendur með 

lýðræðislegum vinnubrögðum (Glasser, 1992, bls. 30). 

Sú aðferð sem er á íslandi kölluð uppeldi til ábyrðar eða uppbyggingarstefnan byggir á 

kenningum Diane Gossen sem var lærlingur hjá Glasser. Að hennar eigin mati er tilgangur 

þessarar aðferðar að skapa aðstæður fyrir börn að leiðrétta mistök sín og gera betur og 

snúa aftur til hópsins hugdjarfari en fyrr. Þetta er gert með því að kenna börnum 
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sjálfstjórn og sjálfsaga, að taka ábyrgð á eigin orðum og gjörðum og að læra af mistökum í 

samskiptum og þroskast út frá því (Gossen, ísl þýðing, 2002, bls. 20). 

Samkvæmt Gossen getur raunveruleg uppbygging sjálfstjórnar og sjálfsaga ekki átt sér 

stað þegar eingöngu eru notaðar refsingar og umbunanir. Hún tók upp hugmyndir James 

Q. Wilson um þrjár ástæður hegðunar sem eru eftirfarandi: 

1. Til að forðast óþægindi (Refsing, sektarkennd) 

2. Til að fá viðurkenningu ( Vinátta, umbun) 

3. Til að öðlast sjálfsvirðingu  (Uppbygging)  

Hugmyndir Wilsons gera ráð fyrir að refsingar hafi takmörkuð áhrif á hegðun annarra 

og geti í mörgum tilfellum gert illt verra. Að sama skapi hefur umbun þau langtímaáhrif að 

minnka innri áhugahvöt nemendans og hann fer að gera það sem er búist við af honum 

óháð eigin vilja. Þetta leiði til áhugaleysis og minnkandi vinnuframlags með tímanum. 

Áhrif þess að nota umbun eða refsingu verði þau að börnin verða háð ytra valdi í stað þess 

að breyta rétt vegna eigin sannfæringar. Til að virkja sjálfsvirðinguna er beitt 

samtalsmeðferð þar sem nemendum eru kynntar þessar hugmyndir um ástæðu 

hegðunar, grunnþarfirnar fimm og að hver og einn velti fyrir sér hvernig manneskja hann 

vilji vera. Samtalsmeðferðin fer síðan fram þannig að kennari spyr nemenda spurninga 

eins og: „Hvernig viltu lagfæra það sem fór úrskeiðis?“, „Hvernig hjálpar það þér að slást 

við aðra“, „Er sú hegðun sem þú sýndir líkleg til að hjálpa þér að eignast vini?“. 

Spurningunum er ætlað að hjálpa nemendum að bera hegðun sína saman við lífsgildi sín 

eða langanir og hvort það sé samræmi þar á milli. Með því er ætlunin að virkja innri 

áhugahvöt fyrir bættri hegðun eða námi (Gossen, ísl þýðing, 2002, bls. 11-14). 

Við innleiðingu þessarar aðferðar verður að hafa í huga að það getur tekið 3-5 ár að 

sjá greinanlegan mun á skólaanda. Nauðsynlegt er að allir kennarar og starfsmenn skólans 

fái þjálfun í beitingu hennar. Fyrsta skref eftir þjálfun er að endurmeta allar skóla og 

bekkjarreglur. Þetta er í höndum starfsfólks, foreldra og nemenda og felur í sér gerð 

sáttmála um hvað sé æskileg hegðun hjá öllum en líka ákveðnar ófrávíkjanlegar 

grundvallarreglur. Með því er átt við að hegðun sem er hættuleg eða truflar nám og líðan 

hjá starfsmönnum eða nemendum getur valdið brottvikningu af því svæði sem hún átti 

sér stað og viðkomandi þurfi að endurmeta hegðun sína eða biðjast afsökunar áður en 

hann fær að koma aftur.  

Rannsóknir á áhrifum uppeldi til ábyrgðar hafa verið gerðar í Bandaríkjunum og 

Kanada þar sem aðferðin hefur verið innleidd í marga skóla. Peter J. Bray (Chelsom 

Consultant ltd, án ártals) gerði rannsókn á stjórnunarháttum og skólabrag á því ári sem 

aðferðin var innleidd. Niðurstöður hans voru að viðhorf kennara og nemenda breyttust 
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sem skilaði sér í lýðræðislegri stjórnunarháttum og umhyggjusamari skóla. Jákvæð þróun 

átti sér stað bæði námslega og í hegðun. 

Jeff Grumley (Chelsom Consultant ltd, án ártals), gerði langtímarannsókn í skóla í 

Chicago á árununum 1994-98 þegar innleiðing aðferðarinnar átti sér stað. Niðurstöður 

hans eftir þrjú ár voru að tilvísunum til skólastjóra vegna hegðunarbrota fækkaði um að 

meðaltali 50% öll árin og mest á því seinasta. Það er einnig athyglisvert að einkunnir 

nemenda hjá þeim kennurum sem beittu aðferðinni voru að meðaltali 20% hærri en hjá 

þeim sem ekki notuðu hana. 

Hér á Íslandi var gerð rannsókn á innleiðingu aðferðarinnar í grunnskólum Grafarvogs. 

Tekin voru viðtöl við stjórnendur og starfsfólk skólanna og reynt að meta viðhorf þeirra til 

hvernig tekist hafði. Niðurstaðan var að flestum fannst aðferðin skila sér í bættum 

samskiptum, hegðun og námsárangri en sumir voru óöruggir í beitingu hennar og fannst 

vanta meiri kennslu og upplýsingar. Flestir töldu sig samt beita aðferðinni að mestu í sínu 

starfi. 

7.1.2 PBS 

PBS (Positive Behavior Support) er kerfi sem byggir á kenningum atferlisfræði. Meðal 

helstu forvígismanna hennar var B. F. Skinner sem taldi að hegðun væri að miklu leyti 

hægt að útskýra með þeim afleiðingum sem hún hefði. Þannig myndi hegðun sem leiddi af 

sér jákvæðar afleiðingar halda áfram og aukast meðan að neikvæðar afleiðingar leiddu til 

þess að minni líkur væru á að hegðunin væri endurtekin. Skinner taldi að þetta væri hægt 

að nota til að hafa áhrif á atferli einstaklinga.  

PBS var upphaflega þróað í UnIversity of Oregon sem aðferð til að taka á hegðun 

einstaklinga með hvers konar greiningu um hegðunar- og/eða tilfinningavanda. Í dag 

hefur það verið þróað og aðlagað að öllum nemendum á grunnskólaaldri (Sugai o.fl., 

2000, bls 133). Í aðalatriðum snýst PBS um jákvæða hegðun nemenda og hvernig 

starfmenn skólans geta ýtt undir hana. Jákvæð hegðun er skilgreind sem sú hegðun 

nemenda sem eykur líkur á árangri og ánægju þeirra í skólanum. Stuðningur starfsmanna 

er fólgin í þeim aðferðum sem það beitir til að kenna, viðhalda og auka þá hegðun. (Carr 

o.fl., 2002, bls 7). 

PBS er skipt í þrjú þrep eftir hversu mikla aðstoð nemendur þurfa að fá. Fyrsta þrep er 

fyrir allan skólann og felur í sér kennslu væntinga til hegðunar, veita jákvæðri hegðun 

athygli, umbuna nemendum og nota raunprófaðar kennsluaðferðir. Þessi inngrip eru talin 

duga fyrir 85-90% nemenda (Sprague, Golly, 2008, bls 30). Fyrir 7-10% nemenda er talið 

að þörf sé á annars stigs forvörnum. Í þeim felast meðal annars kennsla í félagsfærni 

og/eða reiðistjórnunar námskeið. Að lokum er talið að 3-5% nemenda þurfi 3. stigs inngrip 
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sem felur í sér gerð virknimats. Það snýst um að skoða aðdraganda og afleiðingar 

hegðunar hjá nemenda með það að leiðarljósi að búa til inngrip sem hentar honum 

persónulega. Upp úr því er svo unnin einstaklingsmiðuð áætlun fyrir nám og hegðun 

(Sprague, Golly, 2008, 35). 

7.1.2.1 Helstu þættir PBS 

Helstu þættir PBS sem eiga að ýta undir jákvæða hegðun og til að koma í veg fyrir 

óæskilega hegðun eru eftirfarandi 

Væntingar til hegðunar. Jákvæð einkunnarorð sem gefa til kynna undirstöðuatriði 

agakerfisins 

Virkt eftirlit á almennum svæðum. Þar sem rannsóknir benda til að agabrot séu 

algengari þar en í skólastofunni er nauðsynlegt að hafa öflugt eftirlit þar. Það felur í sér 

skimun, jákvæð samskipti, jákvæða styrkingu, leiðbeiningar og neikvæðar afleiðingar við 

óæskilegri hegðun. 

Skýr fyrirmæli. Öll fyrirmæli til nemenda eiga að vera skýr og stutt. Þetta eykur 

líkurnar á að nemendur skilji til hvers er ætlast og í hvaða röð eigi að gera hlutina. 

Að ná athygli skólabarna. Endurtekin notkun sömu aðferðar eykur líkurnar á að 

athygli nemenda fáist. Dæmi um þetta er til dæmis að nota bjöllu eða að klappa. 

Afleiðingar hegðunar. Starfsfólk er hvatt til að beita jákvæðri styrkingu á hegðun 

nemenda. Það þýðir að nemendum er veitt jákvæð athygli fyrir æskilega hegðun, til 

dæmis með hrósi og þá um leið fyrir hvaða hegðun sé verið að hrósa fyrir. Ef hegðun er 

óæskileg á starfsmaður að benda nemenda á hvað sé æskileg hegðun í þessum aðstæðum 

og hrósa strax fyrir viðleitni nemandans ef hann breytir rétt. 

Umbunarkerfi. Til að ýta undir æskilega hegðun er veitt umbun fyrir hana. Umbunin 

getur verið fólgin í hvers konar fríðindum sem nemendum finnast eftirsóknarverð. 

Samræmdar aðferðir. Það eykur líkurnar á árangri ef flestir eða allir starfsmenn 

skólans beita kerfinu. Almennt er talað um að alla vegana 80% starfsmanna þurfi að nota 

það til að viðunandi árangur náist (Sprague og Golly, 2008, bls 30-45,  Sugai og Horner, 

2000, bls. 132). 

PBS kerfið er byggt á ítarlegum rannsóknum á agamálum í skólum. Um er að ræða 

rannsóknir fræðimanna í menntamálum, heilbrigðismálum, sálfræði og afbrotafræði og 

spanna þær yfir 30 ára tímabil. Hugmyndafræði kerfisins byggir eins og áður segir á 

hugmyndum atferlisstefnunnar en ítarlegar rannsóknir hafa verið gerðar á þeirri 

hugmyndafræði (Sprague og Golly, 2008, bls 5). 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á árangri PBS kerfisins erlendis og virkni þess. 

Þær hafa meðal annars sýnt fram á að þar sem að kerfið er notað að einhverju leyti hefur 
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andfélagsleg hegðun minnkað auk þess rannsóknir Sprague og Golly (2008, bls 6) sýna 

færri skemmdarverk, færri afbrot síðar meir og minni neyslu áfengis og tóbaks. 

Niðurstöður rannsókna þeirra sýna einnig að kennarar og starfsfólk viðkomandi skóla sé 

almennt ánægt með að læra aðferðir sem virka til að takast á við hegðunarvandamál 

nemenda (Sprague og Golly, 2008, bls 7). Þannig virðist starfsfólk skóla kunna vel að meta 

tækifæri til að læra nýjar leiðir til að takast á við hegðunarvanda.  

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á PBS kerfinu hafa sýnt að það er áhrifarík leið til að 

draga úr hegðunarvandamálum í helmingi til tveimur þriðju tilfella (Carr o.fl., 2002, bls 5). 

Rannsókn sem gerð var í Lincoln Middle School í Bandaríkjunum benti til þess að dregið 

hefði úr andfélagslegri hegðun og refsingum vegna óæskilegra hegðunar eftir að farið var 

að nota PBS stefnuna (Metzler, Biglan, Rusby og Sprague, 2001, bls 465). Einnig gerðu 

Bradshaw, Mitchell og Leaf (2010, bls 145) samanburðarrannsókn á 37 skólum í 

Bandaríkjunum á fimm ára tímabili. Þá var PBS var innleitt í 21 skóla og sýndu niðurstöður 

að í þeim skólum þar sem unnið var eftir PBS kerfinu voru færri tilfelli þar sem nemendur 

var vísað úr skóla eða vísað annað. 

7.2  Refsingar 

Notkun refsinga gefur í skyn að kennari hafi ekki ráðið við vandamál og nemandi sé 

vísvitandi að brjóta af sér. Jafnvel þótt það sé rétt getur notkun refsinga leitt af sér skaða 

á sjálfsmati nemandans og minnkað vilja til samvinnu. Refsingar ætti því einungis að nota 

sem lokaúrræði þegar allt annað hefur brugðist. Þær eiga samt rétt á sér við ákveðnar 

aðstæður en það eru nokkrir þættir sem hafa þarf í huga. Í samantektarrannsóknum 

Bandura (1986, ,bls 23-32) er farið yfir hvað einkennir árangursríkar refsingar og hvað beri 

að varast.  

Í fyrsta lagi verða refsingar að vera fyrirfram ákveðnar sem viðbrögð við ákveðinni 

hegðun. Nemendum verður að vera ljóst að ef þeir sýna óásættanlega hegðun þá fylgi því 

refsing. Þetta hjálpar nemendum að mynda tengingu á milli hegðunar og afleiðingu og 

minnkar hættuna á að þeim finnist kennarinn vera ósanngjarn. Í flestum tilfellum þarf 

hegðunin einnig að vera síendurtekin þar sem nemendanum er gefið tækifæri á að breyta 

henni. Þegar refsingu er beitt skiptir framkoma kennarans miklu máli. Forðast ber að setja 

refsinguna fram á tilfinningaríkan hátt heldur ætti að benda nemendanum á að hegðun 

hans hafi leitt til þess að kennarinn hafi enga aðra úrkosti en beita henni. Best er að 

útskýra fyrir nemendanum á hlutlausan hátt hvaða hegðun sé verið að refsa fyrir og 

hvernig refsingin tengist því.  

Algeng refsing í íslenskum grunnskólum er tímabundin brottvísun úr tímum eða 

skólum. Þessi refsing getur í einhverjum tilfellum verið verðlaun fyrir suma nemendur, 
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sérstaklega ef þörf er á brottvísun úr skóla og því er ekki fylgt eftir af foreldrum. Besta 

leiðin til að beita þessari refsingu er að nemandinn sé staðsettur þannig að honum finnist 

hann vera settur út úr hópnum en samt inni í stofunni. Þetta er hægt að gera með því að 

láta hann snúa að vegg eða sitja einn inni í herbergi. Þegar refsingunni er beitt á að setja 

fram skýrar leiðir til að hann geti komið aftur með því að sýna viðeigandi hegðun (Good, 

Brophy, 2003, bls 136). 

Óásættanlegar refsingar er t.d. móðgandi persónulegar athugasemdir því að þær geta 

vakið upp gremju hjá nemendanum og öllum bekknum. Líkamlegar refsingar eru sem 

betur fer bannaðar í íslenskum skólum og ætti því aldrei að nota. Allar rannsóknir sem 

hafa verið gerðar á þess háttar refsingum benda líka til þess að þær ýti frekar undir erfiða 

hegðun en að laga hana (Bandura, 1986, bls 76). 

Varast ætti að tengja refsingar við námsárangur eða auka heimavinnu. Ef nemenda 

eru sett fyrir auka verkefni sem refsingu þá er hætt við að hann fari að líta á allt nám sem 

hegningu. Ein undantekning gæti þó verið að skrifa verkefni sem snýst um hvað hefði 

verið ásættanleg hegðun við þessar kringumstæður því það leiðir hugann að ástæðum 

þess að viðkomandi regla sé í gildi. Einkunnir eða námsmat ætti ekki að lækka nema að 

brotið tengist beint svindli á prófi eða verkefni sem er skilað. Margir nemendur sem eiga 

við hegðunarerfiðleika að stríða standa illa í námi og lækkun gæti orðið til þess að draga 

ennþá meira úr áhuga þeirra á að standa sig. 

Niðurstaða Bandura (1986, bls 123) er sú að refsingar geti haft stjórn á erfiðri hegðun, 

en að hún kenni ekki ein og sér hvað sé ásættanleg hegðun né minnki viljann til þess að 

brjóta af sér. Þess vegna þarf að fylgja henni vel eftir með ábendingum um ásættanlega 

hegðun og möguleikann á að vinna aftur inn traust eða réttindi. 
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8 Niðurstöður 

Tekin voru viðtöl við tvo kennara sem voru valdir eftir ábendingu frá Ingvari 

Sigurgeirssyni. Tilgangur viðtalanna var að skoða þær aðferðir sem kennararnir beita við 

bekkjarstjórnun og hvað þeir telja vera áhrifaríkt. Viðtölin tóku u.þ.b. klukkutíma hvort um 

sig og voru tekin upp til að hægt væri að vinna úr þeim. Undirbúningur viðtalanna fór 

þannig fram að rannsakendur unnu spurningar upp úr meginköflum ritgerðarinnar til að 

bera saman hugmyndir kennaranna við ríkjandi hugmyndir fræðimanna á sviðinu. Reynt 

var að blanda saman opnum og lokuðum spurningum þannig að niðurstöðurnar væru 

samanburðarhæfar við meginkaflana en líka að áherslur kennarana sjálfra kæmu fram. Í 

þessum kafla koma fram helstu niðurstöður úr þessum viðtölum. 

8.1 Viðtal við kennara A 

Kennari A hefur kennt síðan 1997 en tók sér námsleyfi fyrir 6 mánuðum síðan til þess að 

klára meistaranám í kennslufræðum og stundar það enn. Kennari A er kona á aldrinum 

35-40 og hefur starfað hjá einum grunnskóla en ætlar sér að skipta um skóla þegar 

námsleyfi hennar lýkur. Hún hefur almennt kennt á unglingastigi og/eða miðstigi. 

Kennarinn hefur reynslu af bæði PBS og svokallaðri uppbyggingarstefnu. Kennarinn var 

mjög jákvæður í garð PBS kerfisins og fannst það virka sem jákvætt og uppbyggandi kerfi. 

Hún hafði þó ekki sömu viðhorf gagnvart uppbyggingarstefnunni og fannst hún ekki skila 

tilsettum árangri. Uppbyggingarstefnan var innleidd af námsráðgjafanum í þeim skóla sem 

hún starfaði í og var lögð mikil áhersla á að segja nemendum að hlutirnir hefðu getað farið 

verra en þeir gerðu. Kennarinn á þessum tíma var að kljást við bæði erfið og alvarleg 

hegðunarvandamál og að hennar mati þurftu nemendur ekki á þessum skilaboðum að 

halda. Mikið var um myndlíkingar hvað varðaði hegðun sem reyndist nemendum oft 

óskiljanlegar en hún ítrekaði að sú stefna hafi ekki hentað henni í sínu starfi sem kennari. 

PBS-kerfið hentaði henni mun betur og var hluti af því kerfi svokallaðir bekkjarfundir þar 

sem nemendur fengu að ræða um reglur bekkjarins og fengu að leggja orð í belg. 

Nemendur voru einnig mjög ánægðir með þetta kerfi og gátu nýtt sér kerfið til þess að 

leysa úr hinum ýmsu vandamálum sem komu upp í skólanum. Með þessu kerfi fengu 

nemendur ákveðið vald eða rödd innan bekkjarins til þess að stuðla að breytingum.  

8.1.1 Undirbúningur skólaárs og kennslustundar 

Fyrstu dagarnir með nýjum bekk fara yfirleitt í það að setja reglur með nemendum og 

segja þeim hvað maður ætlast til af þeim. Ef um er að ræða bekk sem er ekki nýr þá rifjaði 
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kennarinn upp reglurnar og sagði þeim frá þeim væntingum sem til þeirra var ætlast þetta 

árið. Kennarinn býr yfirleitt til kennsluáætlun fram að jólum eða vori og sýnir nemendum 

hvað muni verða gert þetta árið. Ef um nýjan bekk er að ræða tekur kennarinn sig yfirleitt 

til og reynir að kynnast bekknum áður en talað er um reglurnar, segir nemendum frá 

sjálfri sér og býr til einhverjar umræður til þess að létta andrúmsloftið. Henni finnst virka 

svolítið strangt að byrja að tala um reglurnar strax í fyrsta tíma með nýjum bekk sem hún 

hefur ekki hitt áður. Síðan þegar hún hefur kynnst aðeins bekknum og sagt frá sjálfri sér 

þá byrjar hún að kynna reglur, starfshætti og væntingar til nemenda.  

Hún reynir ávallt að gera kröfur til nemenda sinna og að þau leggi sig fram og geri sitt 

besta en það þarf þó að aðlaga námsefnið og koma til móts við marga nemendur. 

Kennarinn hefur haft uppbyggingu kennslustundar á mjög mismunandi hátt. Stundum 

hefur hún haft það þannig að allt er niðurneglt hvað á að gera í tímanum og hvaða 

hugmyndir liggja að baki hverrar kennslustundar. En þó hefur hún ávallt haft það fyrir 

vana að láta nemendur vita af skipulagi tímans og oft er það skriflegt upp á töflu. Þá eru 

hlutirnir númeraðir upp á töflu og hakað við þegar hverjum hlut er lokið og þá byrjað á 

þeim næsta. Að hennar mati finnst unglingum rosalega gott að vita hvar þau eru stödd og 

þegar hún er með nemendur með einhversskonar námsörðugleika eiga þeir oft erfitt með 

að staðsetja hvernig þeim miðar miðað við skipulag tímans og þá hefur hún haft það fyrir 

vana að merkja X við það verkefni sem er lokið. Þetta skipulag hefur einnig komið í veg 

fyrir spurningar frá nemendum um hvað á að gera næst heldur vita nemendur 

nákvæmlega að hverju þau ganga. Skipulagið er oft á þann veg að fyrstu 30-35 mínútur 

tímans fara í að vinna í einhverju verkefni og svo þegar því er lokið fá nemendur jafnvel 

aðeins frjálsan tíma til þess að hlusta á iPod eða gera eitthvað annað en þá er þessi frjálsi 

tími settur inn á skipulag tímans og því vita nemendur nákvæmlega hvenær þau mega 

gera það. Henni finnst þetta skipulag hjálpa henni með að hafa betra vald yfir bekknum.  

Uppröðun í kennslustofunni getur haft mikil áhrif á bekkjarstjórnun en í hennar 

tímum eru húsgögnin ávallt á hreyfingu. Hún breytir húsgögnum í takt við hvað gera skal í 

hverri kennslustund fyrir sig. Það fer eftir því hvort um hópavinnu sé að ræða eða hvort 

nemendur eigi að sitja í sínum sætum og horfa upp á töflu þá þurfa nemendur að geta 

setið þannig að þau sjá upp á töflu. Enn og aftur er tíminn stundum kaflaskiptur og þá er 

um að ræða yfirferð heimavinnu í fyrri hluta tímans og hópavinna seinni hluta tímans og 

þá hefur hún haft það fyrir vana að leyfa nemendum að færa stóla á milli borða til þess að 

sitja hjá sínum hópi. Það sem henni hefur fundist hamlandi er að margir kennarar eru 

stundum með sömu stofuna og þess vegna hefur hún ekki haft fullt leyfi til þess að raða 

stofunni eftir hennar hentusemi vegna þess að mörgum samstarfskennurum hefur fundist 
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vandamál að koma í stofu þar sem uppröðunin er ekki í samræmi við það sem þeir ætla að 

kenna.  

8.1.2 Agavandamál 

Aðalatriði samkvæmt henni er að hafa það alveg skýrt að með ákveðinni hegðun eru 

ákveðnar afleiðingar og ef kennari fylgir því ekki eftir er hætta á að hann missi 

trúverðugleika sinn. Þegar vandamálin láta á sér standa eru það yfirleitt 

umsjónarkennararnir sem sjá um að leysa úr þeim málum en það er þó ekki alltaf þannig. 

Ef vandamál kemur upp fer það í ákveðið ferli þar sem málið er fyrst rætt við 

umsjónarkennara og ef ekkert breytist þarf að hringja í foreldra sem koma á fund og ef 

það skilar ekki árangri þá þarf skólastjórn eða deildarstjórn að ganga í málið. Ferlið er 

mjög skýrt og nemendur gera sér grein fyrir því hvað gerist ef hegðun verður viðvarandi.  

Hún hefur sjálf þurft að kljást við mál sem fór alla leið upp á Menntasvið. Þar þurfti 

hún að fara í skýrslutöku til þess að verja sig sem kennara. Þá var hún búin að fara í 

gegnum allt ferlið og ekkert gekk. Þar var um að ræða nemanda sem átti erfitt uppdráttar 

og bjó við slæmar heimilisaðstæður og málið leystist í raun ekki á skólagöngunni en 

nemandinn kom nokkrum árum síðar á fund hennar og baðst afsökunar á þessu. En þegar 

hún lítur til baka eru ekki um mörg svona alvarleg hegðunarvandamál að ræða.  

Algengustu vandræðin voru að koma frá nemendum með geðræn vandamál eða þar 

sem geðræn vandamál voru heima fyrir og það er mjög mismunandi hvernig skólar hafa 

tekið á því. Hún vill þó meina að eftir hrun hafi þurft að klippa á allskyns þjónustu sem 

reyndist gagnleg fyrir þessa nemendur og því skapar það enn meiri vanda í 

kennslustofunni. Að hennar mati er erfiðast að eiga við þá nemendur sem eru haldnir 

ofvirkni og/eða athyglisbresti (ADHD/ADD). Þegar átt er við þessa einstaklinga finnst 

henni mikilvægt að tala við þá og reyna að skapa ákveðið traust í samskiptum. Hún telur 

það vera gott tól til bekkjarstjórnunar að kynnast nemendum sínum og að þau finni fyrir 

að kennari hafi trú á þeim og að þeim líður vel í tímanum og eru öruggir. Þegar 

agavandamál koma upp í kennslustund hjá henni þá gefur hún nemendum sínum 

viðvörun og forðast að kippa nemendum strax út úr kennslustund heldur vill hún frekar 

gefa nemendum tækifæri á að láta af hegðuninni og bæta sig. Hún hefur yfirleitt gefið 

nemanda sem sýnir óæskilega hegðun tvo kosti t.d. að velja að sættast við einhvern 

samnemenda og leysa úr ágreiningnum á staðnum eða að fara upp á skrifstofu 

skólastjórnenda og klára daginn þar og koma síðan næsta dag með foreldrum sínum og 

ganga frá málunum með skólastjórnendum. Ef að nemandi ákveður að fara úr tímanum 

þá kemur hann ekki aftur í tímann fyrr en málið er afgreitt. 
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 Hún telur skipta miklu máli að hafa foreldra nemenda og skólastjórnendur með sér í 

liði þegar verið er að kljást við agavandamál. Hún segir frá dæmum þar sem 

skólastjórnendur hafa ekki staðið nógu fast með kennurum og hafa verið hræddir við að 

taka slaginn við foreldra. Hún segir að það hjálpi mjög að gefa nemendum kosti á að bæta 

úr ráði sínu þegar vandamál koma upp og yfirleitt eru nemendur fúsir til þess að taka betri 

kostinn og leysa úr sínum málum á staðnum.  

8.1.3 Mentor sem agatæki 

Mikil ólga er vegna Mentors í Reykjavík meðal kennara. Hún segist sjálf eiga dreng sem er 

í skóla sem var reglulega að lenda upp á kant við einhvern og hún gat ekki opnað Mentor 

án þess að neikvæð ummæli um drenginn flæddu yfir hana. Hún telur þetta ekki vera 

hentug leið til þess að bæta úr agavandamálum. Þó er hún skyldug til þess að nota 

Mentor til þess að halda utan um mætingu, skil á heimadæmum, einkunnir og fleira. Hún 

vill frekar nota Mentor sem uppbyggingartól og skrifa inn uppbyggjandi, jákvæð skilaboð 

til nemenda og foreldra.  

Henni finnst margir kennarar nota Mentor á mjög neikvæðan hátt og skrá nánast 

aðeins neikvæðu hlutina um nemendur. Þessi þróun að hennar mati er ekki góð og getur 

fengið foreldra nemenda til þess að verða neikvæð í garð skólans. Hún kýs frekar að nota 

símann til þess að hringja en reynir þó að gera það aðeins þegar um stærri vandamál er að 

ræða og skrá þá í Mentor að hún hafi hringt heim í stað mikillar lýsingar um atburðinn og 

hegðun nemandans. Ef hegðun hættir ekki að koma þá upp einhverju kerfi eins og að 

hittast einu sinni í mánuði og fara yfir hvað gekk vel og hvað hefði mátt fara betur. Enn 

eins og áður kom fram finnst henni samband við foreldra mikilvægt og því ekki gott að 

eyðileggja það með óvarkárri umfjöllun um nemendur í Mentor.  

Hún sagði frá dæmi þar sem hún var með bekk sem þurfti að taka sig á í samskiptum 

sín á milli. Hún beitti sér á þann veg að setja inn hrós í lok hverrar viku hjá þeim sem áttu 

það skilið og skráði þetta jafnóðum hjá sér á meðan tímunum stóð. Þetta skilaði sér í því 

að nemendur biðu eftir hrósinu í lok hverrar viku og vildu vita hvernig þau stóðu sig og þar 

með breyta hegðun sinni til þess að fá hrósið.  

8.1.4 Kennarinn sem einstaklingur 

Hún segist vera blanda af leiðbeinanda annars vegar og stjórnanda hins vegar. Mikilvægt 

er þó að sýna nemendahópnum að kennarinn er við völdin en ekki einhverjir ráðríkir 

nemendur. Þannig að hún telur að þótt maður sé að vingast við nemendur og sýna þeim 

áhuga að þá er það samt kennarinn sem stjórnar ferðinni. Hún telur að kennarinn eigi að 

reyna að búa til gott andrúmslofti inni í kennslustofunni og að nemendur finni fyrir því að 

það sé í lagi að gera mistök. Kennarinn ætti ekki að gera lítið úr nemendum sínum og ekki 
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skapa andrúmsloft sem býður upp á slíka lítillækkun. Hún telur mjög mikilvægt að 

nemendur finni fyrir öryggi inni í kennslustofunni. Hún segir gömlu mýtuna „Ef þið brosið 

fram að jólum, þá náið þið aldrei aga á bekknum“ ranga og heldur því fram að ef maður 

kynnist börnunum á fyrstu vikunum að þá nái maður upp aga.  

Hún reynir að taka tillit til nemenda og að þeir séu með ólíkar og mismunandi þarfir. 

Þeir nemendur sem eru t.d. með kvíðaröskun eiga stundum erfitt með að vera í 

hópavinnu og að maður skuli taka tillit til þess. Hún leggur mikið upp á samband við 

foreldra og reynir að vera í eins miklum samskiptum við þá eins og hægt er. Hún var einu 

sinni með nemanda þar sem markmiðið var til þess að byrja með að hann mætti í skólann 

og var þar. Því í fyrstu var aðeins verið að vinna með líðan nemandans frekar heldur en 

árangur hans í náminu. Byrjað var á litlum markmiðum t.d. að nemandi kæmi undan 

hettunni eða úr úlpunni en markmiðin voru alls ekki bókleg. Þessi nemandi endaði með að 

fara í verklegt nám sem að skólinn hjálpaði honum að koma sér í. Annað dæmi er um 

þennan nemanda: 

„Það er rosalega gaman og gefandi fyrir kennara að fá svoleiðis krakka og ná 

þessum árangri og það eru krakkarnir sem að eru einmitt með kannski mikið 

vandamál, ég hafði til dæmis krakka sem hafa fengið heilaæxli og var 

flogaveikur og greindarskertur eftir að æxlið var tekið úr honum. Og það var 

að fá þann krakka til að fá trú á sér og hann semsagt hélt að hann ætti bara 

ekki erindi í samræmt próf sko í 10. bekk sagði hann sjálfur ég ætla að fara af 

því ég ætla í framhaldsskóla“. 

Þessi nemandi taldi sig aldrei geta lært vegna þeirra skemmda sem hefðu orðið á 

honum eftir að heilaæxlið var fjarlægt. Það var lögð áhersla á að kenna þessum nemanda 

lífsleikni eins og að læra að taka strætó og lesa á strætótöflu, gera sér grein fyrir gildi 

peninga og gera hann læsan og fleira. Hann lauk skólagöngu sinni og valdi sér 

framhaldsskóla og hafði framtíðarmarkmið um að verða bakari. Hún segir að vinna sem 

heppnast með svona nemendum gefi sér mjög mikið í sínu starfi sem kennari. Annað 

dæmi var um stúlku sem var búin að dæma sig vonlausa og vildi ekki mæta í skólann. Hún 

náði gífurlegum framförum og fékk verðlaun í lok 10. bekkjar fyrir mestu framfarirnar og 

hún ætlaði fyrst ekki að mæta í útskriftina þannig að kennarinn hringdi í hana og hvatti 

hana til þess að mæta og stúlkan sveif inn og tók á móti verðlaunum sínum.  

Þannig að hún telur það mikilvægt að reyna að koma til móts við nemendur, kynnast 

þeim og reyna að byggja upp sjálfstraust þeirra. Henni finnst skipta mestu máli að 

nemendur upplifi að kennari hefur áhuga á þeim og að hann hafi trú á því að þeir séu ekki 

færir um að ná árangri. Henni finnst margir nemendur sem hún hefur unnið með komnir í 
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vörn og finnst eins og kennarar og skólakerfið sé á móti þeim og það tekur stundum smá 

tíma að koma þeim af þessu stigi.  

8.2 Viðtal við kennara B 

Kennari B er fertugur karlmaður sem hefur starfað sem leiðbeinandi og kennari á 

unglingastigi í níu ár. Fyrstu tvö árin vann B sem leiðbeinandi í grunnskóla en bar ábyrgð á 

bekkjarkennslu þar sem skortur var á kennurum með réttindi. Til að verða sér úti um 

kennsluréttindi þá bætti hann við sig viðbótardiplómanámi í tungumálakennslu og eins árs 

námi til kennsluréttinda til viðbótar við BA gráðu sem hann hafði fyrir. Kennari B lýsir 

sjálfum sér sem kennara sem fer óhefðbundnar leiðir  í bekkjarstjórnun og leggur áherslu 

á myndun persónulegra tengsla við alla nemendur. Aðferðir hans og þróun þeirra hefur 

byggst að mestu leyti á eigin reynslu og samtali við aðra kennara.  

8.2.1 Undirbúningur skólaárs og foreldrasamstarf 

Eftir því sem B hefur kennt lengur hefur hann lagt meiri áherslu á undirbúning áður en 

skóli hefst að hausti og þá sérstaklega eftir að hafa lokið kennsluréttindanámi. Sem 

leiðbeinandi þá tók hann ekki beinan þátt í að setja saman námskrá vetrarins en sat 

undirbúningsfundi og gat þannig sett sitt mark á efni vetrarins. Efitr að hafa lokið 

kennsluréttindanámi þá byrjaði B að kenna í skóla sem hafði verið starfræktur í nokkur ár 

en var að setja á laggirnar unglingadeild. Þetta krafðist mikils undirbúnings og samvinnu 

kennara þar sem skólinn leggur áherslu á opin rými og samkennslu árganga.  

Í byrjun skólaárs reynir hann að kynnast nemendum á bekkjarfundum þar sem allir 

kynna sig og rætt er um til hvers er ætlast af nemendum. Það hefur verið reynt að láta alla 

bekki setja sínar reglur varðandi hegðun en að það hafi ekki gefið góða raun í skólanum. 

Núna í dag er reyndar námsnefnd sem í sitja fulltrúar nemenda og starfsmenn og það 

setur fram ábendingar til nemenda ef hegðun eða umgengni í skólanum er ekki eins og 

ætlast er til. B segir að þetta gefi góða raun og að nemendur taki þetta frekar til sín þar 

sem fulltrúar þeirra hafi eitthvað um þetta að segja. 

„Og ég held reyndar að því meira vald sem nemendur fá og því meira traust 

sem að þeim er sýnt til þess að lifa sínu lífi því betra.“ 

B telur foreldrasamstarf vera mjög mikilvægan þátt í skólastarfi. Hans skoðun er að 

samskipti foreldra og kennara snúist of mikið um skilaboð frá skólanum um ranga hegðun 

nemenda og að þau þyrftu að vera meiri og jákvæðari. Í skólanum sem hann kennir í er 

ekki lögð áhersla á að skrá alla erfiða hegðun nemendans í Mentor en að það sé samt of 

algengt að einu samskiptin séu í gegnum það kerfi. B telur að kennarar ættu miklu frekar 

að geta talað beint við foreldra þegar vandamál komi upp og að helst ættu fyrstu samtöl 
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þarna á milli að vera á jákvæðum nótum til að báðir geti kynnst. B telur einnig mikilvægt 

að kennarar og foreldrar séu samstíga gagnvart nemendanum. Það getur skapað 

vandamál ef nemandi uplifir mikinn mun á væntingum þessara aðila varðandi hegðun og 

vinnu í skólanum. 

8.2.2 Væntingar kennara 

B leggur mikla áherslu á að þegar nemendur komi til hans eigi þeir að geta byrjað upp á 

nýtt. Hann les yfirleitt ekki þær skýrslur sem fylgja nemum á milli skólastiga og þeirra sem 

koma nýjir í skólann og að það séu almenn vinnubrögð hjá kennurum í skólanum. 

Hugmyndin á bak við þetta er sú að allir byrji með hreinan skjöld til að koma í veg fyrir að 

eldri syndir liti framkomu kennarans gagnvart nemendanum. Áhrif væntinga hefur verið 

rætt meðal kennara því að í flestum tilfellum lesi kennarar ekki skjölin eða fari mjög 

grunnt yfir þau. Á þessu eru þó undantekningar því að B hefur haft nemendur sem hann 

hefur lent í miklum erfiðleikum að eiga við og það orðið til þess að hann hafi þurft að lesa 

skjölin.  

8.2.3 Kennarinn sem einstaklingur 

B leggur mikið upp úr að mynda persónuleg tengsl við alla nemendur og að samskipti séu 

sem mest á jákvæðum nótum. Þessi persónulegu tengsl eru grunnurinn að góðri 

bekkjarstjórnun. Þau gera það að verkum að nemendur treysta honum og eru tilbúnir til 

að vinna að þeim verkum sem hann leggur fyrir. Það hefur þó gerst nokkrum sinnum að 

þessi áhersla hefur gengið of langt og leitt til þess að hann hafi orðið „einn af hópnum“ 

frekar en kennari þeirra. Afleiðingar þess eru að B hefur horft framhjá hegðun sem ætti að 

tilkynna og að nemendur sýni framkomu sem ætti í besta falli við í góðra vina hópi. Dæmi 

um þetta eru kynningarferðir í framhaldsskóla þar sem reykingar nemenda voru látnar 

óáreittar og að nemandi kýldi B í punginn sem hluta af spaugi. B segir þegar hann er 

spurður út í þessa hættu: 

„Já það er alveg rétt, og það er alveg rétt og ég hugsa að hann hefði aldrei 

látið sér detta í hug að gera þetta við annan kennara.“ 

B byggir ennþá bekkjarstjórnun sína á þessum tengslum við nemendur sína en er 

orðinn meðvitaðri um hættuna sem fylgir því að verða einn af hópnum. Hann segist fara 

óhefðbundar leiðir í samskiptum við krakkana og að öflugasta agastjórnunartækið sé að 

koma fram við þá af virðingu. Hann hefur litla trú á að notkun boða og banna, refsinga og 

umbuna sé rétta leiðin og tekur sem dæmi að skólinn hafi fallið frá að nota punktakerfi 

eftir að hafa reynt í smá tíma. Skólinn hætti með þetta kerfi vegna þess að það hafi ekki 

skilað árangri og að allt of mikill tími hafi farið í skráningu og að halda utan um það.  
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8.2.4 Að bregðast við óæskilegri hegðun 

Í skólanum sem B kennir í er mikið unnið í opnum rýmum. Það leiðir til þess að 

vinnuaðstæður verða öðruvísi en í hefðbundnum skólastofum. Að hans mati þá er ekki 

endilega æskilegt að nemendur sitji hljóðir og kyrrir í sætum sínum og vinni í sínum 

bókum. Vissulega þurfi að bregðast við ef hávaði fer yfir viss mörk eða að hegðun 

einstakra nemenda trufli hina en að annars sé nemendum nokkuð frjálst hvað þeir gera 

meðan að þeir geta sýnt fram á árangur. Til að minnka truflun þá hafa kennarar komið 

upp töflu í miðju rýminu þar sem nemendur skrá sig ef þeir þurfa aðstoð og eiga þá að 

vinna í öðru námsefni þangað til kennari kemur til þeirra. Hann bregst við minniháttar 

truflunum og athyglisleysi með því að tala við nemendur og benda þeim á hvað þeir ættu 

að gera. 

Hvað varðar nemendur sem eiga við erfiða hegðunar- og eða tilfinningavanda að 

stríða þá hefur skólinn verið að færa sig að innleiðingu ákveðinna vinnuferla til að hjálpa 

þessum nemendum. B hefur takmarkaða trú á þessum vinnuferlum og segir að stundum 

sé hægt að gera of mikið. Eitt dæmi um þetta sé nemandi sem kom í skólann eftir að hafa 

verið fluttur úr sínum gamla skóla. Þessi nemandi hafi verið beittur mjög grófu einelti sem 

fól meðal annars í sér líkamlegt ofbeldi. Hann hafi verið nánast ófær um mannleg 

samskipti sem B segir að hafi meðal annars verið vegna þess að nemandinn hafi nánast 

eingöngu verið í sérkennslu. Í byrjun skólaárs hjá þessum nemenda hafi verið tekin sú 

ákvörðun að mikilvægast væri að hafa hann í bekk og að fá hann til að treysta 

kennurunum. Þetta var ekki auðvelt þar sem tjáning nemendans hafi nánast eingöngu 

verið að gefa frá sér hljóð þegar hann var ósáttur. B telur að upplifun nemendans af 

kennurum fram að þessum punkti hafi byggst nánast eingöngu á að vera skammaður fyrir 

ranga hegðun og að það þýddi ekkert að tala við þá. Með tímanum tókst B að byggja upp 

traust með því að vera hlýr og vingjarnlegur við nemendann og undir lok 10. bekkjar var 

orðinn gjörbreyting á hegðun og aðstæðum hans. Hann átti vini og kunningja í bekknum, 

gat átt eðlileg samskipti og hafði farið mikið fram í náminu. Grunnurinn að þessu er að 

mati B að nemendanum var gefinn tími til að aðlagast breyttum aðstæðum.  
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9 Umræður 

Hér verður fjallað um þær aðferðir sem kennararnir tveir sem tekið var viðtal við beita við 

bekkjarstjórnun. Það verður farið yfir það sem er líkt og það sem er ólíkt hjá þeim og borið 

saman við hugmyndir fræðimanna um bekkjarstjórnun. Að lokum setjum við fram okkar 

persónulegu skoðun, byggða á vettvangsnámi og okkar reynslu af kennurum sem náð hafa 

árangri.  

9.1 Hvað er líkt? 

Meðal þess sem báðir kennarar leggja áherslu á er að byrja skólaárið á réttan hátt. Það 

felur í sér að kennari undirbýr námsefnið vel og búi til áætlun hvað varðar nám nemenda. 

Ef um er að ræða nýjan bekk þá fara fyrstu skóladagar ársins í að kynnast nemendum sem 

er gert með leikjum og samræðum. Eftir það þá fannst kennurunum tímabært að kynna 

fyrir nemendum reglur og skólavenjur. Kennurunum báðum fannst jákvætt að nemendur 

gætu haft áhrif á bekkjar- og/eða skólareglur. Þessar áherslur kennaranna eru í samræmi 

við þær aðferðir sem við lásum okkur til um. Þar var einmitt talað um að gott væri að 

byrja skólaárið eða önnina með nýjum nemendum með því að gefa sér tíma til þess að 

kynnast þeim, sýna þeim áhuga, segja frá sjálfum sér og því viðfangsefni sem á að kenna 

áður en reglur eru settar fram. Rannsóknir benda einnig til að nemendur séu líklegri til að 

fylgja þeim reglum sem þeir hafa sjálfir átt þátt í að setja fram. 

Þessar aðferðir og fleiri er ætlað að mynda jákvætt andrúmsloft í bekknum og stuðla 

að öruggu umhverfi til náms. Til þess að jákvætt andrúmsloft sé í bekknum þurfa að vera 

ákveðnar reglur og starfshættir. Báðir kennarar nota bekkjarfundi til þess að leysa úr 

ágreiningi, leyfa nemendum að segja sínar skoðanir og að bæta samskipti. Tilgangurinn 

með þessu er að mynda persónulegt samband við nemendur og byggja upp traust sem 

báðum þótti mikilvægasti þátturinn í góðri bekkjarstjórnun. Þeir töluðu báðir um að ef 

hægt væri að mynda þetta samband þá gerði það allt annað starf mun auðveldara. 

Samkvæmt Bull og Solity (1987) er samband sem er byggt á virðingu og kærleik mikilvægt 

fyrir kennara sem ætlar sér að halda stöðu sinni sem leiðtogi. Því má segja að báðir 

kennarar leggi áherslu á rétta nálgun en þó með mismunandi hætti.  

Kennararnir voru sammála um að gott samstarf við foreldra væri stór þáttur í myndun 

árangursríks skólastarfs. Þeir lögðu áherslu á að byrjunin á samskiptum væru á jákvæðum 

nótum þar sem báðum aðilum gæfist tækifæri á að kynnast. Kennarnir töluðu um að 

mikilvægt væri að segja foreldrum frá framförum barnsins fremur en að einblína á það 

neikvæða. Þetta var gert til þess að koma í veg fyrir að foreldrar upplifðu neikvæðar 
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tilfinningar í garð skólans sem gæti hamlað samstarfinu. Mentor er að þeirra mati ofnotað 

og þá sérstaklega þegar kemur að skráningu á hegðunarvandkvæðum. Tilfinning þeirra er 

sú að sumir kennarar komi sér hjá að eiga við vandann og þess í stað skrá inn hegðunina 

og telja þá að vandamálið sé ekki lengur í þeirra höndum. Einnig kom fram hjá þeim að 

margir kennarar eiga það til að nota Mentor sem einskonar útrás fyrir pirring og óánægju 

með nemendur. Til þess að leysa vandamál sem snúa að hegðun nemenda skiptir miklu 

máli að finna sameiginlegan grundvöll með foreldrum þannig að báðir þeir aðilar sem 

skipta hvað mestu máli í uppeldi barns rói á sömu mið. Áherslur kennaranna eiga 

samhljóm með aðalnámskrá grunnskólanna hvað varðar samstarf foreldra og skóla. Í 

aðalnámskrá er lögð aukin áhersla á að forráðamenn hafi kost á meiri þátttöku í nám 

barna sinna. Ástæðan fyrir þessari auknu áherslu er að rannsóknir hafa sýnt fram á 

mikilvægi góðs samstarfs milli heimila og skóla. Þessar rannsóknir benda á að gott 

samstarf hafi ekki einungis jákvæð áhrif á námsframvindu nemenda heldur einnig hegðun 

þeirra og viðhorf. Jákvætt samband á milli skóla og foreldra ýtir undir að foreldrar taki 

þátt í skólastarfi og námi barna sinna. Hugmyndir kennaranna um foreldrasamstarf eru í 

samræmi við þá grunnþætti sem Epstein setti fram sem nauðsynlega fyrir árangursríku 

samstarfi.  

Báðir kennararnir komu með dæmi um nemendur sem þeir höfðu náð góðum árangri 

með eftir að aðrir kennarar höfðu gefist upp á þeim. Þessir nemendur voru komnir í vörn 

gegn skólanum og reyndist erfitt að koma þeim af því stigi. Í báðum tilfellum var aðferð 

kennaranna sú að leggja kröfur um námsárangur til hliðar í bili og einbeita sér að litlum 

markmiðum eins og að mæta í skólann, taka þátt og sýna viðleitni til samskipta. Með 

tímanum og auknu trausti var hægt að auka kröfur og koma nemandanum á svipað stig 

námslega og jafnaldrar sínir.  

9.2 Hvað er ólíkt? 

Í aðalatriðum má lýsa mun í nálgun A og B þannig að A aðhyllist hegðunarkerfi á borð við 

PBS og ákveðna vinnuferla meðan að B hefur takmarkaða trú á atferlisaðferðum og 

vinnuferlum. Lýsing A á vinnubrögðum sínum gefur upp mynd af mjög skipulögðum 

kennara þar sem kennslustundir afmarkast af skýrum fyrirmælum um til hvers sé ætlast af 

nemendum. Dæmi um þetta er að A skrifar upp á töfluna verkefni tímans sem inniheldur 

yfirleitt umbun eftir að verkefnum hefur verið lokið. Staða kennarans gagnvart bekknum 

er greinileg þar sem kennarinn stjórnar kennslustundinni. Hvað varðar nemendur með 

alvarlegan hegðunar- og/eða tilfinningavanda var A með skýra stefnu sem einkenndist af 

stigvaxandi afleiðingum hegðunar og nýtingu greiningarferla. Í þeim skóla sem A var að 

kenna síðast er ekki beinlínis verið að nota PBS en A nýtir sér hugmyndafræði 

atferlisstefnunnar. Við samanburð á helstu þáttum bekkjarstjórnunar A og PBS stefnunni 
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kemur í ljós mikið samræmi. Dæmi um þetta eru t.d. augljósar væntingar til hegðunar 

nemenda, skýr fyrirmæli, notkun á sömu aðferðum til þess að ná athygli nemenda, 

ákveðnar afleiðingar hegðunar og notkun á umbun. Kennarinn hafði skýr mörk um stöðu 

sína gagnvart bekknum og taldi að kennari þyrfti að vera stjórnandi bekkjarins. Þetta er í 

samræmi við niðurstöður rannsókna Bull og Solity en þar kemur fram að nemendur vilja 

kennara sem stýrir kennslustundinni. Að kennari sé vel undirbúinn fyrir kennslu stuðlaði 

einnig að góðu valdi á bekk. 

Lýsing á vinnubrögðum B eru ekki eins skipulögð eins og hjá A. Það kom skýrt fram að 

B hallast frekar að hugsmíðihyggju frekar en atferlisstefnunni. Dæmi um þetta er 

andstæða B við notkun á umbunarkerfum og punktakerfum til refsingar. Þess í stað trúir 

hann á mátt kennarans sem fyrirmynd hegðunar. Hjá B eru ekki eins skýr mörk um stöðu 

kennarans gagnvart nemendum sem er í senn bæði styrkleikur hans og veikleiki. Hann 

hefur oft á tíðum náð góðum árangri með þessum hætti en einnig hafa komið upp 

vandamál sem hefðu ekki komið upp ef mörk væru skýrari. Að mati Glasser er hefðbundin 

agastjórnun ekki rétta leiðin til þess að virkja nemendur og að koma í veg fyrir 

hegðunarvandamál. Þess í stað ætti kennarinn að leitast við samvinnu við nemendur og 

beita lýðræðislegum vinnubrögðum. Viðhorf B til refsinga og umbunar eru líka í takt við 

uppbyggingarstefnuna. Í henni er talið að refsing hafi takmörkuð áhrif á hegðunarvanda 

og að umbun geti dregið úr innri áhugahvöt nemenda. Í staðinn er leitast við að nota 

samtalsaðferðir til þess hjálpa nemenda að leysa úr vandanum. Þetta eru þær aðferðir 

sem B virðist leitast við að nota. 
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10 Samantekt 

Við lögðum upp með þá tilgátu að bekkjarstjórnun væri eiginleiki sem hægt væri að læra 

en ekki endilega meðfæddur. Þegar við hugsum til baka um þá kennara sem við höfum 

haft í gegnum tíðina koma upp góðir kennarar sem og slæmir. Meðal þess sem einkenndi 

þá góðu var: 

 Virðing við nemendur  

 Áhugi bæði á námi og líðan í skólanum 

 Þeir höfðu góða stjórn á bekknum 

 Sanngjarnir en fastir fyrir 

 Höfðu húmor fyrir sjálfum sér og gátu játað eigin mistök 

 Kennslustund þeirra einkenndist af góðu andrúmslofti þar sem nemendur voru 

öruggir 

Við fyrstu sýn gæti virst sem þessi eiginleiki sé meðfæddur en við nánari athugun og 

byggt á okkar eigin reynslu af kennslu þá virðist vera mikill undirbúningur og reynsla að 

baki. Þessir kennarar virðast gera sér grein fyrir styrkleikum sínum jafnt sem veikleikum og 

eru færir um að beita sér í samræmi við það. Ekki er ljóst hvort og hversu mikið þessir 

kennarar hafa kynnt sér fræði á bakvið bekkjarstjórnun og því ekki hægt að dæma um 

hversu mikið er byggt á eigin námi eða reynslu. Þó eru aðferðir sem þeir beita oft á tíðum 

í samræmi við hugmyndafræði bekkjarstjórnunar.  

Að sama skapi þá er það sem einkennir slæma kennara í andstöðu við niðurstöður 

okkar varðandi góða bekkjarstjórnun. Slæmir kennarar hafa eftirfarandi einkenni: 

 Hafa lítinn eða engan áhuga á starfinu 

 Hafa óskýr mörk varðandi kröfur um hegðun og nám 

 Ósanngjarnir 

 Hafa ekki stjórn á bekknum 

 Kennslustund þeirra einkennist ekki af góðu og öruggu námsumhverfi 

 Beita lítillækkandi eða móðgandi athugasemdum 

Í stuttu máli eru þetta kennarar sem virðast hafa takmarkaðan eða lítinn áhuga á 

nemendum og að þroskast í starfinu. Það virðist sem þeir reyni ekki af læra af reynslunni  
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heldur líta frekar á þau vandamál sem koma upp sé nemendum, skólaumhverfinu eða 

einhverju öðru að kenna. Þeir horfa ekki í eigin barm og eru ekki tilbúnir til þess að breyta 

sjálfum sér til þess að koma til móts við bekkinn eða þá nemendur sem verið er að kenna. 

Svo virðist sem þeir líti á starf sitt sem kennara vera mötun á námsefninu til nemenda en 

ekki vettvang til þess að þroskast og kynnast nemendum.  

Niðurstaða okkar eftir að hafa lesið okkur til um bekkjarstjórnun og tekið viðtöl við 

starfandi kennara er sú að árangursrík kennsla sé ekki meðfæddur hæfileiki. Þeir kennarar 

sem ná árangri í starfi eru þeir sem hafa leitast við að þroskast í starfinu, leita sér fræðslu 

og játa eigin mistök og læra af þeim. Það er ekki spurning um að finna einhvað eitt rétt 

hegðunarkerfi eða aðferð heldur þarf í sífellu að aðlaga aðferðir sínar við þá nemendur 

sem á við. Okkar reynsla af kennslu hefur leitt okkur í ljós að vandamálin eru síbreytileg og 

krefjast þess að beitt sé mismunandi aðferðum eftir því sem við á. Þessa færni er að 

einhverju leyti hægt að öðlast með því að kynna sér það sem hefur verið skrifað um 

bekkjarstjórnun en einungis er hægt að ná tökum á því með reynslunni.  
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