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Ágrip 

Umfjöllunarefni þessa meistaraprófsverkefnis er frímínútur í grunnskólum. 

Markmið rannsóknarinnar var að öðlast skilning á því hvernig frímínútur geta 

eflt skólastarf og hjálpað skólum að uppfylla kröfur nýrrar aðalnámskrár. 

Kannað var hvernig frímínútum er háttað í tveimur grunnskólum, hvaða áhrif 

frímínúturnar hafa á skólabrag skólanna og hversu mikilvægar agastefnur 

skólanna eru fyrir starfsfólk skóla í starfi.  

Rannsóknin fór fram í tveimur grunnskólum í íslensku sveitarfélagi 

vorið 2014. Eigindlegar rannsóknaraðferðir voru notaðar til þess að rannsaka 

viðhorf starfsfólks skólanna í gegnum viðtöl. Einnig voru vettvangsathuganir 

gerðar í frímínútum í báðum skólum og ýmis gögn um skólana greind m.a. 

niðurstöður skólanna í könnunum á vegum Skólapúlsins. Þátttakendurnir 

voru fjórir, tveir starfsmenn í hvorum skóla.  

Þó margir skólar séu þegar búnir eða byrjaðir að innleiða agastefnur, 

eineltisáætlanir, bæta vinnulag og þróa skipulag frímínútna til þess að bæta 

starf sitt þá finnst ennþá það viðhorf innan skólanna að frímínútur séu 

einungis geymsla fyrir nemendur. Slíkt viðhorf kemur í veg fyrir að litið sé á 

frímínútur sem mikilvægan hluta skólastarfs.  

Markviss agastefna virðist nýtast starfsfólki grunnskóla vel í starfi og 

allt bendir til þess að flestum nemendum líði vel í frímínútum. Það er þó 

töluvert um aðgerðarleysi og agavandamál í frímínútum skólanna tveggja. 

Með skipulögðum leikjum væri hægt að koma í veg fyrir aðgerðarleysi, 

agavandamál og einelti. Ef nemendur eru öruggir og líður vel í frímínútum 

hefur það áhrif á líðan þeirra almennt og jákvæð áhrif á skólabrag. Þannig 

ættu frímínútur að geta eflt skólastarf og hjálpað skólum að uppfylla kröfur 

aðalnámskrár um öruggt umhverfi, vellíðan og velferð nemenda og stuðla að 

jákvæðum skólabrag. 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

 

The topic of this M.Ed. research paper is recess. The aim is to shed light on 

how recess can improve the quality of schools and support schools in their 

efforts to meet national requirements. In the study conducted for this research 

paper data was gathered from two primary schools in one municipality in 

Iceland. In order to see how recess is organised, what effect it has on school 

climate in those schools and how important their approaches to student 

discipline are for the school staff. 

The research took place in the spring of 2014 and qualitative research 

methods were used for the most part. The views of school staff were attained 

through interviews and other data was gathered through observation during 

recess and the use of documents like surveys of the students’ experiences of 

bullying. There were four participants, two in each school. 

Although many schools have already changed or are planning to 

change their work processes and organisation to improve recess in their 

schools there are still many who think of recess merely as storage for 

students. That kind of attitude prevents people from seeing recess as a 

significant part of education.  

A school wide system of discipline appears to be useful for the 

school staff and all evidence supports that most students enjoy recess. 

However many students are bored or misbehave during that period. 

Supervised games during recess can prevent boredom, misbehaviour and 

bullying. If the students are happy during recess it affects them in other 

aspects of their life and leads to improvements in school climate. In that way 

recess can help schools meet the demands of the national policy which states 

that schools should provide a safe environment, positive school climate and 

promote the welfare of their students. 
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1. Inngangur  

Lítið hefur verið fjallað um frímínútur sem hluta af heildrænu skólastarfi hér 

á landi og hlutverk þeirra starfsmanna sem sinna gæslu nemenda meðan á 

þeim stendur. Það er lítið sem ekkert fjallað um frímínútur í lögum um 

grunnskóla, reglugerðum og aðalnámskrá grunnskóla. Hins vegar er mikil 

áhersla lögð á að góður skólabragur og starfsandi ríki í grunnskólum 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013a, bls. 45). Frímínútur og annar 

frjáls tími nemenda á skólatíma (s.s. matarhlé) getur haft töluverð áhrif á 

skólabrag þar sem hann er stór hluti af degi nemenda og því mikilvægt að 

þeim líði vel. Umhverfi nemenda í heild sinni skiptir máli og það sem gerist 

utan skólastofunnar hefur áhrif á það sem gerist innan hennar. Almenn 

vellíðan nemenda hefur áhrif á nám þeirra (Robert Wood Johnson 

foundation, 2007, bls. 2). Þó svo að rannsóknir á líðan nemenda í 

grunnskólum landsins sýni að meirihluta nemenda líði vel í skólanum þá er 

ákveðinn hluti nemenda sem upplifir vanlíðan og óöryggi í skólanum. Þeir 

nemendur sem verða fyrir stríðni og jafnvel einelti nefna helst frímínútur sem 

vettvang slíkrar hegðunar (Hrefna Pálsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón 

Sigfússon og Álfgeir Logi Kristjánsson, 2013, bls. 59‒61; Kristín Elfa 

Guðnadóttir, 2000, bls. 28). 

1.1 Val á viðfangsefni og efnistök 

Hugmyndin að verkefninu spratt upp í samtölum við nokkra grunnkennara. 

Allir nefndu þeir frímínútur sem álagspunkt í skólastarfi. Þeir kvarta undan 

því hve mikill tími fari í að leysa ágreining sem á sér stað í frímínútum, tími 

sem annars væri hægt að nýta í kennslu. Umræða um einelti hafði einnig áhrif 

á efnisvalið. Loks veitir bakgrunnur rannsakanda í mannfræði ákveðna 

innsýn og styrk í verkefnið.  

Frímínútur eru sá hluti skólastarfsins sem hefur í gegnum tíðina verið 

vanmetinn í hugmyndafræðilegri umfjöllun um skólastarf. Sama á við um 

ófaglært starfsfólk grunnskóla. Margir skólar styðjast við reglulegar kannanir 
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á líðan nemenda sem lið í sínu innra mati (Skólapúlsinn, 2013). Báðir 

skólarnir sem tóku þátt í þessari rannsókn nýta sér þjónustu Skólapúlsins. 

Þess vegna eru viðhorf og líðan nemenda ekki athuguð sérstaklega í þessari 

rannsókn heldur er stuðst við þær kannanir sem til eru. Þess í stað er áhersla 

lögð á að kanna viðhorf þeirra sem bera hitann og þungann af eftirliti í 

frímínútum. Með því gefst ófaglærðu starfsfólki skólanna einnig tækifæri til 

að láta rödd sína heyrast. Eiginndlegar rannsóknaraðferðir voru valdar vegna 

þess það er sterk hefð fyrir eigindlegum rannsóknum innan mannfræðinnar 

og þær byggja á því að nýta mannlega reynslu til þess að varpa ljósi á 

viðfangsefni (Eisner, 1998, bls. 15). 

1.2 Markmið og rannsóknarspurningar 

Heilbrigði byggist á andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan. Það ræðst 

af flóknu samspili einstaklings, aðstæðna og umhverfis. Allt skólastarf 

þarf að efla heilbrigði og stuðla markvisst að velferð og vellíðan enda 

verja börn og ungmenni stórum hluta dagsins í skóla. Í skólum þarf að 

skapa jákvæðan skólabrag og heilsueflandi umhverfi þar sem markvisst er 

hlúð að þroska og heilbrigði frá ýmsum hliðum. [. . .] Til að mæta 

áherslum um heilbrigði þurfa allir sem í skólum starfa að skoða störf sín 

með hliðsjón af heilbrigði og vinna í sameiningu að skýrum markmiðum 

sem styðja jákvæðan skólabrag, bættan námsárangur og vellíðan. Þar 

gegnir starfsfólk skóla miklu hlutverki sem fyrirmyndir. 

 (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013a, bls. 23).  

 

Markmið þessa verkefnis er að sýna fram á hvernig hægt er að nýta 

frímínútur í grunnskólum til þess að uppfylla þær kröfur aðalnámskrár sem 

lýst hefur verið hér að ofan. Margt bendir til þess að hægt sé að skapa 

þroskandi og heilsueflandi umhverfi í frímínútum og stuðla þannig að aukinni 

félagsfærni, velferð og vellíðan nemenda. Sýnt verður fram á að í frímínútum 

eru vannýtt tækifæri til efla skólastarf og jákvæðan skólabrag .  

 

Rannsóknarspurningar eru á þessa leið: 

 Hvaða gildi hafa frímínútur í skólastarfi? 

 Hvernig er frímínútum háttað í tveimur grunnskólum á Íslandi? 

 Hvaða áhrif hefur agastefna skóla á starf starfsfólks grunnskóla? 
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 Hvaða áhrif hafa frímínútur á skólabrag? 

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Í framhaldi af inngangi skiptist ritgerðin í eftirfarandi kafla:  

 

 Fræðileg umfjöllun 

 Rannsóknin og rannsóknaraðferðir 

 Niðurstöður 

 Umræður 

 Lokaorð 

 

Í öðrum kafla verður fræðilegum bakgrunni ritgerðarinnar gerð skil. Í þriðja 

kafla verður fjallað um þær rannsóknaraðferðir sem notaðar voru; val á 

þátttakendum; gagnaöflun og umfjöllun um réttmæti, siðferðisleg álitamál og 

takmarkanir rannsóknarinnar. Í fjórða kafla verður greint frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar. Fimmti kaflinn er umræðukafli þar sem niðurstöður 

rannsóknarinnar eru settar í samhengi við fræðin og fjallað er um hugsanlegar 

úrbætur á frímínútum í íslenskum skólum. Einnig er athugað hvort 

markmiðum rannsóknarinnar hafi verið náð og rannsóknarspurningum 

svarað. Sjötti og síðasti kaflinn eru lokorð höfundar og tillaga að frekari 

rannsóknum. 

1.4 Nokkur lykilhugtök  

 Frímínútur (e. recess) eru hér skilgreindar sem frí nemenda á 

skólatíma frá einbeitingarvinnu. 

 Starfsfólk skóla (e. school staff) er það starfsfólk sem starfar í 

grunnskólanum sem sér um önnur störf en þau sem snúa beint að 

kennslu, m.a. gæslu í frímínútum. Til þessara starfsmanna teljast m.a. 

stuðningsfulltrúar, skólaliðar og gangaverðir.  

 Skólabragur (e. school climate) vísar í þá menningu sem ríkir í 

skólanum, hvernig nemendur og kennarar upplifa skólann og hvernig 

vinnulag og hefðir innan skólans skapa ákveðið andrúmsloft.  
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 Agastefna (e. a schoolwide approach to student discipline) tæki fyrir 

starfsfólk til að viðhalda aga. Agastefna er samræmt vinnulag sem 

byggir oftar en ekki á uppeldislegri hugmyndafræði sem tekur til 

allra þátta skólastarfsins og allra sem að skólanum koma. 

 Einelti (e. bullying) er ítrekað andlegt og/eða líkamlegt ofbeldi þar 

sem valdaójafnvægi ríkir milli þess sem verður fyrir eineltinu og þess 

sem beitir því. 

 Virkt eftirlit (e. active supervision) er hegðun sem starfsfólk sýnir til 

að hvetja nemendur til að hegða sér á viðeigandi hátt.  
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2. Fræðileg umfjöllun 

 

Í þessari fræðilegu umfjöllun verða færð rök fyrir því að það felast vannýtt 

tækifæri í frímínútum til að efla skólastarf og stuðla að aukinni velferð 

nemenda. Í fyrsta kaflanum verður fjallað um frímínútur í grunnskólum, 

hvernig þær eru skilgreindar í fræðunum, lögum um grunnskóla, reglugerðum 

og aðalnámskrá. Því næst er stuttlega fjallað um leik barna, félagsfærni og 

skipulagt starf í frímínútum. Í öðrum kafla er fjallað um virkt eftirlit 

starfsfólks í frímínútum og starfsfólk skóla. Í þriðja kafla er fjallað um 

agastefnur í skólum. Í fjórða kaflanum er svo fjallað um skólabrag, líðan 

nemenda og einelti í frímínútum. Í lok fræðilega kaflans er fræðileg 

umfjöllun dregin saman. 

2.1 Frímínútur 

Frímínútur eru skilgreindar sem frí nemenda á skólatíma frá 

einbeitingarvinnu. Í flestum tilvikum felast frímínútur í frjálsum leiktíma 

nemenda utandyra og eru hluti af skipulögðum skóladegi þeirra (Pellegrini og 

Smith, 1993, bls. 51; Ramstetter, Murray og Garner, 2010, bls. 519; Rúnar 

Sigríksson, 2010, bls. 85). Það er þó allur gangur á því hversu oft þær eru yfir 

daginn, hversu langar þær eru og hvernig eftirliti með nemendum er háttað. Í 

flestum skólum er að finna einar til þrennar frímínútur eftir aldri nemenda og 

lengd skóladagsins.  

Í Bandaríkjunum og Bretlandi hefur það aukist að frímínútur séu 

skertar eða þeim jafnvel sleppt til að skapa meiri tíma fyrir kennslu vegna 

þess að krafan um námsárangur hefur aukist gríðarlega á undanförnum árum. 

Þó það sé helsta ástæðan sem nefnd er fyrir skerðingu frímínútna telja margir 

að frímínútur geti truflað námsflæði nemenda og stuðlað að árásargirni og 

andfélagslegri hegðun í skólanum (Blatchford, 1989, bls. 10; Pellegrini og 

Smith, 1993, bls. 52). Vegna neikvæðrar umræðu, eða hreinlega skorts á 

umræðu, um frímínútur hafa fræðimenn talið mikilvægt að vekja athygli á 
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námsgildi þeirra (Ramstetter, Murray og Garner, 2010, bls. 518; 

NAECS/SDE, 2001, bls. 3).  

Rannsóknir hafa sýnt að frímínútur geta haft jákvæð áhrif á líkamlega 

heilsu nemenda auk þess sem þær geta gert það að verkum að nemendur eru 

virkari eftir að skóla lýkur. Þessar rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að 

frímínútur geta einnig haft góð áhrif á félagslegan þroska nemenda þar sem 

nemendur læra að mynda vináttutengsl, setja sig í spor annarra og leysa úr og 

forðast ágreining (Blatchford, 1989, bls. 58; Jarrett og Waite-Stupiansky, 

2009, bls. 66; Pellegrini og Bohn, 2005, bls. 13; Ramstetter, Murray og 

Garner, 2010, bls. 518; NAECS/SDE, 2001, bls. 3).  

Lög og reglugerðir 

Samkvæmt 28. grein laga um grunnskóla (nr. 91/2008) á skólastjóri að 

ákveða nánari útfærslu vikulegs kennslutíma í samráði við skólaráð þar sem 

þess er gætt að hann sé samfelldur með eðlilegum hléum og fari ekki fram 

yfir hæfilegt vinnuálag miðað við aldur og þroska nemenda. Hvergi er tekið 

fram hvað þyki eðlilegt hlé, hvað eigi að bjóða nemendum upp á í þeim 

hléum eða hverjir og hve margir eigi að gæta þeirra meðan á þeim stendur. 

Aukin krafa um niðurskurð í skólakerfinu síðustu ár leitt til þess að fjármagn 

til gæslu í frímínútum og í hádegishléum hefur verið skert (Mennta-og 

menningarmálaráðuneyti og Samband íslenskra sveitafélaga, 2010, bls. 4). 

Í aðalnámskrá grunnskóla og reglugerðum um grunnskóla er fjallað 

almennt um skólabrag, vellíðan og öryggi nemenda og ábyrgð starfsfólks 

skóla hvað það varðar (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013a; 

Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum nr. 

1040/2011). Eini staðurinn sem frímínútna er sérstaklega getið í aðalnámskrá 

grunnskóla er í málsgrein þar sem hvatt er til þess að skólalóðin og 

nærliggjandi svæði séu nýtt í viðfangsefnum dagsins. Þar segir að það sé 

mikilvægt að leikir og fjölbreytt hreyfinám skipi ekki aðeins veglegan sess í 

kennslu skólaíþrótta heldur einnig í öllum skólanum meðan á skóladegi 

stendur, í öðrum námsgreinum og í frímínútum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013a, bls. 187).  

Samkvæmt 31. grein Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna eiga börn 

rétt á hvíld og tómstundum, rétt til þess að stunda leiki og skemmtanir sem 

hæfa aldri þeirra og þroska (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, 1992). Það 
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er hluti af sjálfsögðum réttindum barna að þeim sé gefið svigrúm til þess að 

leika sér (Ingvar Sigurgeirsson, 2010, bls. 119). Í frímínútum gefst tækifæri 

til þess að gefa þeim þetta svigrúm og er það hlutverk skólastjórnenda og 

starfsfólks skólanna að tryggja að það nýtist nemendum þeirra sem best. 

Leikur barna í frímínútum 

Eitt helsta einkenni frímínútna er að skipulag þeirra er ekki njörvað niður. 

Oftast er um frjálsan leik nemenda að ræða (Barros, Silver og Stein, 2009, 

bls. 431). Rannsóknir sýna að leikurinn sé mikilvægur fyrir málþroska, 

félagsþroska, sköpunargáfu, tilfinningaþroska, siðferðisþroska, rökþroska og 

hreyfiþroska barna (Ingvar Sigurgeirsson, 2010, bls. 119; Jarrett og Waite-

Stupiansky, 2009, bls. 68; NAECS/SDE, 2001, bls. 3). Í gegnum leik þroska 

börn með sér og efla ímyndunarafl, sköpunargáfu og getu til að þróa leikinn 

áfram. Þau læra að móta eigin reglur, auka hæfni sína til lausnaleitar og efla 

leiðtogahæfni sína (Barros, Silver og Stein, 2009, bls. 431). Einnig geta 

varanleg vináttutengsl myndast í frímínútum þar sem barnið lærir að meta 

félagslegt gildi annarra barna og persónuleika þeirra í gegnum leik (Allen og 

Cowdery, 2005, bls. 305).  

Það er nauðsynlegt að líta á frímínútur sem persónulegan tíma 

nemenda sem þeir stjórna sjálfir. Það getur losað um streitu og stuðlað að 

jákvæðri sjálfsmynd og jákvæðu viðhorfi nemenda gagnvart skóla (Waite-

Stupiansky og Findlay, 2001, bls. 23). Frjáls leikur í frímínútum hefur auk 

þess verið talinn auka einbeitingu og draga úr eirðarleysi í kennslustundum 

(Blatchford, 1989, bls. 128; Jarrett og Waite-Stupiansky, 2009, bls. 67‒68; 

Pellegrini og Bohn, 2005, bls. 14; NAECS/SDE, 2001, bls. 3‒5; Ramstetter, 

Murray og Garner, 2010, bls. 523). Það er þó ekki alveg sama hvernig börn 

leika sér og skipta gæði leiksins einnig máli. Nemendur þurfa að fá tækifæri 

til að vera í uppbyggjandi leikjum sem stuðla að auknum þroska og getur 

skortur á aðbúnaði, aðstæðum, félagsfærni og færni í að leika sér valdið 

aðgerðaleysi og leiðindum þeirra í frímínútum (Blatchford, 1989, bls. 11). 

Félagsfærni og skipulagðar frímínútur 

Í aðalnámskrá grunnskóla segir að það þurfi að skapa skilyrði fyrir nemendur 

í grunnskólanum svo að þeir fái notið bernsku sinnar og efli með sér 
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sjálfstraust og félagsfærni, virki sköpunarkraft sinn og rækti skilning á 

manngildi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013a, bls. 32). 

Félagsfærni og almenn samskiptafærni eru stór hluti af þeirri almennu 

menntun sem grunnskólinn á að veita nemendum enda kemur fram í 

aðalnámskrá grunnskóla að þroskuð félagsfærni sé grunnur að lífshamingju 

og lífsfyllingu hvers einstaklings (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013a, bls. 37). Rannsóknir hafa sýnt að tækifæri barna til að taka þátt í 

frjálsum leikjum með jafnöldrum sínum fer minnkandi og gefa frímínútur í 

skólanum börnum oft eina tækifærið til að auka félagsfærni sína í gegnum 

slíkan leik (Pellegrini og Bohn, 2005, bls. 17). Þessi skortur á félagsfærni 

veldur því að tilraun barna til að leika sér í frjálsum leik getur leitt til 

upplausnar og árekstra og margir nemendur enda sem aðgerðarlausir 

áhorfendur á hliðarlínunni. Nemendur geta tekið ýmis konar vandamál, 

óæskilega hegðun og neikvætt viðhorf með sér inn úr frímínútum sem getur 

leitt til agavandamála og viðvarandi vanlíðan í skólanum (Robert Wood 

Johnson foundation, 2007, bls. 3).  

Vegna þess að börn hafa víða tapað niður getunni til að leika sér, 

setja sér reglur, fara eftir þeim og leysa vandamál sem koma upp er 

mikilvægt að leiðbeina nemendum og kenna þeim leiki. Þannig er hægt að 

stuðla að aukinni félagsfærni þeirra. Til þess að frímínútur nýtist sem best er 

hægt að bjóða upp á skipulagða leiki sem veita nemendum tækifæri til að 

leika á öruggan hátt og þjálfun í að leysa hugsanlegan ágreining (Ramstetter, 

Murray og Garner, 2010, bls. 523). Fjölbreytt leikjadagskrá í frímínútum sem 

er skipulögð í samráði við nemendur getur aukið líkurnar á að fleiri 

nemendur finni afþreyingu við sitt hæfi í frímínútum. Ef vel er að staðið getur 

slík dagskrá leitt til þess að fleiri nemendur verða virkir í frímínútum, einnig 

rólegir og félagslega einangraðir nemendur. Þar af leiðandi getur slík dagskrá 

gegnt stóru hlutverki í baráttu skóla við einelti (Rúnar Sigríksson, 2010, bls. 

86).  

Rannsóknir hafa sýnt að skipulögð starfsemi í frímínútum getur haft 

jákvæð, keðjuverkandi áhrif á allt skólastarfið. Slík starfsemi leiðir til betri 

samskipta milli nemenda, stuðlar að aukinni félagslegri þátttöku, aukinni 

hæfni nemenda til að leysa vandamál og getur aukið almenna lífsleikni þeirra 

(Robert Wood Johnson foundation, 2007, bls. 9‒10). Til þess að bæta gæði 

frímínútna með því að auka þátttöku óvirkra og aðgerðalausra einstaklinga án 

þess að nemendur fórni þeim ávinning sem hlýst af frjálsum leik þurfa 
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skipulagðir leikir að vera val en ekki skylda í frímínútum (Ramstetter, 

Murray og Garner, 2010, bls. 523).  

Það er hlutverk grunnskólans að efla félagsfærni nemenda með því að 

skapa þeim tækifæri til virkrar þátttöku í skólastarfi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013a, bls. 46). Með því að bæta gæði frímínútna 

og gera öruggan og heilbrigðan leik að hluta af skóladegi nemenda er hægt að 

gefa börnum tækifæri til að ná enn meiri árangri í skólanum (Robert Wood 

Johnson foundation, 2007, bls. 2). 

2.2 Virkt eftirlit og starfsfólk skóla 

Þó svo að gildi frímínútna sé mikið og flestir sammála um að frímínútur séu 

mikilvægur hluti skólastarfsins hafa fræðimenn, kennarar, stjórnendur og 

foreldrar í auknu mæli áhyggjur af gæslu og öryggi nemenda í frímínútum 

(Lewis, Colvin og Sugai, 2000, bls. 109). Þörf á gæslu í frímínútum hefur 

aukist þar sem nemendur virðast vera sí verr í stakk búnir til að takast á við 

árekstra og neikvæð samskipti í frímínútum. Virkt eftirlit er eitt af því sem 

skiptir hvað mestu máli ef frímínútur eiga að ganga vel fyrir sig. 

Lewis, Colvin og Sugai (2000, bls. 110) skilgreina virkt eftirlit sem 

hegðun sem starfsfólk sýnir til að hvetja til viðeigandi hegðunar nemenda og 

draga úr agabrotum. Hegðunin felur m.a. í sér að vera hreyfanlegur, skanna 

svæðið, eiga gagnkvæm samskipti við nemendur, styrkja æskilega hegðun og 

stuðla að félagsfærni nemenda. Virkt eftirlit starfsfólks tryggir að nemendur 

noti leiksvæðið og leiktæki á réttan og öruggan hátt. Það eykur líkur á því að 

starfsfólk grípi tímanlega inn í hættulegar aðstæður og að nemendur séu í 

uppbyggjandi leik sem stuðlar að því að þeir nái námslegum og 

vitsmunalegum markmiðum sínum. Í sömu grein halda Lewis, Colvin og 

Sugai því fram að tilhneigingin til að ráða fólk sem skortir þjálfun í að takast 

á við agavandamál og þ.a.l. síður í stakk búið til að takast á við þær aðstæður 

sem geta skapast í frímínútum hafi gert það að verkum að virkt eftirlit skortir 

oft í skólum.  

Starfsfólk skóla 

Starfsfólki grunnskóla má í megindráttum skipta í þrjá hópa: Stjórnendur, 

starfsmenn sem sinna kennslu (kennarar og leiðbeinendur) og starfsfólk skóla 



 

 

10 

(stuðningsfulltrúar, skólaliðar og gangaverðir). Á árunum 1999‒2009 fjölgaði 

starfsfólki skóla mjög mikið hér á landi. Stuðningsfulltrúum hvað mest eða 

um 248% (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013b, bls. 38). Með 

einsetningu grunnskóla jókst álag á þetta starfsfólk í frímínútum og 

hádegishléum. Í kjölfar niðurskurðar á undanförnum árum hefur hins vegar 

fækkað í þessum hópi. Álag á þá starfsmenn sem sinna þessum störfum hefur 

því aukist til muna (Mennta- og menningarmálaráðuneyti og Samband 

íslenskra sveitarfélaga, 2010, bls. 4).  

Skólastjórnendum reynist oft erfitt að manna frímínútur þannig að 

gæsla er oft lítil og virkri og skipulagðri starfsemi ábótavant. Nær 

undantekningarlaust er um ósérhæft og láglaunað starfsfólk að ræða sem sér 

um eftirlit með börnum í leik og starfi á skólatíma (Blatchford, 1989, bls. 

122). Hér á landi er gæsla í frímínútum er oftast í höndum þeirra starfsmanna 

sem sinna ekki kennslu, s.s. skólaliða, stuðningsfulltrúa eða gangavarða. Víða 

á landinu má þó finna skóla þar sem kennarar sinna gæslu í frímínútum og er 

frímínútna er getið í kjarasamningum kennara þar sem þær eru tilgreindar 

sem hluti af vinnutíma þeirra. Skólastjóra ber þó að greiða þeim sérstaklega 

ef þeir sjá um gæslu á meðan á þeim stendur og er því dýrari kostur 

(Samband íslenskra sveitafélaga og Félag grunnskólakennara, 2011, bls. 14‒

19). 

Í niðurstöðum og tillögum starfshóps um skólareglur og aga í 

grunnskólum frá árinu 1999 er mælst til þess að hver skóli komi sér upp 

reglum um samskipti. Þar kemur skýrt fram hvernig starfsfólk skóla eigi að 

umgangast hverja aðra og nemendur. Þessar reglur eiga að liggja fyrir þegar 

starfsmenn eru ráðnir og öllu starfsfólki skóla ætti að standa til boða að sækja 

námskeið þeim tengdum. Einnig er tekið fram í sömu skýrslu að nauðsynlegt 

sé að huga að símenntun fyrir starfsfólk skólanna og upplýsa það vel um 

skólasamfélagið (Guðmundur Sighvatsson, Guðni Olgeirsson, Jón 

Hjartarson, Jónína Bjartmarz, Svandís Ingimundardóttir og Þórhildur Líndal, 

1999, bls. 24).  

Í handbók um skólastefnu sveitarfélaga frá 2010 er tekið fram að allt 

starfsfólk skóla skuli þekkja stefnu skólans, eiga hlutdeild í henni, skilja hana 

og sjá hvernig hún hefur áhrif á þeirra störf. Það þarf að hafa trú á stefnunni 

og því að hún skili þeim árangri sem stefnt er að. Þar stendur jafnframt að ein 

mikilvægasta auðlind sveitarfélaga og skóla sé mannauðurinn og það er 

grundvallaratriði að starfsfólkið hafi þekkingu og getu til að vinna að 
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framgangi skólastefnunnar. Með góðum leiðbeiningum áttar starfsfólk sig 

betur á til hvers er ætlast af því. Leiðbeiningar auka einnig sameiginlegan 

skilning fólks á hugtökum og tilgangi vinnunnar (Björk Ólafsdóttir, 2010, 

bls. 42). Starfsfólk skólanna verður að vita til hvers er ætlast, samræma 

vinnubrögð og fá viðeigandi þjálfun t.d. í að leysa ágreining og að koma auga 

á hættur á skólalóð (Waite-Stupiansky og Findlay, 2001, bls. 23). Til þess að 

samræma betur vinnulag starfsfólks hafa margir skólar innleitt markvissa 

agastefnu. 

2.3 Agastefnur 

Í 30. grein laga um grunnskóla (nr. 91/2008) er tekið fram að grunnskólar 

eigi að koma sér upp heildrænni stefnu um það hvernig fyrirbyggja eigi að 

líkamlegt, andlegt eða félagslegt ofbeldi eigi sér stað í skólanum. Skólarnir 

eiga að hafa áætlun um hvernig brugðist er við tilvikum um einelti, öðru 

ofbeldi og félagslegri einangrun. Áætluninni skal m.a. framfylgt með því að 

hver skóli setji sér skólareglur og taki fram hvernig skólinn hyggst bregðast 

við brotum á þeim. Átak í fræðslu og eflingu félagsfærni þarf ekki að vera 

umfangsmikið til að skila góðum árangri. Niðurstöður rannsóknar Lewis 

Colvin og Sugai (2000, bls. 119) á fyrirbyggjandi aðgerðum og virku eftirliti 

benda til þess að heildræn agastefna og efling virks eftirlits hafi jákvæð áhrif 

á hegðun nemenda í frímínútum. Það þýðir hins vegar lítið fyrir skóla að 

innleiða skólastefnu, agastefnu eða eineltisáætlun ef þær eiga bara að gilda í 

kennslustofunni og verður stefna skólans að ná til allra þátta skólastarfsins 

(Blatchford, 1989, bls. 73).  

Agastefna er meira en innleiðing skólaregla og viðurlaga við brotum 

á þeim. Agastefna er samræmt vinnulag sem tekur til allra þátta skólastarfsins 

og allra sem að skólanum koma. Agastefna byggir á uppeldislegri 

hugmyndafræði og er mikilvægt tæki fyrir starfsfólk skóla til að viðhalda aga. 

Þar sem um ólík vandamál getur verið að ræða milli skóla verður agastefnan 

að henta sérstökum aðstæðum skólans (Cowley, 2003, bls. 147). Það sem 

einkennir áhrifaríka agastefnu er að hún er innleidd í samþykki og samstarfi 

við allt starfsfólk skólans, nemendur og foreldra. Það eykur líkur á að allt 

starfsfólk vinni eftir agastefnunni ef það telur sig eiga hlutdeild í henni. 

Áhrifarík agastefna tekur stöðugum breytingum í takt við samfélagslegar 

breytingar (Cowley, 2003, bls. 147‒148). Segja má að hegðunarvandamál séu 
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á stöðugri hreyfingu þar sem starfsfólk skólanna nær tökum á erfiðum 

málum, nemendur koma og fara og hegðun þeirra breytist. Nemendur sem 

valda starfsfólki skóla miklum erfiðleikum og áhyggjum eitt árið geta verið 

orðnir samvinnufúsir tveimur árum síðar (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg 

Kaldalóns, 2006, bls. 91).  

Agastefna verður að vera stöðugt í gildi ef hún á að skila árangri 

þannig að nemendur vita alltaf við hverju þeir geta búist ef þeir haga sér illa. 

Það verða að vera skýrar reglur og skýr viðurlög. Það sem er þó mikilvægast 

og án efa erfiðasti þátturinn er að allir verða að vera samtaka í notkun hennar 

og eftirfylgni þar sem árangur veltur á samræmdum viðbrögðum, án 

undantekninga (Cowley, 2003, bls. 147‒148). Skólar á Íslandi hafa tekið upp 

margs konar agastefnur sem eru ólíkar í eðli sínu en allar hafa þær að 

markmiði að koma í veg fyrir agavandamál, einelti andfélagslega hegðun, 

stuðla að aukinni félagsfærni, jákvæðum skólabrag og betri líðan nemenda og 

starfsfólks. 

2.4 Skólabragur 

Samkvæmt 30. grein laga um grunnskóla (nr. 91/2008) ber öllum aðilum 

skólasamfélagsins að leggja sitt af mörkum til þess að stuðla að og viðhalda 

góðum starfsanda og jákvæðum skólabrag. Í aðalnámskrá er tekið fram að 

starfsfólki skóla ber í hvívetna að stuðla að góðum starfsanda og gagnkvæmri 

virðingu allra í skólanum í samstarfi við nemendur, foreldra og starfsfólk. 

Skólabragur vísar í ákveðna menningu sem ríkir í skólunum. Hvernig 

nemendur upplifa skólann hefur áhrif á það hvernig þeir haga sér og þar af 

leiðandi vinnu þeirra í skólanum. Ef nemendur mæta á morgnana í skóla þar 

sem skólabragurinn einkennist af jákvæðni og vinnusemi er mun líklegra að 

þeir endurspegli það í hegðun sinni og vinnubrögðum (Cowley, 2003, bls. 

145).  

Rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar og Ingibjargar Kaldalóns (2006) á 

viðhorfum starfsfólks grunnskóla á hegðunarvanda nemenda leiddi í ljós að 

jákvætt viðhorf starfsfólks til nemenda skili hvað mestu þegar skapa á góðan 

skólabrag. Viðhorf starfsfólksins endurspeglast ekki síst í þeim leiðum sem 

skólafólkið velur til að fást við ólíka og erfiða hegðun. Aðrir þættir sem 

stuðla að góðum skólabrag, samkvæmt fyrrgreindri rannsókn, voru sjálfsmat 

nemenda, reglulegur samsöngur eða morgunsöngur, ýmsar skemmtilegar 
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uppákomur, vinavikur, samvinna árganga og öflug lífsleiknikennsla. Einnig 

var talið mikilvægt að hlusta á raddir nemenda með því að hafa 

einstaklingsviðtöl og reglulega bekkjarfundi (Ingvar Sigurgeirsson og 

Ingibjörg Kaldalóns, 2006, bls. 56‒58). 

 Niðurstöður PISA rannsókna á Íslandi undanfarinn áratug sýna 

jákvæða þróun á skólabrag og bekkjaranda. Breytingar sem komið hafa fram 

milli ára í rannsóknum PISA eru m.a. að stuðningur kennara við nemendur 

hefur aukist, samband nemenda við kennara hefur styrkst, nemendur 

samsama sig betur nemendahópnum í skólanum, agi í tímum hefur aukist 

lítillega og viðhorf nemenda til skólans batnað. Árið 2012 var stuðningur 

kennara, samband þeirra við nemendur og samsömun nemenda við 

nemendahópinn áberandi betri á Íslandi en almennt í OECD ríkjunum þó svo 

að agi í tímum væri lítið eitt minni hér á landi en gengur og gerist annars 

staðar (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 

2013, bls. 70).  

Jákvæður skólabragur er í eðli sínu forvarnarstarf og getur dregið úr 

neikvæðum samskiptum, s.s. einelti og öðru ofbeldi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013a, bls. 45). Einelti er tengt skólabrag einstakra 

skóla og því hegðunar- og samskiptamynstri sem viðgengst í skólanum. Því 

er mikilvægt að stefnumótun skóla í eineltismálum sé tengd heildarumhverfi 

skólans og hafi það að markmiði að tryggja skólaumhverfi þar sem 

nemendum líður vel og búa við öryggi (Arthur Morthens, Sesselja Snævarr, 

Guðmundur Sighvatsson, Unnur Kristjánsdóttir, Jóhann Thoroddsen og 

Þorlákur H. Helgason, 2001, bls. 5). 

Líðan nemenda  

Bernsku- og æskuárin eru mikilvægt skeið í ævi hvers einstaklings. Skólinn á 

að vera griðastaður barna þar sem þau finna til öryggis, fá tækifæri til að 

þroska og nýta hæfileika sína og njóta bernsku sinnar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013a, bls. 44). Kannanir sýna að íslenskum 

grunnskólanemum líður betur í skólanum nú en áður (Almar M. Halldórsson, 

Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2013, bls. 70; Umboðsmaður 

barna, 2010, bls. 37). Samkvæmt könnun á líðan barna í 5., 6. og 7. bekk árið 

2013 kom í ljós að meirihluti barna hefur hvorki orðið fyrir né tekið þátt í 

stríðni og einelti í skólanum. Engu að síður er ákveðinn hluti nemenda sem 
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verður oft fyrir einhvers konar stríðni, telur sig verða fyrir einelti og líður illa 

í skólanum (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2013, bls. 59). Samkvæmt rannsókn á 

vegum Umboðsmanns barna (2010) líður í kringum 15% nemenda illa og 

finna fyrir óöryggi, bæði á skólalóðinni og í kennslustofunni. Sama rannsókn 

leiddi í ljós að öryggi á skólalóðum virðist vera ábótavant og nemendur vilji 

fá betra eftirlit í frímínútum. Sýnileg viðvera kennara eða annars starfsfólks 

úti á skólalóðinni veitir þeim öryggi (Umboðsmaður barna, 2010, bls. 37). Í 

svörum nemenda við opnum spurningum um hvað mætti bæta í skólanum 

kom fram að þeir vildu þeir m.a. betri mat, meiri gæslu í frímínútum, betra 

námsskipulag, fleiri leiktæki á lóðum og ekkert einelti (Umboðsmaður barna, 

2010, bls. 35). Flest þessara atriða snúa að aðstæðum utan kennslustofunnar. 

Þegar nemendur nefna þá staði þar sem þeim er helst strítt nefna þeir fyrst og 

fremst skólalóðina og ganga skólans í frímínútum (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 

2013, bls. 61). Þessar niðurstöður endurspegla niðurstöður rannsókna 

fræðimanna á einelti í skólum. 

Einelti  

Einelti er ekki eitt einangrað atvik heldur ítrekað ofbeldi þar sem 

valdaójafnvægi ríkir milli þess sem verður fyrir eineltinu og þess sem beitir 

því (Arthur Morthens, o.fl., 2001, bls. 5; Olweus, 1993). Ýmist birtist eineltið 

sem líkamlegt ofbeldi eða andlegt/ félagslegt ofbeldi og útilokun. Útilokun úr 

jafningjahópnum er eitt birtingarform eineltis og hefur oft mjög alvarlegar 

afleiðingar fyrir þann sem er útilokaður (Umboðsmaður barna, 2010, bls. 38‒

39). Félagslegt einelti, andlegt ofbeldi eins og háðsglósur, kaldhæðni og 

útilokun er erfiðara að eiga við heldur en beinar líkamsmeiðingar þar sem 

þær eru augljóslega brot á skólareglum. Það er oft óljóst hvernig starfsmaður 

sem verður vitni af félagslegu einelti á að bregðast við. Óöryggið sem hann 

upplifir þegar hann verður vitni af slíkum samskiptum á milli tveggja 

nemenda getur leitt til þess að hann velur að aðhafast ekkert í málinu 

(Vaillancourt o.fl., 2010, bls. 51). Það er einnig erfiðara að eiga við andlegt 

ofbeldi þar sem hlutfall nemenda á hvern starfsmann er óhagstætt og refsing 

við slíku ofbeldi er oft ekki eins skýr og við líkamlegu ofbeldi (Craig, Pepler 

og Atlas, 2000, bls. 30). Margt bendir til að stelpur upplifi frekar andlegt 

ofbeldi og útilokun meðan strákar upplifi oftar líkamlegt ofbeldi (Smith og 

Morita, 1999, bls. 2). 
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Meirihluti óæskilegrar hegðunar eins og eineltis á sér stað utan 

kennslustofunnar í frímínútum, s.s. á leikvelli, göngum, matsal og salernum. 

Á slíkum stöðum er algengt að nemendur safnist saman undir takmörkuðu 

eftirliti starfsmanna. Þá nefna yngri nemendur frekar skólalóðina á meðan 

eldri nemendur nefna frekar ganga skólans (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2013, bls. 

61; Olweus, 1993, bls. 6; Ragnar F. Ólafsson, 2008, bls. 10; Rathvon, 2008, 

bls. 353; Smith, 1999, bls. 72; Vaillancourt o.fl., 2010, bls. 49). Aukið eftirlit 

á þeim stöðum þar sem nemendur finna fyrir óöryggi þarf að vera til staðar 

svo að hægt sé að fylgja eineltisáætlunum skólans vel eftir. Þó ber að hafa í 

huga að birtingamynd og staðsetning eineltis getur hugsanlega breyst í kjölfar 

slíkra aðgerða í stað þess að því sé útrýmt (Vaillancourt o.fl., 2010, bls. 51). 

Einelti í skólum getur tengst ytri áhrifaþáttum s.s. slæmum 

fjölskylduaðstæðum. Starfsfólk skóla má þó ekki einblína á ytri þætti og fría 

sig þannig ábyrgð á hegðun nemenda. Ákveðnir þættir í skólastarfinu, líkt og 

neikvæður skólabragur, hafa mikið um það að segja hvort að einelti þrífist í 

skólanum eða ekki. Það hefur sýnt sig að viðhorf, venjur og hegðun 

starfsfólks, sem og fjöldi nemenda á hvern kennara hefur mikil áhrif á 

hvernig tekst að koma í veg fyrir einelti og beina hegðun nemenda í 

jákvæðari og uppbyggilegri farveg (Olweus, 1999, bls. 21).  

Rannsóknir hafa sýnt að þolendur eineltis þjást frekar af þunglyndi 

og lélegri sjálfsmynd heldur en aðrir. Einnig eru gerendur og þolendur 

eineltis líklegri til að leiðast út í glæpi og aðra áhættuhegðun. Þar sem fá 

ungmenni leita sér aðstoðar í heilbrigðiskerfinu liggur beinast við að vinna 

markvisst gegn eineltinu í skólunum (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Árný 

Elíasdóttir, 2009, bls. 9;Vaillancourt o.fl., 2010, bls. 42). Í reglugerð um 

ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum (nr. 1040/2011) er 

nánar kveðið á um skyldur starfsmanna grunnskóla og í 7. grein þeirrar 

reglugerðar segir að aðgerðir skóla gegn einelti eigi að taka til skólans í heild. 

Hver kennari ber ábyrgð á að framfylgja þeim aðgerðum og skólastjóri ber 

ábyrgð á að starfið sé samhæft.  

Margs konar eineltisáætlanir hafa verið þróaðar og innleiddar en þær 

eru jafn mismunandi og þær eru margar. Margt bendir til þess að það þurfi 

fleira til að vinna bug á þessum flókna vanda sem einelti er (Ragnar F. 

Ólafsson, 2008, bls. 25). 
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2.5 Samantekt 

Það er mikil þörf á því að leggja áherslu á sálfræðilegan-, félagslegan- og 

tilfinningarlegan ávinning frímínútna og líta á þær sem mikilvægan lið í 

heilbrigðis- og forvarnarstefnu grunnskóla. Þannig mætti fá sveitafélög, 

ráðuneyti og foreldrafélög til að styrkja frímínútur með ýmsum hætti. Með 

slíkum stuðningi væri hægt að manna og þjálfa fólk til að sinna virku eftirliti 

og bæta umhverfi grunnskóla (Ramstetter, Murray og Garner, 2010, bls. 

525). Efla þarf virkt eftirlit í skólum með því að veita starfsfólki skóla sem 

sér um frímínútur skýra verklýsingu og nauðsynlega þjálfun. Nauðsynlegt er 

að skólar komi sér upp agastefnu og eineltisáætlun og að þær taki til allra 

þátta skólastarfsins. Allt starfsfólk skólans verður að eiga hlutdeild í 

stefnunni og þekkja sitt hlutverk til að tryggja árangur. Virk stefna í aga- og 

eineltismálum ásamt góðu eftirliti þjálfaðs starfsfólks ætti að geta dregið úr 

einelti og auka öryggi í skólunum. Það ætti að hafa keðjuverkandi áhrif á 

skólabrag og auka þannig vellíðan og námsárangur nemenda og uppfylla 

kröfur nýrrar aðalnámskrár.  
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3. Rannsóknin og rannsóknaraðferðir 

Við rannsóknina voru notaðar eigindlegar rannsóknaraðferðir. Í þessum kafla 

verður fjallað um þær rannsóknaraðferðir sem notaðar voru; val á 

þátttakendum; gagnaöflun og umfjöllun um réttmæti, siðferðisleg álitamál og 

takmarkanir rannsóknarinnar. 

3.1 Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir gera ráð fyrir að sannleikurinn sé afstæður og 

að þekking verði til í gegnum reynslu en ekki eitthvað sem einhver finnur eða 

uppgötvar (Eisner, 1998, bls. 7). Markmið rannsóknarinnar er því ekki að 

komast að einhverjum sannleika heldur að skapa þekkingu á frímínútum sem 

hægt er að nýta til að auka gæði skólastarfs og þar af leiðandi menntunar 

(Eisner, 1998, bls. 214). Markmið eigindlegra rannsókna er að kanna og 

skilja viðfangsefnið frekar en að fá einhverja sameiginlega niðurstöðu frá 

þátttakendum. Með því að velja eigindlegar rannsóknaraðferðir reynir 

rannsakandi að fá eins nákvæma merkingu upplýsinganna sem hann aflar og 

hugsast getur frekar en að alhæfa og staðla svör þátttakenda sinna. 

Rannsakandi verður að gera ráð fyrir að það geti verið margt sem hafi áhrif á 

viðfangsefnið (Creswell, 2012, bls. 130‒131). Þess vegna eru spurningar 

opnari en í megindlegum rannsóknum (sem eru jafnan staðlaðar) og 

viðfangsefnið getur breyst í rannsóknarferlinu. Rannsakandi verður því að 

vera tilbúinn að aðlaga rannsóknarspurningar og viðfangsefni eftir 

viðbrögðum þátttakenda (Maxwell, 2005, bls. 3). Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir bjóða upp á sveigjanleika sem gerir rannsakanda kleift að 

finna áhrifaþætti sem honum hafði ekki dottið í hug með því t.d. að kanna 

reynslu og hegðun einstaklinga í gegnum persónuleg viðtöl (Maxwell, 2005, 

bls. 22). 
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Viðtöl og vettvangsathuganir 

Í eigindlegum rannsóknum er gögnum aðallega safnað í gegnum viðtöl og 

vettvangsathuganir. Notaðar eru opnar spurningar og gátlistar sem eru 

sérhannaðir fyrir hverja rannsókn. Þegar eigindlegar rannsóknaraðferðir eru 

notaðar til þess að afla rannsóknargagna gerist gagnaöflun og greining 

samtímis. Það er engin ein aðferð rétt við að greina eigindleg gögn en slík 

greining byggir á túlkun þar sem rannsakandi notar persónulegt mat við að 

kóða gögnin, þ.e. hann flokkar upplýsingar sem hann hefur aflað í þemu 

(Creswell, 2012, bls. 238). Einstaklingsviðtöl gera þátttakendum kleift að 

lýsa persónulegri reynslu á nákvæman hátt. Gögn sem safnað er með þessum 

hætti veita gagnlegar upplýsingar sem ekki er hægt að fá með beinni athugun 

á hegðun. Í viðtölum hefur rannsakandi meira vald yfir því hvers konar gögn 

hann fær með því að spyrja viðmælanda spurninga sem koma jafnóðum upp í 

huga hans og óska eftir frekari útskýringum. Á meðan viðtöl gefa 

rannsakanda gögn sem lýsa viðhorfi þátttakenda og því sem hann segir þá eru 

vettvangsathuganir notaðar til þess að sjá hvað þátttakendur gera og þannig 

fást viðbótar upplýsingar sem ekki er hægt að fá í viðtali.  

3.2 Val á þátttakendum 

Í eigindlegum rannsóknum eru þátttakendur og staðsetning valin með tilgang 

í huga en ekki af handahófi, þ.e. þeir þátttakendur eru valdir sem rannsakanda 

finnst líklegt að geti veitt besta innsýn í rannsóknarefnið og svarað 

rannsóknarspurningum hans sem best (Creswell, 2012, bls. 205). Val á 

skólum í þessari rannsókn markaðist fyrst og fremst af stefnu skólanna í 

agamálum. Til þess að varpa ljósi á hvaða hlutverk agastefna skóla spilar í 

upplifun starfsfólks af frímínútum voru valdir tveir skólar, einn með 

heildræna agastefnu og annar þar sem stuðst er við almennar skólareglur og 

vinnuferli frekar en heildræna agastefnu.  

Kynningarbréf var sent í skólana, skóla A og skóla B,  þar sem 

rannsókninni var lýst og óskað var eftir þátttöku (fylgiskjal 1). Einnig var 

skólastjóri beðinn um að benda á starfsmenn með góða reynslu sem hefðu 

áhuga á að taka þátt í rannsókninni og tóku skólastjórar beggja skóla vel í 

fyrirspurnina. Í skóla B skipaði skólastjóri tengilið í stjórnunarteymi skólans 

sem kannaði áhuga starfsfólks á þátttöku áður en hann útvegaði tvo 
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viðmælendur, af báðum kynjum. Í skóla A benti skólastjóri á nokkra 

einstaklinga sem hefðu góða reynslu og hefðu líklega áhuga á að taka þátt. 

Eftir að hafa aflað samþykkis fengust tveir viðmælendur, af báðum kynjum. 

Til þess að fá viðmælendur af báðum kynjum í þeim skóla var litið fram hjá 

takmörkuðum starfstíma annars starfsmannsins í skólanum þar sem hann 

hafði sambærilega starfreynslu sem þótti nýtast jafn vel. 

Skólarnir og þátttakendur 

Rannsóknin fór fram vorið 2014 í tveimur grunnskólum í sama sveitarfélagi. 

Þátttökuskólarnir hafa sambærilegan nemendafjölda og fjölda starfsmanna en 

eru að öðru leyti ólíkir hvað varðar aldur, stefnu, skólahverfi og skipulag 

skólabyggingar. Skólastjórnendur í skóla A hafa ekki enn innleitt markvissa 

agastefnu í skólanum en það er þó á dagskrá. Starfsfólk í skóla B hefur unnið 

eftir markvissri agastefnu sem tekur til allra þátta skólastarfsins í nokkur ár. 

Til þess að tryggja nafnleynd skólanna og þátttakenda er auðkennandi 

upplýsingum um skólana sleppt. Ekki er gefið upp hvaða agastefnu unnið er 

eftir í skóla B þar sem stefnan sem slík skiptir ekki öllu máli heldur hvernig 

og hvort unnið er eftir henni.  

Þátttakendur voru tveir starfsmenn sem sinna öðrum störfum en 

kennslu í hvorum skóla, einn af hvoru kyni. Þátttakendur í skóla A verða 

nefnd Anna og Ari en viðmælendur í skóla B verða nefnd Bára og Baldur. 

Ekki var spurt nánar út í bakgrunn eða fjölskylduaðstæður þar sem þær 

upplýsingar voru ekki taldar hafa áhrif á viðhorf þátttakenda.  

 

 Anna er 29 ára. Hún er með stúdentspróf og talsverða starfsreynslu í 

leikskóla, grunnskóla og félagsmiðstöðvum. Hún hefur unnið í skóla 

A í 7 ár sem umsjónarmaður frístundaskóla, afleysingarkennari og 

stuðningsfulltrúi. 

 

 Ari er 26 ára. Hann er með grunnskólapróf, sólópróf í flugi og er í 

námi sem gerir honum kleift að sækja um inngöngu í háskóla. Hann 

hefur reynslu sem gangavörður í öðrum grunnskóla og hefur unnið á 

leikskóla. Hann hefur unnið í skóla A í tæp 2 ár sem stuðningsfulltrúi 

og sem afleysing fyrir umsjónarmann frístundaskóla.  
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 Bára er 43 ára. Hún er með grunnskólapróf og hefur lokið 

stuðningsfulltrúanámi. Hún hefur unnið í skóla B í 8 ár sem 

stuðningsfulltrúi. 

 

 Baldur er 45 ára. Hann er með grunnskólapróf og hefur starfað sem 

verkamaður í hinum ýmsu störfum. Hann hefur unnið í skóla B í tæp 

16 ár sem gangavörður. 

3.3 Gagnaöflun og gagnagreining  

Tekin voru hálfopin viðtöl við þátttakendur þar sem stuðst var við nokkrar 

opnar spurningar til þess að leiða viðtalið (fylgiskjal 3). Viðtölin tóku á bilinu 

30-45 mínútur og viðtölin voru tekin upp þegar upplýstu samþykki 

þátttakenda hafði verið aflað. Viðtölin tóku styttri tíma en búist var við þar 

sem umræður leiddust ekki mikið út fyrir spurningalistann og þátttakendur 

bættu ekki við miklu þegar þeim var boðið að koma einhverju á framfæri sem 

skipti þá máli. Auk viðtalanna voru gerðar vettvangsathuganir í skólunum þar 

sem rannsakandi dvaldi tæplega eina viku í hvorum skóla. Sex athuganir voru 

gerðar í hvorum skóla á þremur dögum í frímínútum á öllum skólastigum og 

svæðum þar sem nemendur eru í frímínútum. Í athugununum var atferli 

nemenda og starfsmanna skráð eftir fyrirfram tilbúnum gátlista (fylgiskjal 4). 

Á vettvangi voru teknar ljósmyndir í skólunum með það í huga að hægt væri 

að nýta þær við greiningu gagna eftir að vettvangsathugun lyki. Einungis 

voru teknar myndir af skólahúsnæði og skólalóð. Engar myndir voru teknar 

af starfsfólki og nemendum í frímínútum.  

Til þess að bæta meiri breidd í gögn þessarar rannsóknar voru einnig 

ýmis önnur gögn skoðuð eins og skólanámskrá skólanna, starfsáætlun, 

eineltisáætlun, lýsingar á agakerfum og niðurstöður kannana á vegum 

Skólapúlsins. Vegna nafnleyndar er ekki vísað til þessara gagna sérstaklega 

en þau notuð til hliðsjónar við greiningu fyrrnefndra gagna. Notuð voru 

sambærileg gögn í skólunum og ef gögn skorti var stuðst við munnlegar 

heimildir frá skólastjórnendum eða starfsfólki skólanna. Í eftirfarandi töflu 

má sjá nánari útlistun á þeim aðferðum sem notaðar voru í rannsókninni og 

tilgangi þeirra.  

 



 

 

21 

Tafla 1 Aðferðir sem notaðar voru og markmið þeirra 

Aðferð: Markmið: 

Formleg viðtöl. 

Fjögur viðtöl við 

þátttakendur. 

Að komast að viðhorfum þátttakenda og afla 

upplýsinga sem hægt er að nota til þess að geta svarað 

rannsóknarspurningum.  

Óformleg viðtöl. 

Óundirbúið, 

óformlegt spjall á 

vettvangi. 

Að afla upplýsinga um skólastarf og starfshætti 

skólanna með því að ræða óformlega við 

skólastjórnendur, kennara, starfsmenn skóla og 

nemendur á meðan vettvangsathugun og gagnaöflun 

stóð. 

Vettvangsathuganir 

Skráning á hegðun 

nemenda og 

starfsfólks. 

Að afla upplýsinga sem styðja við þær upplýsingar sem 

fengnar eru í viðtölum til þess að sjá hvað þátttakendur 

og nemendur gera en ekki bara það sem þeir segja að 

þeir geri. 

Niðurstöður 

Skólapúlsins á 

einelti og líðan 

nemenda.  

Að fá upplýsingar um það hvort upplifun starfsfólksins 

af líðan nemenda endurspegli niðurstöður Skólapúlsins 

þar sem eigið mat nemenda kemur fram, þ.e. hvort 

nemendurnir sjálfir upplifi mikla vanlíðan eða einelti í 

skólanum. 

Önnur gagnaöflun.  Upplýsingum safnað til þess að styðja við frásagnir 

þátttakenda. og fylla upp í eyður þar sem upplýsingar 

vantaði. Ýmis gögn um skipulag frímínútna og 

skólastarfs. t.d. starfsáætlanir skóla, skipulag eftirlits í 

skólunum, heimasíður skólanna og bæjarfélagsins o.fl.. 

 

Greining rannsóknargagna 

Við greiningu gagna rýnir rannsakandi í upplýsingar sínar og reynir að sjá 

samhengi og byggja heildarmynd sem gefur vísbendingu um við hverju megi 

búast og hvar frekari þörf á rannsóknum liggur (Creswell, 2012, bls. 131). 

Gögnin sem safnað var í þessari rannsókn voru kóðuð og greind í þau sex 

þemu sem sjá má í eftirfarandi töflu. Þessi sex þemu mynda niðurstöður 

rannsóknarinnar.   
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Tafla 2 Flokkun rannsóknargagna 

Kóðar: Þemu: 

Bakgrunnur, menntun og reynsla      Starfsfólk skóla 

Starfslýsing, ábyrgð og skyldur 

Starfsþjálfun og námskeið 

Frímínútur - skipulag      Frímínútur 

Skólareglur og agastefna      Agastefna 

Líðan nemenda og þátttakenda     Skólabragur og líðan 

Skólabragur 

Samstarf við stjórnendur     Samskipti og samstarf 

Samstarf við kennarar 

Hugsanlegar breytingar   Hugsanlegar breytingar 

3.4 Réttmæti, siðferði og takmarkanir  

Engin rannsókn er laus við meinbugi og hlutdrægni þar sem engin aðferð til 

gagnaöflunar er fullkomin. Takmarkanir eigindlegra rannsóknaraðferða eru 

að miklu leyti fólgnar í því að upplýsingarnar sem rannsakandi aflar eru 

litaðar af lífi og reynslu þátttakenda. Gögnin geta blekkt þar sem viðmælandi 

getur verið að segja það sem hann heldur að rannsakandi vilji heyra. Sama 

hættan skapast í vettvangsathugunum þar sem áhrif nærveru rannsakanda 

getur skekkt niðurstöður vegna þess að þátttakendur hegða sér ef til vill 

öðruvísi en þeir gera venjulega vegna þess að fylgst er með þeim. Báðar 

aðferðir krefjast túlkunar og færni í skráningu og viðtalstækni (Creswell, 

2012, bls. 218). Allar rannsóknir krefjast túlkunar sem litast af dómgreind og 

siðferði rannsakanda. Túlkun eins rannsakanda er ólík túlkun allra annarra, 

hún er ekki endilega réttari eða nákvæmari heldur er hún lituð af viðhorfi 

hans (Creswell, 2012, bls. 238). Rannsóknin og niðurstöður hennar litast að 

einhverju leyti af viðhorfi og reynslu rannsakandans þar sem hann sjálfur er 

eitt helsta mælitæki rannsóknarinnar og niðurstöðurnar byggja á túlkun hans 

(Eisner, 2005, bls. 34). Þetta er mikilvægt að hafa í huga í öllu 

rannsóknarferlinu. Það ber sérstaklega að hafa í huga við hönnun þeirra 

spurninga og gátlista sem notaðir eru. Þess vegna voru öll mælitæki sem 

notuð voru í þessari rannsókn borin undir leiðbeinanda þessa verkefnis áður 

en þau voru notuð til að draga sem mest úr áhrifum rannsakanda. 
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Rannsakandi í eigindlegum rannsóknum þarf að geta gætt hlutleysis og 

fjarlægðar með því að geta aðgreint sinn heim frá heimi þátttakenda þrátt 

fyrir mikla nálægð og samkennd við þá (Ástríður Stefánsdóttir, 2013, bls. 6). 

Þó svo að það sé von rannsakanda að með rannsókninni sé hægt að knýja 

fram einhvers konar samfélagslegar úrbætur, í þessu tilviki úrbætur á 

fyrirkomulagi frímínútna í grunnskólum og eflingu starfsfólks skóla með því 

að ljá þeim rödd, þá má hann ekki láta pólitíska hugsjón hafa áhrif á hlutleysi 

sitt við úrvinnslu gagna til þess að tryggja árangur (Ástríður Stefánsdóttir, 

2013, bls. 12).  

Réttmæti 

Til að tryggja réttmæti eigindlegra rannsókna þarf rannsakandi að vera 

meðvitaður um áhrif hans á rannsóknina og reyna eftir fremsta megni að 

draga úr þeim. Einnig þarf hann að nota allar þær rannsóknaraðferðir sem 

kostur er á og greina frá öllu rannsóknarferlinu á gagnrýnin hátt svo að þeir 

sem lesa niðurstöðurnar geti ákveðið hversu réttmætar upplýsingarnar eru 

sem rannsóknin veitir (Whittemore, Chase og Mandle, 2001, bls. 534). Það er 

einnig talið auka trúverðugleika eigindlegra rannsókna ef fleiri en ein aðferð 

er notuð til að afla gagna en það gefur rannsakendum meiri breidd í gögnin. 

Með því að safna gögnum í gegnum viðtöl og vettvangsathuganir fá 

rannsakendur betri gögn en ef þeir styðjast aðeins við aðra hvora aðferðina 

(Maxwell, 2005, bls. 93‒94). 

Siðferðileg álitamál 

Það eru ýmsar áskoranir og siðferðislegar klípur sem fylgja eigindlegum 

rannsóknum. Í fyrsta lagi þarf að afla allra tilskilinna leyfa til þess að geta 

framkvæmt rannsóknina. Það þarf enn meiri aðgang að viðföngum og 

vettvangi í eigindlegum rannsóknum þar sem oft er um mjög persónulegar 

upplýsingar að ræða og ber rannsakanda að gæta þess að þátttakendur verði 

ekki fyrir neinum skaða (Creswell, 2012, bls. 205). Í þessari rannsókn var 

skólastjórnendum sent kynningarbréf í tölvupósti þar sem gert var grein fyrir 

rannsókninni og helstu markmiðum hennar til þess að skólastjórnendur og 

þátttakendur gætu tekið upplýsta ákvörðun um þátttöku (fylgiskjal 1). Það er 

réttur þátttakenda að svara ekki einstaka spurningum eða hætta þátttöku 
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hvenær sem er í ferlinu áður en þeir veita samþykki fyrir þátttöku. Ef 

viðmælandi tekur fram að hann vilji að ákveðinn hluti viðtals eða allt viðtalið 

verði ekki notað í rannsókninni þá má rannsakandi ekki nota það í greiningu 

sinni (Creswell, 2012, bls. 231). Í þessari rannsókn voru þátttakendur 

upplýstir um þennan rétt í upphafi viðtals áður en lengra var haldið. Til þess 

að auka líkur á þátttöku skólanna og til að endurgjalda greiðann var 

skólunum boðið að nýta niðurstöður rannsóknarinnar í mat og þróun 

skólastarfsins. Skólastjórnendur ákváðu að ekki væri þörf á því að afla leyfa 

hjá foreldrum fyrir vettvangsathugununum þar sem einungis atvik og hegðun 

starfsfólks og nemenda var skráð sem ekki er hægt að rekja til persóna. 

Teknar voru myndir af skólalóð og aðstöðu í skólunum en þess var gætt að 

myndirnar væru teknar þegar börnin voru ekki á staðnum. Öllu myndum og 

upptökum var eytt að úrvinnslu lokinni. Rannsóknin var tilkynnt til 

persónuverndar áður en vinna hófst (fylgiskjal 2). 

Í öðru lagi þarf að gæta trúnaðar og tryggja nafnleynd þátttakenda. 

Til þess að tryggja nafnleynd er skólunum og viðmælendum gefin dulnefni 

og ekki tilgreint hvaða agastefna er starfrækt í skóla B. Einnig er ákveðnum 

einkennum skólanna sem rannsakandi telur ekki skipta máli fyrir rannsóknina 

sleppt t.d. nákvæmum aldri skólanna og lýsingu bygginga og skólalóða, til að 

tryggja að niðurstöðurnar verði ekki raktar til skólanna.  

Takmarkanir rannsóknarinnar 

Takmarkanir fræðilega kaflans felast í leitarskilyrðum við heimildaleit þar 

sem greinar sem leggja áherslu á kosti frímínútna voru frekar skoðaðar en 

þær greinar sem mæla gegn þeim. Takmarkanir rannsóknarinnar felast fyrst 

og fremst í takmörkuðu alhæfingargildi hennar þar sem þátttökuskólarnir eru 

einungis tveir, þátttakendur aðeins fjórir og takmarkaður tími áætlaður í 

framkvæmd rannsóknarinnar. Báðir skólar eru í sama bæjarfélagi og 

endurspegla skólarnir áherslur bæjarfélagsins í skóla- og starfsmannamálum. 

Niðurstöðurnar er því ekki hægt að yfirfæra á aðra skóla eða aðra starfsmenn 

skóla almennt þar sem um persónuleg viðhorf þátttakenda er að ræða. Einnig 

gæti annar mismunur á milli skólanna en stefna skólanna í agamálum haft 

meiri áhrif á ólík viðhorf þátttakenda eins og t.d. aldur þeirra og kyn. Að 

sama skapi gætu aðrir þættir en fyrirkomulag frímínútna skýrt mun á líðan 

nemenda í skólunum eins og skólahverfi og heimilisaðstæður.  
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4. Niðurstöður 

Hér verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar í sex þemum: 

Starfslýsingar og starfsþjálfun; frímínútur; agastefna; skólabragur og líðan; 

samskipti og samstarf og hugsanlegar breytingar. Niðurstöðurnar byggja fyrst 

og fremst á viðhorfum þátttakenda eins og þau koma fram í viðtölunum. 

Niðurstöðum úr greiningu annarra gagna er fléttað inn í þemun sex, þ.e. 

vettvangsathugunum, óformlegum samtölum við starfsmenn og nemendur 

skólanna, starfsmenn bæjarfélagsins og niðurstöðum kannanna Skólapúlsins 

þar sem við á. Í lok kaflans eru helstu niðurstöður dregnar saman. 

4.1 Starfslýsingar og starfsþjálfun 

Í þessum kafla verður fjallað um starf þátttakenda. Fjallað verður um hvernig 

störfin eru skilgreind af bæjarfélaginu og hvernig þátttakendur í rannsókninni 

skilgreina störf sín út frá reynslu sinni í skóla A og skóla B. Einnig verður 

fjallað um hvernig starfsþjálfun þeirra var háttað og hvort þeir hafi fengið 

einhver námskeið eða símenntun síðan þeir hófu störf í skólunum.  

Starfslýsing 

Viðmælendur beggja skóla eiga það allir sameiginlegt að finnast erfitt að 

skilgreina starf sitt og tilgreina hvaða ábyrgð og skyldum þeir gegna. Síðustu 

ár hefur bæjarfélagið skilgreint alla ófaglærða starfsmenn innan 

grunnskólanna sem almennt starfsfólk grunnskóla (áður stuðningsfulltrúar, 

gangaverðir o.s.frv.). Markmiðið með nýrri starfslýsingu var að skapa 

fjölbreyttari störf, betri nýtingu á vinnutíma og hagræðingu fyrir bæjarfélagið 

(Heimild ekki birt vegna nafnleyndar). Starfslýsingarnar sem útbúnar voru 

við breytinguna eru tvær (Starfslýsing I og Starfslýsing II) og eru til 

viðmiðunar fyrir skólastjórnendur. Eini munurinn á starfslýsingu starfsmanns 

I og starfsmanns II er sá að starfsmaður II þarf að hafa lokið 

stuðningsfulltrúanámi eða sambærilegu námi og er þar af leiðandi með hærri 
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laun (fylgiskjal 5). Leitað var eftir samtali við starfsmann bæjarfélagsins til 

þess að fá þessar upplýsingar á hreint og fengust starfslýsingarnar og 

eftirfarandi upplýsingar í því samtali þar sem þær var ekki að finna á 

heimasíðu bæjarfélagsins. 

 Það er hlutverk skólastjórnenda að meta hvernig nánari útfærslu á 

starfslýsingu starfsfólks skóla er háttað eftir þörf skólans hverju sinni, hvort 

sem það starfar fyrst og fremst sem stuðningur inni í bekk, skólaliði eða 

gangavörður. Skólarnir mega enn þá nota starfsheitin innan skólans þó svo að 

starfsmennirnir séu skráðir hjá bæjarfélaginu sem starfsfólk skóla. Breytingin 

var gerð til hagræðingar en til þess að vinnutími starfsfólks skóla nýtist sem 

best er litið á það sem nokkurs konar fjölnota starfsfólk sem hægt er að nýta í 

hin ýmsu störf í þágu skólanna (NN, munnleg heimild 26. mars 2014).  

Þátttakendum rannsóknarinnar finnst þessi starfslýsing of víðtæk og 

sé til þess fallin að þjóðnýta starfskrafta þeirra eftir geðþótta skólastjórnenda. 

Þeim finnst þeir vera settir í of mörg og ólík störf á sama tíma og þeim finnst 

mjög óskýrt hvað er í verkahring hvers. Þetta vekur mikla óánægju meðal 

þátttakenda og að þeirra sögn flestra sem vinna með þeim, sérstaklega meðal 

þeirra sem starfa sem stuðningsfulltrúar.  

Ari í skóla A og Bára í skóla B skilgreina sig sem stuðningsfulltrúa 

þar sem þau fylgja ákveðnum árgangi og þá sérstaklega ákveðnum 

nemendum með skilgreindar sérþarfir innan þess árgangs, m.a. út í 

frímínútur. Báru finnst litið fram hjá því að hún sé sérstaklega búin að 

mennta sig sem stuðningsfulltrúi (sbr. Starfslýsingu II) og finnst t.d. ekki rétt 

að gangaverðir séu komnir í það að láta nemendahópa lesa. Henni finnst það 

klárlega vera verksvið stuðningsfulltrúa. Ari segir að hlutverk þeirra sem 

stuðningsfulltrúar feli m.a. í sér að þau eigi að styðja við nemendur ef það 

koma upp vandamál, brjóta upp einelti, sinna gæslu og þrifum. Hann telur 

meiri þörf á því að hann fái undirbúningstíma eða einhvers konar samráð með 

kennurunum sem hann starfar með í stað þess að vera settur í þrif á 

starfsdögum skólans. Anna hefur gengt ýmsum störfum í skóla A en vinnur í 

augnablikinu sem stuðningsfulltrúi og umsjónamaður frístundaskóla. Hennar 

verksvið er fyrst og fremst tengt frístundaskólanum en hún hefur alltaf verið 

með einhverja gæslu í frímínútum síðan hún hóf störf í skólanum. Baldur 

lítur fyrst og fremst á sig sem gangavörð en hann segir að starf hans hafi 

breyst mikið síðan hann hóf störf í skóla B fyrir tæplega 16 árum. Í seinni tíð 

hefur Baldur litið á sig sem eins konar öryggisfulltrúa útisvæðis. Hann ber 
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ábyrgð á öllu sem tengist frímínútum og er með fasta viðveru úti. Í 

frímínútunum sér hann um að labba hring í kringum skólann til þess að hafa 

yfirsýn yfir eins mikið og hann getur. Hann sér um skipulag boltavalla og 

leiktækja í samvinnu við stjórnendur. Hann ber ábyrgð á öllum aðbúnaði, 

eins og boltum og sippuböndum, og sér um að koma honum út í frímínútur 

og aftur inn. Ef slys verða á börnum í frímínútum bregst hann við þeim og 

fylgir þeim eftir. Hann metur meiðsl, tryggir öryggi vettvangs og kallar til þá 

aðstoð sem þarf. Hann ber einnig ábyrgð á ýmsum verkum innandyra eins og 

flestu sem viðkemur matsalnum. Hann hefur einn starfsmann undir sinni 

umsjón sem fylgir honum í starfi. 

Starfsþjálfun og námskeið 

Ari og Anna eru sammála um að það hafi ekki verið nein starfsþjálfun í boði 

á þeim tíma sem þau hafa unnið í skóla A. Þau segja að það hafi mikið verið 

treyst á þeirra almennu skynsemi og fyrri starfsreynslu þegar þau hófu störf í 

skólanum. Þau minnast þess ekki að það hafi verið útskýrt sérstaklega til 

hvers væri ætlast af þeim og hvaða hlutverki þau gegna, hvorki sem 

stuðningsfulltrúar inni í bekk né úti í frímínútum. Hvorki Ari né Anna muna 

eftir að hafa fengið námskeið eða símenntun sem tengist þeirra starfi þrátt 

fyrir að hafa beðið um slíkt.  

Hvorki Bára né Baldur muna eftir að hafa fengið aðra starfsþjálfun í 

skóla B en hjá samstarfsfólki. Bára segist hafa verið heppin og fengið að 

fylgja stuðningsfulltrúanum sem hún tók við af í viku áður en hann hætti. 

Þrátt fyrir það hafi hún rennt svolítið blint í sjóinn og ekki alveg vitað hvað 

hún ætti að gera. Baldur er ekki svo viss um að stjórnendur viti endilega hvað 

hann og annað starfsfólk skólans geri yfir daginn og væru þess vegna ekki til 

þess fallnir að leiðbeina öðrum ef það þyrfti að leysa hann eða aðra af. Hann 

segir að það sé meira um það að starfsmenn í sömu störfum leiðbeini nýjum 

starfsmönnum. Baldur og Bára segja að það ríki mikill stuðningur milli 

starfsmanna skólans þar sem þeir leita til hvers annars og reyni eftir fremsta 

megni að styðja við nýtt starfsfólk. Það hafi yfirleitt gengið vel og nýir 

starfsmenn fljótir að læra. Þau hafa heldur ekki fengið nein námskeið sem 

tengist þeirra starfi en hafa ítrekað óskað eftir því. Bára vill helst sjá 

námskeið sem tengjast starfi hennar sem stuðningsfulltrúi inni í bekk, þá helst 

um sérþarfir nemenda. Baldur fékk námskeið í hjálp í viðlögum fyrir þremur 
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árum eftir að hafa beðið lengi um slíkt námskeið. Hann segir að það sé alveg 

komin þörf á upprifjun. Þau fengu bæði ásamt öðrum starfsmönnum skólans 

mikla þjálfun og námskeið sem tengdust innleiðingu agastefnu skólans og 

það sé reglulega rifjað upp. Þátttakendur beggja skóla telja námskeið sem 

tengjast þeirra starfssviði vera nauðsynleg til að geta sinnt starfi sínu betur. 

4.2 Frímínútur  

Í þessum kafla verður fjallað um skipulag skólanna á frímínútum. Fjallað 

verður um hvernig frímínútum er skipt upp eftir skólastigum og stundaskrá 

nemenda og hvernig eftirliti er háttað í frímínútum. Einnig verður fjallað um 

hvernig aðstaðan er í skólunum, bæði inni og úti og hvað er í boði fyrir 

nemendur að gera á meðan frímínútum stendur. Í lok kaflans verður fjallað 

um hvernig þátttakendur upplifa hegðun nemenda í frímínútum. 

Skipulag 

Frímínúturnar eru skipulagðar á svipaðan hátt í skólunum og á eftirfarandi 

lýsing við báða skóla. Í báðum skólum eru tvennar frímínútur. Fyrri 

frímínúturnar eru strax eftir nestistímann milli kl.9.30-10.00 um morguninn. 

Þá fara nemendur í 1.-7. bekk út en 8.-10. bekkur hefur val um að vera inni. 

Hádegið er tvískipt í báðum skólum og frímínútur strax að hádegismat 

loknum. Nemendur í 1.- 4. bekk borða milli kl. 11.15-11.30 og fara síðan 

strax út og hefst kennsla þeirra aftur kl.12.00. Nemendur í 5.-10. bekk borða 

kl. 12.00 og fara nemendur 5.-7. bekkjar út að matartíma loknum en eldri 

nemendurnir mega vera inni. Kennsla hjá þeim hefst aftur kl. 12.40. 

Frímínútur yngri barnanna eru töluvert lengri en frímínútur eldri nemendanna 

eftir hádegismatinn og finnst Önnu að þær séu of langar sérstaklega þegar 

nemendur eru fljót að koma sér út eða þegar veður er vont. Fram kom í 

viðtölum og vettvangsathugunum að nemendur eru misjafnlega fljótir að 

koma sér út eftir hádegismatinn og veltur það að sögn þátttakenda oft á því 

hvað er í matinn og eftir veðri.  

Í báðum skólunum eru það stjórnendur sem skipuleggja eftirlit 

starfsmanna meðan á frímínútum og hádegismat stendur og hafa 

starfsmennirnir lítið um það að segja í báðum skólum. Í báðum skólum koma 

kennararnir að einhverju leyti að eftirliti í matsal en í hvorugum skólanna fara 
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kennararnir út í frímínútur. Í skóla A eru færri starfsmenn sem sinna eftirliti á 

útsvæði en í skóla B og fara einungis stuðningsfulltrúar út. Samkvæmt 

upplýsingum frá Baldri fara bæði gangaverðir og stuðningsfulltrúar út í skóla 

B og eru tíu til tólf starfsmenn úti í fyrri frímínútum. Í sömu frímínútum fara 

sex stuðningsfulltrúar út samkvæmt skipulagi í skóla A. Ari segir þó að þeir 

séu á bilinu sex til átta. Í fyrri hádegisfrímínútunum eru sex til sjö starfsmenn 

úti í skóla B að sögn Baldurs en fjórir samkvæmt skipulagi í skóla A. Í seinni 

hádegisfrímínútunum eru tveir starfsmenn úti samkvæmt skipulagi í skóla A 

en fimm í skóla B samkvæmt því sem Baldur segir. Hægt er að sjá muninn 

betur í eftirfarandi töflu. Fjöldi nemenda er fengin úr skólanámskrám 

skólanna og reiknað með að aðeins nemendur yngsta- og miðstigs fari út þar 

sem eldri nemendur hafa val um að vera inni. 

 

Tafla 3 Fjöldi starfsmanna í frímínútum 

Skóli Fyrstu 

 Frímínútur 

Fyrri 

hádegisfrímínútur 

Seinni 

hádegisfrímínútur 

Skóli A 6-8 starfsmenn 

307 nemendur 

4 starfsmenn 

192 nemendur 

2 starfsmenn 

115 nemendur 

Skóli B 10-12 starfsmenn  

281 nemandi 

6-7 starfsmenn 

140 nemendur 

 

5 starfsmenn 

141 nemandi 

 

Í báðum skólum segja starfsmenn að frímínúturnar gangi mjög vel ef allir 

starfsmenn mæta en um leið og einhvern vantar þá verður allt mjög erfitt og 

þeir hræddir um að hafa ekki yfirsýn yfir allt sem gerist. Í báðum skólum 

segja þátttakendur að það sé sjaldgæft að þeir fái afleysingu vanti starfsmenn 

út í frímínútur.  

Í skóla A hafa nemendur 10. bekkjar gert samning við 

skólastjórnendur um að fá styrk í ferðasjóð fyrir að sinna gæslu í fyrri 

frímínútunum. Þessi gæsla er til viðbótar við það eftirlit sem er skipulagt í 

skólanum skv. töflunni hér að ofan. Að sögn aðstoðarskólastjóra bera þeir 

sjálfir ábyrgð á að fara eftir skipulagi sem var sérstaklega útbúið fyrir þá en 

það er misjafnt hversu samviskusamlega þeir sinna þessu enda enginn sem 

fylgist með því. Starfsfólk skólans skiptir sér ekkert sérstaklega af þeim þegar 

þeir koma út. Meðan á vettvangsathugun stóð komu tveir nemendur 10. 
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bekkjar út og voru báðir ágætlega virkir í eftirliti þó svo að þeir kæmu frekar 

seint út.  

Í skóla A er skólalóðinni og almennum svæðum skólans skipt niður 

og hver starfsmaður mannar sitt svæði á meðan nemendur eru í mat og 

frímínútum. Anna og Ari segja það breyta miklu og það sé skýrara hvað þau 

eigi að gera. Hins vegar reyndist slíkt skipulag ekki nógu vel í skóla B og tók 

Baldur þá ákvörðun í samráði við skólastjórnendur að hafa meira flæði á 

starfsfólkinu úti. Baldur og Bára eru sammála um að það gangi mun betur 

eftir að þessu var breytt. Baldur hefur það hlutverk ásamt einum til tveimur 

starfsmönnum til viðbótar að ganga hringinn í kringum skólann og fylgjast 

með. Bára segir það óskráða reglu að hún og hinir stuðningsfulltrúarnir eigi 

að fylgjast með öllum nemendum á útisvæði en eigi að hafa sína 

skjólstæðinga alltaf í sjónmáli. Hún segist yfirleitt fylgja sínum árgangi eftir, 

enda þekki hún þá nemendur best. 

Aðstaða nemenda 

Aðstaða nemenda í frímínútum úti á skólalóð er að mörgu leyti lík. Báðir 

skólarnir eru með fjórar rólur, einn kastala og eina klifurgrind. Skóli A hefur 

þó aðeins meira af slám til að hanga í á meðan skóli B hefur eitt vegasalt. 

Skóli A hefur einn fótboltavöll, einn stóran körfuboltavöll og tvo aðra minni 

körfuboltavelli auk þess sem eitt skotið fyrir utan skólann er nýtt sem 

skotboltavöllur. Skóli B hefur einn fótboltavöll, einn körfuboltavöll og eina 

staka körfu. Einnig eru öll skot, krókar og kimar nýttir í alls kyns boltaleiki.  

Í skóla B er í notkun skipulag fyrir öll leiktæki og boltavelli á 

skólalóðinni þar sem árgangarnir skiptast á að nýta svæðin. Bára og Baldur 

segja að nemendur séu algjörlega farnir að fara eftir þessu. Þau segja að 

nemendur viti vel að ef þeir virða ekki planið eða sýna óviðeigandi hegðun á 

sínu svæði eiga þeir á hættu á vera í banni á því svæði í viku. Skóli A er með 

skipulag fyrir fótboltavöllinn þar sem árgangarnir skiptast á að „eiga“ 

völlinn. Á meðan vettvangsathugun stóð var ekki að sjá að nemendur færu 

sérstaklega eftir því þar sem það virtust vera nemendur á öllum aldri á 

vellinum. Báðir skólar eru með körfubolta, fótbolta og brennóbolta úti í 

frímínútum, þó voru eitthvað færri boltar í umferð í skóla A miðað við 

skráningu í vettvangsathugunum. Þátttakendur segja að á vorin sé meira í 
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boði fyrir nemendur í báðum skólum eins og t.d. sippubönd, snú-snú bönd og 

krítar.  

Við báða skóla er stórt opið svæði sem er ekki girt af. Nemendur 

beggja skóla sækjast í þessi svæði, sérstaklega þegar snjóar. Að sögn 

þátttakenda skapast oft vandræði og álag á þessum svæðum m.a. vegna 

snjókasts og vegna þess að það eru ekki allir nemendur sem halda sig innan 

lóðar. Anna og Ari segja að það séu margir krókar og kimar við skóla A sem 

er erfitt fylgjast með og bjóða upp á leiðindi. Í skóla A eru tvö stór anddyri, 

eitt fyrir yngsta stigið og annað fyrir mið- og elsta stigið. Það skapast oft 

mikil ringulreið þegar allir hópast inn á yngra stiginu og hefur ráð stjórnenda 

verið að fá nemendur til að fara í röð við innganginn þegar hringt er inn úr 

frímínútum og finnst starfsmönnum það virka misjafnlega vel. Í skóla B eru 

fleiri anddyri sem tveir eða þrír árgangar deila saman og er skólinn hólfaður 

meira niður. Þátttakendurnir í skóla B líta á það sem stóran kost. Á meðan 

vettvangsathugun stóð virtist ekki skapast eins mikil ringulreið og hávaði 

þegar nemendur voru að koma sér inn og úr frímínútum í skóla B. Það gæti 

þó haft meira með hönnun skólabygginganna að gera en mun á skipulagi í 

skólunum. 

Aðstaða eldri nemenda inni er einnig ólík milli skóla. Í skóla A mega 

eldri nemendur vera í matsal, bókasafni eða í tölvuveri (ef það er laust) í 

frímínútum. Á ganginum hjá matsalnum og stofum eldri nemenda eru sófar, 

borðtennisborð, fótboltaspil og þythokkíborð sem nemendur geta notað í 

frímínútum og eyðum með leyfi húsvarðar. Í skólanum er ekkert afmarkað 

rými sem er ætlað eldri nemendum, þ.e. engin félagsmiðstöð eða afdrep sem 

er sérstaklega ætlað þeim. Ara finnst það vera mikill galli á skólabyggingunni 

og segir að byggingin bjóði hreinlega ekki upp á það eins og staðan er í dag. 

Þetta skólaár hafa nemendur 10. bekkjar sérstakt leyfi til þess að vera í 

stofunni sinni á meðan frímínútum stendur en samkvæmt húsverði fer það 

eftir nemendahóp og kennara hvort slíkt sé leyft. Vettvangsathugun í skóla A 

leiddi í ljós að margir eldri nemendur virðast fara burt af skólalóð í 

frímínútum, annað hvort út í sjoppu eða heim til sín. Þeir sem eftir voru 

dreifðust mjög um þau rými sem í boði eru. Þegar nemendur voru spurðir 

hvort það mætti fara burt af skólalóðinni sögðu þeir að svo væri ekki en 

sögðu að það stæði öllum á sama. Starfsmenn skólans sögðu að þeir gætu 

ekki komið í veg fyrir það að nemendurnir færu og að þeim finnist það ekki 

sitt hlutverk að hlaupa á eftir þeim.  
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Í skóla B mega elstu nemendur skólans vera í matsalnum, í 

fótboltaspilum sem eru við matsalinn og í sérstöku rými sem er ætlað þeim í 

frímínútum og eyðum. Þar eru nokkrir sófar og eitt hljómflutningstæki og 

þarna geta þeir verið aðeins út af fyrir sig þó það sé ekki alveg lokað af. 

Nemendur skólans voru hafðir með í ráðum við að semja umgengnisreglur á 

þessu svæði og í óformlegu samtali við einn starfsmannanna sem sinnir 

eftirliti hjá unglingunum sagði hann að þeir virði í flestum tilvikum þessar 

reglur og væru oftast til fyrirmyndar. Þegar sami starfsmaður var spurður 

hvort nemendur væru mikið að stinga af heim eða út í sjoppu sagði hann svo 

ekki vera enda hefðu þeir ekki leyfi til þess.  

Virkt eftirlit 

Niðurstöður vettvangsrannsóknar leiddu í ljós að starfsfólk beggja skóla var 

misjafnlega virkt þegar kom að eftirliti. Starfsfólkið var einnig misjafnlega 

fljótt að koma sér út á skólalóðina og svo aftur inn að þeim loknum. Það var 

algengt í báðum skólum að sjá tvo, jafnvel þrjá starfsmenn standa saman og 

yfirleitt eitthvað spjall í gangi. Ekki var skráð um hvað var spjallað. Það kom 

frekar oft fyrir að starfsfólk var ekki sýnilegt eða var ekki vitni af því þegar 

upp kom vandamál hjá nemendum. Í einhverjum tilvikum vantaði starfsfólk í 

vinnu og því skorti eftirlit á útisvæðin. Þó svo að það hafi verið töluvert um 

spjall milli starfsfólks voru flestir starfsmenn hreyfanlegir, virkir og mikið að 

spjalla við nemendur. Það var oftast mikið um fjör, læti, hlaup og ærsl enda 

margir nemendur úti á sama tíma. Það var ekki mikið um slagsmál eða 

sýnileg átök en það reyndist ekki alltaf auðvelt að greina milli leiks og 

slagsmála eða stríðni sem veldur vanlíðan. Það var áberandi meira um að 

yngri nemendur leituðu til starfsfólks og sá ágreiningur sem átti sér stað milli 

eldri nemendanna var yfirleitt leystur innbyrðis án hjálpar. Oft virtist 

sýnileiki og nærvara starfsfólks duga til að stoppa óæskilega hegðun 

nemenda. Í einhverjum tilvikum tók starfsfólk þátt í leik nemenda en yfirleitt 

hélt starfsfólkið sig við eftirlit enda sögðu starfsmenn að það væri ætlast til 

þess að þeir reyni að hafa sem mesta yfirsýn. Nemendur í skóla A virtust 

sérstaklega leita í svæði og skot sem voru í hvarfi og úr augsýn starfsfólksins 

en í flestum tilvikum virtust þeir vera að spjalla. Þegar starfsfólk þarf að 

fylgjast með stóru svæði og mörgum nemendum virðist erfitt að veita öllum 

svæðum og einstaka samskipum milli nemenda mikinn gaum. 
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Hegðun nemenda 

Í skóla A eru Anna og Ari sammála um að það sé mikið af vandamálum sem 

eiga sér stað í frímínútum. Ari segir að oft eigi málin sér aðdraganda inni í 

kennslustofu, jafnvel beint fyrir framan nefið á kennaranum. Hann  segist sjá 

mikinn mun á hegðun nemenda úti í frímínútum og inni í kennslustofu og 

segir að þeir gangi lengra þar en inni. Nemendur eru því bæði að taka með sér 

vandamál út og koma með vandamál inn úr frímínútum sem þarf að leysa. 

Anna segir að það komi oft upp ljót mál í frímínútum og að nemendur komi 

oft mjög æst inn þannig að það taki starfsmann og kennara jafnvel hálfa 

næstu kennslustund að greiða úr málunum. Ari segir samt sem áður að mikið 

af jákvæðum samskiptum eigi sér einnig stað í frímínútunum þar sem 

vandamál eru leyst og vinátta mynduð. Hann segir að það sé í frímínútum 

sem „allt“ gerist. Anna segir að frímínúturnar séu mjög misjafnar eftir 

dögum. Suma daga koma upp mjög mörg mál en aðra daga gerist ekki neitt. 

Ari vill meina að það sé meira um vandamál þegar það vantar starfsfólk og þá 

sé mikið sem fari fram hjá þeim. 

 Í skóla B segja Baldur og Bára hegðun almennt góða en það komi 

tímabil sem séu erfið. Baldur segir að eftir sín 16 ár í starfi sé hann farinn að 

tengja hegðun nemendanna við veðurfar og finnst hegðun nemenda verri 

þegar lægð er yfir landinu. Einnig er hann farinn að sjá á hegðun sumra 

nemenda á mánudögum hvort þeir hafi eytt helginni hjá mömmu eða pabba. 

Þau eru sammála um að hegðun nemendanna sé sérstaklega erfið þegar það er 

snjór.  

Þátttakendur í báðum skólum finnst sum svæði erfiðari en önnur. Í 

fyrsta lagi finnst þeim vera mest um árekstra á boltavöllunum og alls staðar 

þar sem nemendur eru í keppnisíþróttum. Það komi oft upp ósætti um reglur 

og svo eru alltaf ákveðnir einstaklingar sem ráða ekki við það að tapa. Í öðru 

lagi nefna þeir opnu svæðin við skólana þar sem frjáls leikur og snjókast fari 

oft úr böndunum. Auk þess segja þeir að nemendur eigi oft erfitt með að 

virða mörk skólalóðarinnar þar sem skólalóðin er ekki afgirt. Í skóla A hafa 

starfsmenn leyfi til að nota flautur til að hóa í börnin ef þau fara of langt en 

þeir hafa ekki leyfi til að nota þær annars staðar þó svo að bæði Ari og Anna 

telja þörf á því.  

Þátttakendur í báðum skólum eru sammála um að yngstu 

nemendurnir þurfi mikinn stuðning til þess að byrja með og að þeir leiti 

mikið til starfsfólks til að fá aðstoð við að leysa sín vandamál. Félagsfærni 
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þeirra aukist svo eftir því sem þeir eldast og að þeir séu mikið farin að leysa 

sinn ágreining sjálf þegar þeir eru komnir á mið- og elsta stig. Það eru þó 

alltaf ákveðnir einstaklingar sem þurfa leiðsögn í félagslegum samskiptum og 

í því að fara eftir reglum. Baldur nefnir að það séu alltaf þessi 1-2% nemenda 

sem er eitthvað vesen á. Þátttakendur eru sammála um að finnast hegðun og 

félagsfærni nemenda hafi hrakað frekar en batnað síðan þeir hófu störf í 

skólunum. 

4.3 Agastefna 

Eins og áður hefur komið fram hefur ekki verið innleidd markviss agastefna 

sem tekur til allra þátta skólastarfsins í skóla A en í skóla B hefur verið unnið 

eftir slíkri stefnu í nokkur ár. Í þessum kafla verður fjallað um starfshætti 

skólanna í agamálum og viðhorf þátttakaenda til þeirra.  

Skóli A 

Í skóla A er að mestu leyti unnið eftir skólareglum og óskráðum munnlegum 

tilmælum stjórnenda. Ara og Önnu finnst stefna stjórnenda í agamálum vera 

að mörgu leyti óskýr og segja að henni sé misjafnlega fylgt eftir. Þau segja að 

áherslu stjórnenda í agamálum hafi fyrst og fremst verið miðlað í gegnum 

munnleg fyrirmæli sem þau eru ekki viss um að allir nýir starfsmenn fái. Þau 

nefna þá helst þá stefnu stjórnenda að kennarar og starfsmenn eigi ekki að 

skamma börnin heldur tala við þau og leiðbeina þeim án þess að hækka 

róminn. Þau segja að það sé ekki alltaf hægt að fara eftir þessari stefnu og 

segir Ari að sumir nemendur taki ekki mark á því sem sagt er nema að þeim 

séu gefin mjög ákveðin skilaboð, sérstaklega í hita leiksins þegar þeir verða 

mjög æstir. Þau segja að það fari algjörlega eftir því á hvaða kennara, 

stjórnanda eða starfsmanni nemandi lendir hvernig og hvort tekið sé á 

óviðeigandi hegðun hans eða broti á skólareglum. Það er óljóst hver viðbrögð 

starfsmanna skólans eigi að vera ef þeir verða vitni að slíkum brotum. Í 

starfsáætlun skólans er tekið fram að haft er samband við foreldra nemanda ef 

honum gengur illa að fara eftir skólareglum og í samráði fundin lausn í 

málinu. Einnig eru mögulegar afleiðingar við brotum á reglunum taldar upp. 

Þar sem kennarar eru ekki með nemendum sínum allan skóladaginn og aldrei 

í frímínútum er treyst á það að starfsfólk skóla fylgi agabrotum eftir með því 
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að fara með málið til umsjónakennara eða skólastjórnenda. Ef Ari og Anna 

hafa haft samband við kennara nemenda til þess að láta vita af hegðun þeirra 

eða agabroti fá þau oftast ekki að vita hvernig málum er fylgt eftir. Nemendur 

eru í einhverjum tilvikum sviptir frímínútum í refsingarskyni. Ari segir það 

jafnvel hafa gerst að nemendur brjóti af sér til að þurfa ekki að fara út og þeir 

kjósi frekar „refsinguna,“ sem hefur oftar en ekki falist í spjalli við 

stjórnendur inni á skrifstofu. Ari telur slíkt ekki vænlegt til árangurs. Þrátt 

fyrir það eru bæði Ari og Anna hlynnt því að nemendur séu sviptir 

frímínútum þar sem þetta eru yfirleitt nemendur sem finnst gaman í 

frímínútum. Að þeirra mati er sumum nemendum stundum ekki treystandi 

úti. 

Anna og Ari segja að skólareglurnar gefi ekki nógu skýran ramma, 

hvorki fyrir starfsfólk né nemendur svo að allir viti nákvæmlega til hvers sé 

ætlast af þeim. Skólareglurnar eru hvergi sýnilegar í almennum rýmum 

skólans þó svo einstaka umgengnisreglur eða bekkjasáttmála sjáist hanga 

uppi á vegg. Á hverju hausti eru skólareglurnar sendar heim til nemenda og 

nýir starfsmenn fá bækling þar sem þær koma fram. Auk þess eru þær 

aðgengilegar á heimasíðu skólans. Anna segir að yngri nemendur séu 

almennt duglegri að fara eftir reglunum en þeir eldri reyni frekar að koma sér 

undan þeim.  

Anna og Ari segja bæði að það sé mikið um að einstaklingar séu með 

„sérsamninga“ í frímínútum og í almennum samskiptum. Anna segir að það 

séu nemendur sem þurfa ekki að fara út af því þeir vilja það ekki og er erfitt 

að eiga við þá. Aðra nemendur má ekki skamma eða snerta. Anna segir að 

slíkt sé erfitt að halda utanum þar sem boðskipti skortir. Hún segist ítrekað 

hafa lent í því að vera ávítuð fyrir að bregðast vitlaust við í aðstæðum sem 

varða þessa einstaklinga án þess að hafa verið tjáð um hver sérsamningur 

viðkomandi er. Þau hafa hvorki fengið leiðsögn og þjálfun í agamálum slíkra 

nemenda né agamálum almennt. Ari segir að sér sé orðið ljóst hvernig á að 

bregðast við óviðeigandi hegðun nemenda nema þegar viðkemur nemendum 

með sérþarfir og sérsamninga. Þeim finnst þetta fyrirkomulag valda óöryggi 

hjá starfsfólki og oftar en ekki reiði meðal annarra nemenda þar sem þeim 

finnst þeim vera mismunað. Þau hafa bæði mjög takmarkaða trú á þessari 

nálgun stjórnenda. Þó að þeim finnist göfugt að það sé reynt eftir fremsta 

megni að koma til móts við þarfir einstaklinga þá virkar þessi stefna ekki 

mjög vel úti á gólfi. Þeim finnst þessir nemendur komast upp á lagið með að 
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stjórna og þola þar með ekkert annað en að fá sínu framgengt. Þeim finnst 

það leiða til þess að hegðun þeirra verður erfiðari fyrir vikið þar sem þessum 

nemendum finnst almennar reglur ekki eiga við sig. Ari segist hreinlega ekki 

fara eftir stefnu sem hann veit ekki almennilega hver er, stefnu sem honum 

finnst vera „algjört kjaftæði.“ 

Skóli B 

Baldur og Bára segja bæði að það hafi verið ágætlega staðið að innleiðingu 

agastefnu skólans og að þau hafi fengið góða þjálfun í upphafi. Þau segja 

bæði að með tilkomu agastefnunnar hafi vinnulag starfsfólks og hegðun 

nemenda breyst til hins betra. Agastefnan er kynnt fyrir nýjum nemendum og 

starfsfólki á haustin og fara kennarar með nemendur á öll svæði og útskýra 

hvað er ætlast til af þeim á hvaða stað fyrir sig. Bára og Baldur segja að 

þjálfun nýrra starfsmanna sé fyrst og fremst í höndum samstarfsmanna og að 

það sé engin sérstök fræðsla fyrir nýja starfsmenn um agastefnuna. Þau vita 

ekki til þess að stjórnendur hafi ákveðið það fyrirkomulag sérstaklega eða 

hvort að þeir hafi ekki leitt hugann frekar að móttöku nýrra starfsmanna. Á 

heimsíðu skólans eru hins vegar ítarlegar upplýsingar um agastefnuna og 

ýmis skjöl henni tengd þannig að nýtt starfsfólk getur nálgast upplýsingar þar 

og svo leitað sér frekari aðstoðar hjá samstarfsfólki.  

Það sem Báru finnst hvað best við stefnuna er skýrt vinnuferli og 

hversu ljóst það er hvað henni ber að gera í öllum aðstæðum. Hún segir að 

starfsfólk skólans sé duglegt að fylgja öllum málum eftir og að það sé miklu 

meiri samræming í viðbrögðum starfsmanna við agabrotum nú en áður. Hún 

segir að nemendur viti einnig betur til hvers er ætlast af þeim. Reglur um 

hegðun eru mjög sýnilegar uppi á veggjum í öllum rýmum skólans en eru 

hugsanlega of hátt uppi á veggjum fyrir allra yngstu nemendurna. Hún segir 

að það sé samt auðveldara að fá yngri krakkana til að fara eftir reglunum en 

eldri krakkana og að það þurfi að fara aðrar leiðir að þeim eldri sérstaklega af 

því þeir hlusti ekki á hvern sem er að hennar mati. Bára segir að þó svo að 

það séu skiptar skoðanir á stefnunni þá efast hún ekki um að stefnan sé að 

skila árangri. Hún segir að það komi að sjálfsögðu „dauð“ tímabil þar sem 

agastefnan gleymist aðeins en svo fá starfsmenn „spark í rassinn“ og taki vel 

við sér. Baldur segir að honum finnist allt í lagi að vinna eftir stefnunni en að 

starfsfólkið sé misjafnlega duglegt að fylgja henni. Þau eru sammála um að 
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það sé erfitt að fylgja stefnunni algjörlega eftir á skólalóðinni í frímínútum 

þar sem það er mikið í gangi og nemendur oft á mikilli ferð. Eins og í skóla A 

eru nemendur skólans sviptir frímínútum ef þeim er ekki treystandi úti og eru 

Bára og Baldur bæði hlynnt því að svo er gert. 

4.4 Skólabragur og líðan  

Allir þættir skólastarfsins hafa áhrif á skólabrag skóla hvort sem þau áhrif eru 

meðvituð eða ekki. Þegar frímínúturnar ganga vel eru áhrif þeirra kannski 

ekki svo augljós en þegar illa gengur í frímínútum er það fljótt að smitast yfir 

í aðra þætti skólastarfsins og hafa áhrif á líðan nemenda og starfsfólks. Í 

þessum kafla verður fjallað um hvernig þátttakendum finnst frímínútur hafa 

áhrif á skólabrag og líðan nemenda og starfsfólks. 

Skólabragur 

Þátttakendur í báðum skólum eru sammála um að frímínútur séu 

nauðsynlegar fyrir nemendur og skólabrag skólanna. Þær létti á nemendum 

og gefi þeim frí frá kröfunum sem eru gerðar til þeirra inni í skólastofum. 

Anna segir að það sjáist best hvað þeir þurfa á þessari útrás að halda þegar 

þeir komast ekki út vegna veðurs af því að þá verða margir nemendur alveg 

ómögulegir. Þátttakendur í báðum skólum eru sammála um að það séu flestir 

nemendur sem hlakka til frímínútna. 

Skiptitímarnir eða tímarnir sem nemendur fara úr einu í annað, t.d. úr 

kennslustofu og í matsal og úr matsal og út í frímínútur, geta verið miklir 

álagstímar í skólunum að mati þátttakenda. Önnu finnst þeir oft erfiðir þar 

sem þá myndast mikil læti á göngum skólans sem setur mikinn svip á 

skólabraginn. Á meðan vettvangsathugun stóð var í flestum tilvikum skráð 

mikil ærsl og læti á þessum tímum í skóla A en ekki eins mikið í skóla B. 

Líðan nemenda 

Starfsmenn beggja skóla telja að líðan nemenda í skólunum sé almennt góð. 

Báðir skólar hafa komið sér upp sérstökum stað á skólalóðinni þar sem 

nemendur eiga að fara ef þeim líður illa eða vantar aðstoð við að koma sér í 

leik. Síðan þetta var tekið upp fyrir einu til tveimur árum hafa svæðin verið 
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kynnt fyrir nemendum í upphafi skólaárs og vita nemendur af staðnum. Ara 

og Önnu finnst að það megi minna meira á hann í skóla A. Þátttakendur hafa 

skiptar skoðanir á því hvort svæðin séu að virka. Á meðan Ari og Baldur telja 

að þessir staðir séu að virka vel telur Bára að það séu alls ekki öll börn að 

nota staðinn sem þurfa á honum að halda og Anna telur að hann virki 

aðallega fyrir þá nemendur sem hafa þekkt hann frá upphafi skólagöngu 

sinnar.  

Anna er klár á því að það hafa orðið miklar framfarir í eineltismálum 

og líðan nemenda í skóla A á þeim tíma sem hún hefur starfað í skólanum og 

að það sé vel tekið á öllum málum sem koma upp. Hún segir að kannanir á 

líðan nemenda bendi samt til þess að það sé margt sem þau sjá ekki. Hún 

segir: „því miður gerast ljótu hlutirnir oftast í felum“ og telur hún allt of 

mikið af skotum og svæðum við skóla A sem eru ekki sýnileg starfsfólki. 

Hún segir að hún hafi fundið nemendur sem líður mjög illa og eru aleinir í 

slíkum skotum. Önnu og Ara finnst allt of margir nemendur vera tregir til að 

fara út sem þeim finnst benda til ákveðinnar vanlíðunar í frímínútum. Ari 

segir að mörgum finnist þeir vera neyddir til að fara út og segir að þar spili 

eflaust margt inn í. Hann segir t.d. að nemendur komi misjafnlega útbúnir í 

skólann og það gangi oft illa að fá þá til að nota fötin sem þeir eru með 

þannig að þeim sé oft kalt. Nemendur fá þó að vera inni þegar það er 

verulega vont veður. Anna og Ari segja þessa nemendur sem vilja ekki fara út 

oft vera þá sömu og eru aðgerðarlausir eða vinalausir úti og þau segjast gera 

sitt besta til lóðsa þá áfram. Anna og Ari telja bæði að aðgerðarleysi í 

frímínútum eigi sinn þátt í því að nemendum líði illa og að marga vanti 

eitthvað til þess að gera. Þau telja aðgerðaleysi einnig leiða til þess að þau 

brjóti frekar af sér, sem birtist í hegðunarvanda hjá yngri nemendunum en 

veldur því að eldri nemendur stelast frekar heim eða í sjoppuna í leyfisleysi.  

Aðgerðarleysi var erfitt að skrá á vettvangi þar sem það var ekki 

alltaf augljóst hvenær nemendur voru aðgerðarlausir. Í báðum skólum var 

mikið um litla hópa sem ýmist stóðu kyrrir eða löbbuðu hring í kringum 

skólann og spjölluðu saman. Það er óljóst hvort þessir nemendur myndu velja 

að gera eitthvað annað ef það væri í boði. Við vettvangsathugun voru ekki 

mörg börn áberandi ein í frímínútum skólanna en í skóla A var meðalfjöldi 

nemenda sem skráðir voru einir í hverri athugun aðeins fleiri eða á bilinu 4-5 

nemendur á móti 2-3 nemendum sem skráðir voru einir í skóla B. Starfsfólk 

skólanna var misjafnlega virkt í samskiptum við nemendur en flestir 
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starfsmenn beggja skóla voru þó duglegir að gefa sig á tal við þá. Anna segir 

að hennar reynsla sé að nemendur séu virkari og taki frekar þátt í leikjum ef 

starfsmaður heldur utan um leikinn eða jafnvel tekur þátt. Hún segir að það 

gangi t.d. mun betur á fótboltavellinum ef að starfsmaður sé með í leiknum 

sem hefur gaman af fótbolta og er klár á reglunum. Á meðan 

vettvangsrannsókn stóð var ekki mikið um að starfsfólk skólanna hafi tekið 

þátt í leikjum í frímínútum en af tólf athugunum voru skráð fjögur tilvik þar 

sem starfsmaður var annað hvort með sem virkur þátttakandi eða dómari. Í 

öllum tilvikum var mjög mikil þátttaka nemenda í leiknum. 

Í skóla B eru líka einstaklingar sem eru tregir að fara út en Baldur og 

Bára segja að oft séu það sömu einstaklingar sem er erfitt að fá inn aftur. 

Bára segist halda að það sé einfaldara að eiga við yngstu börnin og telur að 

það sé erfiðara að fá eldri nemendurna til að fara út. Baldur er ekki á því að 

nemendur séu neyddir til að fara út í skólanum þar sem þeir fái að vera inni ef 

það gerir mjög vont veður og jafnvel þá séu ákveðnir einstaklingar sem vilja 

fara út. Þeir þurfi margir hverjir á þessari útiveru á að halda þó að það sé ekki 

til annars en bara rétt að reka út nefið. Þau vita að það eru einhverjir sem 

líður ekki nógu vel og þau reyna eftir fremsta megni að koma auga á þá 

nemendur og gefa þeim tíma og athygli. Bára segir að nemendurnir velji sér 

oftar en ekki aðila sem þeir leita til í frímínútunum og að flestir árgangar séu 

með stuðningsfulltrúa úti sem þekkir þá. Oftar en ekki sækja þeir frekar í 

þessa aðila úti, sérstaklega yngri nemendurnir. Henni finnst nauðsynlegt að 

það sé stuðningsfulltrúi í hverjum árgangi því að þeir læri að þekkja 

nemendurna og eru fljótari að sjá þegar eitthvað er að eða einhver breyting er 

á hegðun. Hún segir að það sé nauðsynlegt að þeir hafi fulltrúa úti sem þeir 

geti leitað til þar sem kennarar eru ekki í frímínútum. Baldur segir að 

stundum sé eitthvað meira að hjá nemandanum og meira á bak við 

samskiptavanda hans við hina nemendurna sem veldur því að það er 

takmarkað sem þau geta gert fyrir hann nema með frekari leiðsögn. 

Einelti og niðurstöður Skólapúlsins 

Bæði skóli A og skóli B nota kannanir Skólapúlsins til þess að kanna 

reglulega líðan nemenda í sínu innra mati. Í lok skólaársins 2012-2013 

mældust báðir skólarnir álíka háir í tíðni vanlíðunar nemenda og báðir hærri 

en uppsafnað landsmeðaltal þeirra skóla sem nota kannanir Skólapúlsins í 
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sínu innra mati. Það mældist þó ekki mikill munur. Niðurstöður síðustu 

kannana á vorönn 2013 sýndu að meðaltal skóla A á tíðni eineltis væri örlítið 

hærra en uppsafnað landsmeðaltal. Þær kannanir sem hafa verið gerðar á 

núverandi skólaári, 2013-2014, benda til þess að tíðni eineltis fari lækkandi í 

skólanum á meðan landsmeðaltal eineltis í þátttökuskólum Skólapúlsins 

hækkar. Þó er ekki um mikinn mun að ræða. Samkvæmt niðurstöðum 

kannana Skólapúlsins í skóla B á vorönn 2013 var tíðni eineltis hærri í 

skólanum en uppsafnað landsmeðaltal og hærri en uppsafnað meðaltal skóla 

A. Þróunin sem hefur orðið á núverandi skólaári í skóla B er sú að tíðni 

eineltis í skólanum hækkar í takt við landsmeðaltal á meðan meðaltal eineltis 

skóla A lækkar. Þegar staða skólanna er tekin saman í mars 2014 er 

uppsafnað meðaltal eineltis töluvert lægra í skóla A en skóla B. Báðir skólar 

hafa sérstök eineltisteymi og vinnuáætlanir sem settar eru í gang ef grunur 

um einelti kemur upp. 

Í starfsáætlun skóla A fyrir skólaárið 2013-2014 er tekið fram að 

kannanir Skólapúlsins hafi leitt í ljós að líðan nemenda hafi ekki verið nógu 

góð í skólanum á skólaárinu 2012-2013. Þar stendur að úrbætur skólans í 

þeim málum felist meðal annars í fræðslu fyrir kennara, reglulegum 

bekkjarfundum, aukinni gæslu og aukinni nærveru námsráðgjafa á göngum 

skólans. Anna og Ari hafa ekki orðið vör við þessar úrbætur á núverandi 

skólaári. Ari segir að það sé ekki mikið um einelti í skólanum en að það sé 

vissulega til staðar. Anna segir að þau reyni sitt besta til að koma auga á 

einelti en oft sé skaðinn skeður þegar þau átta sig á því hvað sé að gerast. 

Önnu finnst að það hafa orðið miklar framfarir í eineltismálum og líðan 

nemenda í skóla A á þeim tíma sem hún hefur starfað í skólanum og að það 

sé vel tekið á öllum málum sem koma upp og er það í samræmi við 

niðurstöður skólans í könnunum Skólapúlsins.  

Í samtali við þann aðila í stjórnunarteymi skóla B sem heldur utan um 

kannanir Skólapúlsins kom fram að vinnu við gerð sjálfsmatskýrslna hefur 

ekki verið sinnt í skólanum sem skyldi m.a. vegna breytinga í 

stjórnendateymi skólans en viðkomandi sagði að unnið hafi verið úr 

niðurstöðunum Skólapúlsins á fundum stjórnenda og kennara.  

Bára segir að það sé mikilvægt að hafa gott skipulag til þess að 

frímínúturnar gangi vel og að það sé mikill munur eftir að þau skiptu 

árgöngunum niður á vellina og tækin. Þá eru ekki alltaf stærstu og frekustu 

nemendurnir sem einoka allt sem er í boði. Það eru heldur engar 
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undantekningar leyfðar þar sem að nemendum er leyft að bjóða vinum úr 

öðrum árgöngum að vera með því slíkt bjóði bara upp á einelti og ýmis konar 

vandræði. Þó svo að Baldur og Bára tali um að þau verði vör við vanlíðan 

nemenda nefna þau einelti lítið sem ekkert í viðtölunum.  

Líðan starfsmanna 

Anna og Ari segja að þeim sjálfum líði alveg vel í frímínútum en það sé 

misjafnt eftir dögum, veðri, staðsetningu og hvort þau eru undirmönnuð eða 

ekki. Ef þau eru undirmönnuð eru frímínúturnar mjög erfiðar. Eins og Ari 

segir: „maður hlakkar til þegar þær [frímínútur] koma og maður hlakkar til 

þegar þær eru búnar.“ Báru og Baldri líður báðum mjög vel í frímínútum og 

finnst þær skemmtilegar þó svo að leiðinlegt veður setji strik í reikninginn til 

lengdar. Þar sé einnig tækifæri fyrir starfsfólk að hittast og bera saman 

bækur. Þó svo að þátttakendur hafi allir fengið að heyra að það sé ekki 

æskilegt að þeir séu að „kjafta saman“ eru þeir sammála um að þetta spjall sé 

nauðsynlegt fyrir starfsandann í hópnum og að í flestum tilvikum er þessi 

tími nýttur til að miðla upplýsingum sem snerta starfið, t.d. ef það þarf að 

fylgjast vel með ákveðnum einstaklingum eða herða eftirlit á ákveðnu svæði. 

Þeir segja að þó svo að þeir spjalli alveg inn á milli þá passa þeir að vera 

alltaf að fylgjast með nemendum. Báru finnst mikilvægur stuðningur fólginn 

í þessum samskiptum og að starfsmenn leiti oft ráða hver hjá öðrum í 

frímínútunum. Bára segir að stjórnendur og kennarar verði að treysta þeim til 

að sinna sínu starfi og finnst henni mikilvægt að vera tvö saman úti þegar það 

kemur eitthvað upp á, hvort sem það er slys eða agamál. 

4.5 Samskipti og samstarf 

Störf í grunnskóla snúast fyrst og fremst um samskipti og það er mikilvægt 

að eiga góð samskipti til þess að eiga gott samstarf, hvort sem það er við 

yfirmenn, samstarfsmenn, nemendur eða foreldra. Í þessum kafla verður fyrst 

og fremst fjallað um hvernig þátttakendur upplifa samskipti sín við 

stjórnendur og kennara. Auk þess verður fjallað um kynjamun þar sem 

athugað er hvort þátttakendur upplifa kynjamun í starfi. Eins verður rýnt í 

það hvernig kynjamunur birtist í skráningum á hegðun nemenda í frímínútum 

á meðan vettvangsrannsókn stóð. 
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Stjórnendur 

Ari og Anna segja að samarf þeirra við stjórnendur gangi ágætlega en þeim 

finnst stjórnendur eiga það til loka sig af í fílabeinsturni þegar kemur að 

frímínútum. Ari segir að það sé auðvelt fyrir stjórnendur að líta út um 

gluggann eða koma út í einar frímínútur og telja sig vita betur hvernig þau 

eiga að sinna sínu starfi. Hann segir að stjórnendur hafi í raun litla hugmynd 

um hvað fari þar fram. Þau segja að þau hafi oft verið kölluð á fundi til þess 

að benda þeim á hvað megi betur fara þar sem m.a. er ítrekað við þau að þau 

eigi að dreifa sér betur og minnka allt spjall sín á milli. Stjórnendur hafi ekki 

haft áhuga á að vita um hvað er spjallað og viti því ekki að stór hluti af þeirra 

spjalli snúist um starfið. Þátttakendur telja þessi samskipti nauðsynleg til þess 

að miðla upplýsingum og leita ráða.  

Til þess að koma til móts við þörf starfsfólksins fyrir samráð og 

upplýsingamiðlun fær ófaglært starfsfólk skóla B samráðsfund með 

stjórnendum að jafnaði aðra hverja viku. Þar gefst tækifæri til að ræða saman 

og bera saman bækur, t.d. um frímínúturnar. Bára segir að það hafi verið 

mjög góð breyting og segir jafnframt að stjórnendur hlusti vel á þau þegar 

það koma upp vandamál. Þegar þau hafa verið í vandræðum með mönnun í 

mesta snjónum hafa stjórnendur oft komið út til þess að veita þeim aðstoð og 

það telur hún mikinn kost. Á meðan vettvangsathugun stóð yfir í skóla B var 

Baldur veikur og þá var einn deildarstjóri skólans í eftirliti úti vegna kvartana 

sem honum hafði borist vegna álags sem hafði skapast í vikunni áður út af 

snjónum.  

Anna segir að það sé vel tekið á málum þegar leitað er til stjórnenda 

og segir að það séu allir af vilja gerðir til að koma til móts við starfsfólkið. 

Ari segist muna eftir einu til þremur skiptum árið áður þar sem kallað var 

eftir aðstoð út í frímínútur í skóla A og skólastjórnandi kom út til að aðstoða, 

annars hefur svarið oftast verið að það sé engum til að dreifa þegar það hefur 

vantað mannskap út. Hann segir kennara ekki hlaupa svo glatt til þegar það 

vantar aðstoð í frímínútum. 

Kennarar 

Í skóla A upplifa Ari og Anna oft vanvirðingu frá kennurum og finnst 

kennararnir ekki sýna þeim skilning. Anna segist oft fá þá tilfinningu að 

kennarar haldi að þau standi bara einhvers staðar á spjalli. Ara finnst 
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kennararnir að sama skapi alltaf vera inni á kaffistofu þegar þeir eiga að vera 

að sinna undirbúningi og finnst það sérstaklega gremjulegt á starfsdögum 

þegar þau eru sett í að þrífa. Þau segja bæði að kennararnir ætlist til þess að 

þau séu komin inn úr frímínútum um leið og bjallan hringir og að það ríki 

ekki skilningur á því að þau þurfa oft að útkljá mál sem koma upp í 

frímínútum. Þeim finnst mikil krafa gerð til þeirra þar sem ætlast er til að þau 

eigi að vera í öllu og alls staðar. Ara og Önnu finnst að kennarar ættu vera úti 

í frímínútum til þess að upplifa nemendur sínar í ólíkum aðstæðum. Anna 

segir að það hafi verið stefna fyrri skólastjórnenda en þá voru kennarar 

skikkaðir út í frímínútur. Önnu finnst það skipti máli að það sé einhver úti 

sem þekki nemendurna þegar þeim gengur ekki nógu vel úti. Að hennar sögn 

upplifir hún frímínútur fyrst og fremst sem geymslu fyrir nemendur svo að 

kennarar þeirra „komist í kaffi.“ Ari segir að vegna þess að kennarar eru ekki 

úti í frímínútunum þurfi þeir að treysta á upplýsingar frá 

stuðningsfulltrúunum ef eitthvað kemur upp á. Þegar hann hefur látið kennara 

vita af slíkum uppákomum hefur skort eftirfylgni að hans mati. Kennarinn 

segist ætla að hringja eða senda tölvupóst til foreldra en hann fréttir yfirleitt 

ekkert meira og sér sjaldan hvernig málum er fylgt eftir. Hann segir þann 

stuðning sem þau fá frá kennurum takmarkaðan þegar erfiðlega gengur hjá 

nemendum úti í frímínútum og að áminningar kennara og umræður um 

æskilega og óæskilega hegðun í frímínútum inni í kennslustofu séu oft litlar 

og marklausar. Önnu finnst að kennarar mættu ræða við nemendur á meðan 

nestistímanum stendur og fá þá til að leiða hugann að því við hvern þeir ætli 

að leika og hvað þeir ætli að gera úti í frímínútum. Slíkt spjall gæti minnkað 

einveru og aðgerðarleysi nemenda ásamt því að gera þá spenntari fyrir því að 

fara út, t.d. með því að spyrja hverjir vilja krítar, bolta eða snú snú band. Slíkt 

þyrfti ekki að krefjast skráningar eða mikillar auka vinnu fyrir kennara en 

hún telur að það gæti bætt upplifun margra nemenda af frímínútum og 

fyrirbyggt ýmis konar vandræði á meðan á þeim stendur.  

Baldur og Bára segja kennara mjög misjafna en það sé algjör 

undantekning ef þau lenda í kennurum sem eru erfiðir í samstarfi eða sýna 

þeim takmarkaða virðingu. Baldur segir að einstaka kennara finnist þau eigi 

að gera meira en þau gera eða hlaupa til þegar þeim hentar en almennt sé það 

stefna skólans að allt starfsfólk skólans sé í sama liði. Hvorki Baldur né Bára 

telur þörf á því að kennarar sinni eftirliti í frímínútum og segir Baldur það 

einfaldlega aldrei þurft í skóla B. Þau segja að það myndi kannski ekki saka 
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að kennarar fengju aðeins að upplifa nemendur sínar í frímínútum en telja að 

það gæti hugsanlega bara ruglað nemendur í ríminu, sérstaklega þessa yngstu. 

Bára segir að samstarf kennara og stuðningsfulltrúa sé áreynsluminna á yngra 

stigi þar sem umsjónakennarar eru mikið meira með nemendum sínum. Þess 

vegna er einfaldara að fylgja málum eftir sem eiga sér stað í frímínútum. Hún 

segir að það sé flóknara á eldra stigi þar sem það koma fleiri kennarar að 

hverjum nemanda og ekki alltaf umsjónakennarinn sem taki við þeim eftir 

frímínútur. Baldur segir að hann nái að klára u.þ.b. 80% mála sem upp koma 

í frímínútum úti eða inni á gangi. Þegar það virkar ekki kallar hann frekar til 

umsjónakennara nemendanna en að senda þá til skólastjórnenda og það hafi 

gefist vel. 

Ara finnst hann bera of mikla ábyrgð á námi nemenda með sérþarfir 

og í raun sé hann með sérkennslu þar sem þessir nemendur fari sjaldan eða 

aldrei í innlögn hjá umsjónakennara með restinni af bekknum. Bára segir að 

það hafi verið meira um það áður að ábyrgðin á erfiðu nemendum hafi verið 

varpað yfir á stuðningsfulltrúana en slíkt reynist þeim mjög erfitt vegna 

skorts á undirbúningi. Starfsmaður bæjarfélagsins segir þó að 

kjarasamningsbundinn undirbúningstími sé reiknaður inn í starfsprósentu 

stuðningsfulltrúa og þeir eigi að sjálfsögðu að fá sinn undirbúning þó svo að 

þeir séu flokkaðir hjá bænum sem starfsfólk skóla en ekki stuðningsfulltrúar 

(NN, munnleg heimild 26. mars 2014). Stuðningsfulltrúar beggja skóla 

segjast fá einhverja samráðsvinnu með kennurum skjólstæðinga sinna og að 

þeir fái oftast að sitja foreldrafundi með foreldrum þeirra en þeir segja að þeir 

fái engan undirbúning og hafi aldrei fengið. Þrátt fyrir það finnst Báru 

ýmislegt vera að breytast í stuðningsfulltrúastarfinu. Henni finnst vera meira 

upplýsingaflæði, samstarf og stuðningur milli kennara og sérkennara þannig 

að ábyrgðin á erfiðustu nemendunum sé ekki eins mikið að lenda á þeim 

núna og áður.  

Kynjamunur 

Þegar þátttakendur voru spurðir hvort þeir upplifi að kyn þeirra hafi áhrif á 

starf þeirra og samskipti þeirra við nemendur þá sögðust þeir allir hafa 

upplifað slíkt og þeir eru sammála um að stundum sé það bara 

karlmannsröddin sem virkar betur. Bára segist sjá það best þegar það koma 

karlkyns kennarar að leysa af inni í bekk. Baldur segir eldri nemendur oft 



 

 

45 

eiga það til að hlusta frekar á hann heldur en kvenkyns starfsfólk skólans og 

að líkamlega sé hann betur fær að fjarlægja eldri nemendur úr erfiðum 

aðstæðum. Hann segist þó alveg hafa ítrekað séð það að kvenkyns 

starfsfólkið hafi leyst slíkar aðstæður með því að vera tvær saman og tekur 

Bára undir það. Bára segist hafa verið meira vör við kynjamun til að byrja 

með en segir að nemendur læri að þekkja starfsfólkið og öfugt þannig að það 

vita allir hvar þeir standa. Hún er viss um að góð stjórn á nemendum sé 

eitthvað sem kemur með reynslunni og þegar upp er staðið skipti reynslan 

meira máli en kyn starfsfólksins.  

Anna segist helst vera vör við kynjamun á fótboltavellinum í 

frímínútunum en segir að þar gangi allt mikið betur ef það eru karlkyns 

starfsmenn á vellinum sem þekkja reglur leiksins og hafi áhuga á fótbolta. 

Hún segir að þar sé engan veginn tekið mark á henni. Ari segir að það skipti 

miklu máli að það séu starfsmenn úti í frímínútum af báðum kynjum þar sem 

nemendur leiti til starfmanna með ólík vandamál eftir kyni og mörgum 

börnum finnist betra að leita til starfsmanns af sama kyni. Hann segir einnig 

að það skipti miklu máli að starfsmaður sé ákveðinn frá upphafi og gefi 

nemendum skýr mörk og ef honum takist það þá skipti kyn hans engu máli. 

Á meðan vettvangsathugun stóð voru það nær eingöngu strákar sem 

sóttust í fótboltavöllinn í báðum skólum. Það voru bæði stelpur og strákar 

sem nýttu körfuboltavellina og skotboltavellina. Það virtist vera jafnara 

kynjahlutfall í boltaleikjum meðal eldri nemenda en þeirra yngri og almennt 

var kynjaskipting nemenda minni meðal eldri nemenda í frímínútunum.  

Hvað varðar atvik sem skráð voru þar sem rannsakandi varð var við 

agabrot eða óviðeigandi hegðun voru umtalsvert fleiri atvik skráð í skóla A 

en skóla B. Í báðum skólunum komu drengir oftar við sögu í þeim atvikum 

sem skráð voru á vettvangi en stúlkur komu talsvert oftar við sögu í skóla A 

en skóla B. Niðurstöðurnar gefa sterka vísbendingu um að agabrot drengja 

séu sýnilegri en agabrot stúlkna og er það í samræmi við rannsóknir sem sýna 

að stúlkur virðast frekar verða fyrir andlegu einelti á meðan það sé algengara 

að einelti drengja einkennist af líkamlegu ofbeldi. Við skráningu 

nemendafjölda var ekki gerður greinarmunur á „ gerendum“ og „þolendum“ 

heldur voru allir skráðir sem að atvikinu komu. Kynjahlutfall þeirra barna 

sem áttu í hlut í þessum atvikum má sjá í eftirfarandi töflu. 
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Tafla 4 Skráð atvik í frímínútum eftir kyni 

 Einungis 

drengir 

Einungis 

Stúlkur 

Bæði kyn Fjöldi 

atvika 

samtals 

Skóli A 20 3 10 33 

Skóli B 11 0 2 13 

Samtals 31 3 12 46 

 

Flest atvikin áttu sér stað á boltavöllunum og opnu svæðum skólanna þar sem 

eitthvað var um snjóstríð og nemendur sem fóru út fyrir skólalóð. 

Niðurstöður vettvangsathugana eru því í samræmi við það sem þátttakaendur 

segja um þá staði sem þeir finna fyrir hvað mestu álagi. 

4.6 Hugsanlegar breytingar 

Breytingar sem þátttakendur í skóla A myndu vilja sjá í skólanum varðandi 

skipulag frímínútna eru m.a. að útivera yrði gerð að vali einn til tvo daga í 

viku eða jafnvel einar frímínútur á dag til að koma til móts við þau börn sem 

vilja aldrei fara út. Þeir vilja einnig sjá fleiri leiktæki, rólur og betri aðbúnað 

og skipulag til þess að hægt væri að setja upp leiki eða stöðvar í þeim tilgangi 

að koma í veg fyrir aðgerðarleysi nemenda. Ara finnst fyrirkomulag 

frímínútnanna eins og það er núna vera allt í lagi og það gangi vel þegar allir 

mæta til vinnu en það megi lítið sem ekkert koma upp á til þess að allt fari í 

háa loft. Hann telur að það myndi ganga betur ef það væru tveir til þrír 

gangaverðir til viðbótar í skólanum sem gætu sinnt eftirliti til móts við 

stuðningsfulltrúana. Honum finnst ósanngjarnt að það eru alltaf 

stuðningsfulltrúarnir sem eru úti og alltaf þeir sem þurfa að hliðra kaffitímum 

ef upp koma sérstakar aðstæður eins og t.d. vettvangsferðir. Bæði Ara og 

Önnu finnst kennarar mega sinna eftirliti í frímínútum til móts við 

stuðningsfulltrúa.  

Þátttakendur í skóla B vilja einnig sjá ýmsar úrbætur á skólalóðinni. 

Þeir vilja sjá fleiri leiktæki, rólur og boltavelli. Bára segir að vinnan sé bæði 

gefandi og skemmtileg en það sé hins vegar hugsjónastarf og allt of illa 
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borgað. Hún segir að það sé mikið verið að treysta á að hugsjónin og áhuginn 

á börnum haldi fólki í þessu starfi. Ari, Anna og Bára vilja skýrari 

starfslýsingu og vilja að sá hluti starfslýsingar þeirra sem segir að skólastjóri 

megi setja þau í „ýmis önnur tilfallandi störf“sé felldur út úr starfslýsingu 

þeirra. Þeim finnst þau sett í of mörg og ólík störf en þeim finnst þau alveg 

hafa nóg að gera sem stuðningsfulltrúar. 

4.7 Samantekt 

Þátttakendum finnst erfitt að skilgreina sitt starf og er það í samræmi við 

stefnu bæjarfélagsins um að litið sé á ófaglært starfsfólk skólanna sem 

„fjölnota starfsfólk.“ Það sést best á því hversu opin og ótæmandi starfslýsing 

þeirra er. Þátttakendum finnst þeir vera settir í of mörg og ólík störf innan 

skólans og vilja sjá skýrari verklýsingu. Það kom einnig í ljós að þeim finnst 

þeir og nýtt starfsfólk almennt fá takmarkaða eða jafnvel enga leiðsögn í 

upphafi starfstíma. Sú leiðsögn sem er í boði er í höndum samstarfsfólks í 

sömu störfum. Þeim hefur lítið sem ekkert staðið til boða að fá þjálfun eða 

sækja námskeið sem tengist þeirra starfi þrátt fyrir að hafa óskað eftir slíku.  

Margt er líkt og einnig ólíkt með þátttökuskólunum tveimur varðandi 

fyrirkomulag frímínútna. Fyrirkomulagið er í grunninn með afar hefðbundnu 

sniði í báðum skólum. Tímasetningar þeirra eru nánast eins í skólunum, 

skólalóðir skólanna eru frekar líkar og svipaður efniviður í boði fyrir 

nemendur. Þátttakendur beggja skóla nefna sömu staði sem helstu 

álagspunkta frímínútna og segja þátttakendur beggja skóla að það komi 

sjaldan inn afleysingafólk ef það er mannekla.  

Skipulag eftirlits starfsfólks er hins vegar mjög ólíkt í skólunum. Í 

fyrsta lagi eru töluvert fleiri starfsmenn úti í skóla B en skóla A, þá bæði 

gangaverðir og stuðningsfulltrúar á meðan eftirlit er einungis í höndum 

stuðningsfulltrúa í skóla A. Í öðru lagi er starfsfólki skipt niður á svæði í 

skóla A en starfsfólk er með meira frjálst flæði í skóla B. Í þriðja lagi er 

aðstaða eldri nemenda ólík í skólunum þar sem nemendur hafa afmarkaðra 

svæði í skóla B en eru dreifðari í skóla A sem þátttakendur telja að hafi áhrif 

á það hversu illa eldri nemendur tolla í skólanum í frímínútum.  

Starfsfólk beggja skóla er misjafnlega duglegt að sinna virku eftirliti. 

Töluvert var um hreyfanleika, virkni og spjall við nemendur á meðan 

vettvangsathugunum stóð. Spjall starfsmanna var einnig töluvert og kom í 
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mörgum tilfellum í veg fyrir virkt eftirlit. Þátttakendur upplifa töluvert af 

vandamálum í frímínútum og segja að það komi tímabil sem eru erfiðari en 

önnur sérstaklega þegar veðurfar er slæmt og þegar það er mannekla. 

Þátttakendur eru sammála um að yngri nemendur þurfi meiri stuðning og 

aðstoð við að leysa vandamál í frímínútum en eldri nemendur. Fyrir utan 

nokkra erfiða einstaklinga segja þau að nemendur mið- og eldra stigs leysi sín 

vandamál oftast sjálf. Þeir leita ekki eins mikið til þeirra og yngri börnin. Oft 

virtist nærvera starfsfólks duga til þess að stöðva óæskilega hegðun nemenda. 

Þátttakendum finnst hegðun og félagsfærni nemenda almennt hafa hrakað 

síðan þau hófu störf í skólunum. 

Miðað við lýsingar þátttakenda eru agamál og allt verklag sem tengist 

þeim mun skýrara í skóla B en skóla A og finnst þátttakendum í skóla B 

margt hafa breyst til hins betra eftir innleiðingu agastefnunnar. Farið er yfir 

reglur og verklag á haustin í skólunum en í hvorugum skóla er sérstök 

fræðsla í agamálum fyrir nýja starfsmenn. Þeim er bent á að ráðfæra sig við 

aðra starfsmenn eða lesa sér til um skólareglur og agastefnu í bæklingi eða á 

heimasíðu skólanna. Þátttakendur í skóla A finnst erfitt að vinna eftir stefnu 

stjórnenda þar sem það gætir lítils samræmi í vinnulagi. Þeir segja að það sé 

afar persónubundið hvernig brugðist er við agamálum og að margir nemendur 

séu á „sérsamningum.“ Það er eitt að einstaklingsmiða nám en það gangi ekki 

að einstaklingsmiða agastefnu. Þeir eru ekki vissir um hvernig og hvort 

agamálum sé fylgt eftir þar sem slík mál enda í höndum kennara eða 

stjórnenda og þeir fái ekki alltaf að vita framhaldið. Það virðist vera meiri 

stuðningur fyrir starfsfólkið í agastefnu skóla B og þar virðist vera meira 

samræmi og eftirfylgni í agamálum. Í báðum skólum er nemendur sviptir 

frímínútum ef þeim er ekki treystandi úti og eru allir þátttakendur hlynntir því 

úrræði þar sem oftast er um að ræða nemendur sem finnst gaman í 

frímínútum.  

Þátttakendur í báðum skólum eru sammála um að frímínútur séu 

nauðsynlegar fyrir nemendur og skólabrag skólans. Þeir segjast halda að 

líðan nemenda sé í flestum tilvikum góð en það komi erfið tímabil og þeir 

vita að það eru einstaklingar í skólunum sem líður ekki nógu vel í 

frímínútunum. Aðgerðarleysi, vinaleysi og vanlíðan eru allt þættir sem 

þátttakendur í skóla A nefna sem hugsanlegar ástæður þess að margir 

nemendur eru tregir til að fara út, auk lélegs klæðnaðar. Þeir segja að það sé 

töluvert af vandamálum sem koma upp í frímínútum en að það sé einnig 
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algengt að vandamál séu leyst og vinátta mynduð. Þátttakendum í skóla B 

finnst mikilvægt að það ríki skipulag og jöfn skipting á boltavöllum og öðru 

sem er í boði fyrir nemendur í frímínútum. Það eru skiptar skoðanir á því 

hvort það virkar að hafa sérstakan stað sem nemendur eiga að fara á ef þeim 

líður illa og benda viðhorf þátttakenda og niðurstöður kannanna Skólapúlsins 

til þess að nemendur séu ekki allir að nýta sér þetta úrræði sem þurfa á því að 

halda. Niðurstöðurnar sýna að tíðni eineltis hafi verið álíka mikil í skólunum 

við lok síðasta skólaárs og aðeins hærri en landsmeðaltal þeirra skóla sem 

nota kannanir Skólapúlsins. Tíðni eineltis hefur hins vegar jafnt og þétt 

lækkað í skóla A á meðan hún hefur hækkað í skóla B í takt við þróun 

landsmeðaltals. Þátttakendum beggja skóla finnst vel tekið á öllum 

eineltismálum og finnst þátttakendum í skóla líðan nemenda hafa batnað 

síðan þeir hófu störf í skólanum.  

Þátttakendum líður almennt vel í frímínútum en segja að oft komi 

fyrir tímabil þar sem slæmt veður, mannekla og slæm hegðun nemenda setji 

strik í reikninginn. Þeim finnst mikilvægur stuðningur fólginn í samskiptum 

starfsmanna í frímínútum og að það sé mikilvægt að stjórnendur og kennarar 

treysti þeim til meta aðstæður og sinna starfi sínu. Það sést á viðhorfi 

þátttakenda beggja skóla að ábyrgð skólastjórnenda er mikil. Þátttakendur 

beggja skóla eru á því að vel sé tekið á málum nemenda. Samskipti þeirra við 

stjórnendur gengur í flestum tilfellum vel og oftast eru allir af vilja gerðir til 

að koma til móts við þá. Þátttakendur í skóla B eru þó jákvæðari gagnvart 

stjórnendum. Á álagstímum eiga stjórnendur skólans það til að koma út og 

aðstoða við eftirlit og starfsfólks skólans fær reglulega samráðsfundi með 

þeim til að stilla saman strengi. Þátttakendur í skóla B upplifa sig „í sama 

liði“ og stjórnendur og annað starfsfólk skólans. Þátttakendur í skóla A tala 

meira um að þeir upplifi takmarkaðan skilning frá stjórnendum. Fundir eru 

aðeins á dagskrá ef stjórnendum finnst þeir ekki standa sig nógu vel. Af 

ummælum þátttakenda skóla A að dæma virðist einnig skorta gagnkvæman 

skilning og virðingu milli kennara og ófaglærðs starfsfólks. 

Stuðningsfulltrúar skólanna telja sig ekki fá neinn undirbúning og telja þörf á 

því að breyta því miðað við ábyrgðina sem þeir bera á námi nemenda með 

sérþarfir. Það er samt sem áður ýmislegt sem bendir til þess að áherslur í 

skóla B séu að breytast.  

Þátttakendur í skólunum hafa allir upplifað kynjamun í starfi. 

Nemendur virðast leita til starfsmanna á ólíkan hátt eftir kyni þeirra og því er 
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mikilvægt að það séu starfsmenn af báðum kynjum úti. Það skiptir máli að 

þekkja nemendurna, vera ákveðinn og samkvæmur sjálfum sér í starfinu til 

þess að samskipti og almennt eftirlit í frímínútum gangi vel. Reynsla 

starfsfólks skiptir einnig máli. Á meðan vettvangsathugunum stóð voru fleiri 

atvik skráð í skóla A en skóla B þar sem um var að ræða óæskilega hegðun, 

neikvæð samskipti eða brot á skólareglum. Í báðum skólunum komu drengir 

oftar við sögu í þeim atvikum sem skráð voru á vettvangi en stúlkur komu 

talsvert oftar við sögu í skóla A en skóla B. Niðurstöður vettvangsathugana 

eru í samræmi við það sem þátttakaendur segja um þá staði sem þeir finna 

fyrir hvað mestu álagi. Þátttakendur beggja skóla vilja sjá betri aðbúnað á 

skólalóð og skýrari starfslýsingu. Þátttakendur í skóla A vilja sjá fleiri 

starfsmenn, jafnvel kennara, sinna gæslu í frímínútum en þátttakendur í skóla 

B telja ekki þörf á því. 

 



 

 

51 

5. Umræður 

Í þessum umræðukafla verða þemu verkefnisins tekin fyrir, niðurstöður 

verkefnisins ræddar og þær settar í samhengi við fræðilega umfjöllun. Fjallað 

verður um hugsanlegar úrbætur á frímínútum og dæmi tekin úr íslenskum 

skólum þar sem reynt hefur verið að breyta frímínútum til þess að bæta líðan 

nemenda, sporna gegn einelti og skapa jákvæðan skólabrag. Að því loknu 

verður athugað hvort markmiðum rannsóknarinnar hafi verið náð og 

rannsóknarspurningum svarað. 

5.1 Starfsfólk skóla 

Gæsla frímínútna er oftast í höndum þeirra starfsmanna sem sinna ekki 

kennslu og þá helst skólaliða, stuðningsfulltrúa eða gangavarða. Nær 

undantekningarlaust er um ósérhæft og láglaunað starfsfólk að ræða sem sér 

um eftirlit með börnum í leik og starfi á skólatíma (Blatchford, 1989, bls. 

122). Þó svo að þátttakendur búi allir yfir töluverðri starfsreynslu þá er sú 

menntun sem þeir hafa aflað sér eftir að skólaskyldu lauk frekar takmörkuð. 

Einn þátttakandi er eingöngu með grunnskólapróf og annar hefur byrjað á 

nokkrum námsleiðum eftir að skólaskyldu lauk en ekki klárað neina þeirra 

hingað til. Aðeins einn þátttakandi hefur lokið stúdentsprófi og aðeins einn 

hefur lokið sérstöku stuðningsfulltrúnámi. Menntunarstig þeirra kvenna sem 

tóku þátt er aðeins hærra en menntunarstig karlanna.  

Þeim þátttakendum sem starfa sem stuðningsfulltrúar finnst 

starfslýsing þeirra óljós og að þeir séu settir í mörg og ólík verkefni innan 

skólans. Þeir telja sig ekki fá neinn undirbúning og telja þörf á því að breyta 

því miðað við ábyrgðina sem þeir bera á námi nemenda með sérþarfir. 

Starfsmaður bæjarfélagsins segir þó að þeir eigi að sjálfsögðu að fá sinn 

undirbúning þó svo að þeir séu skilgreindir hjá bænum sem starfsmenn skóla 

(NN, munnleg heimild 26. mars 2014). Þetta ósamræmi þarf að athuga betur. 

Þátttakendum finnst vinnan skemmtileg og gefandi en segja að starfið sé 

hugsjónastarf þar sem launin eru of lág miðað við álag og ábyrgð. 
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Hagræðingar bæjarfélagsins sem leiddu til þess að starfsfólk grunnskólanna 

missti starfsheiti sín og gerðu það að „fjölnota“ starfsfólki hefur því að þeirra 

mati ekki skilað sér í vasa þeirra.  

Áhyggjur af skorti á gæslu eða gæðum gæslu í frímínútum í kjölfar 

þess niðurskurðar sem hefur átt sér stað í íslensku skólakerfi eru réttmætar 

miðað við fjölda nemenda á hvern starfsmann og skort á þjálfun sem 

ófaglærðu starfsfólki stendur til boða í þátttökuskólunum tveimur. Lewis, 

Colvin og Sugai (2000, bls. 110) halda því fram að tilhneigingin til að ráða 

fólk sem er síður í stakk búið til að takast á við þær aðstæður sem geta 

skapast í frímínútum m.a.vegna skorts á tilheyrandi þjálfun í að takast á við 

agavandamál, hafi gert það að verkum að virkt eftirlit skortir oft í skólum. 

Starfsfólk beggja skóla hafði fengið takmarkaða eða enga þjálfun í meðferð 

agamála og var starfsfólk skólanna misjafnlega duglegt að sinna virku eftirliti 

á meðan vettvangsathugun stóð. Hreyfanleiki, virkni og spjall starfsfólks við 

nemendur var töluvert en spjall starfsmanna sín á milli kom í mörgum 

tilfellum í veg fyrir að þeir sinntu virku eftirliti, hvort sem starfsfólkinu var 

úthlutað fast svæði eða ekki. Virkt eftirlit starfsfólks eykur líkur á því að 

starfsfólk grípi tímanlega inn í hættulegar aðstæður og eykur líkur á því að 

nemendur séu í uppbyggjandi leik. Virkt eftirlit er eitt af því sem skiptir hvað 

mestu máli ef frímínútur eiga að ganga vel fyrir sig (Lewis, Colvin og Sugai, 

2000, bls. 109). Það skiptir þar af leiðandi ekki bara máli að það sé nóg af 

starfsfólki eða kennurum úti í frímínútum heldur verða þeir sem eru úti að 

vera færir um að sinna virku eftirliti, sérstaklega á álagstímum. Það sýndi sig 

í vettvangsathugunum að sýnileiki og nærvera starfsfólk var oft nóg til að 

koma í veg fyrir óæskilega hegðun nemenda. Þar af leiðandi skiptir mikli 

máli að starfsfólk sé hreyfanlegt og vakandi þegar margir nemendur eru 

dreifðir út um stóra skólalóð á sama tíma. 

Þátttakendur eru allir sammála um það sé lítil sem engin starfsþjálfun 

í skólunum eða námskeið í boði sem nýtast þeim í starfi. Í báðum skólunum 

er að miklu leyti treyst á fyrri starfsreynslu, almenna skynsemi og fræðslu frá 

samstarfsfólki þegar ófaglært starfsfólk er ráðið í vinnu. Það er nauðsynlegt 

að huga betur að símenntun fyrir allt starfsfólk skólans og upplýsa það vel 

um skólasamfélagið (Guðmundur Sighvatsson, Guðni Olgeirsson, Jón 

Hjartarson, Jónína Bjartmarz, Svandís Ingimundardóttir og  Þórhildur Líndal, 

1999, bls. 24). Það er nauðsynlegt að starfsfólk skólanna fái góðar 

leiðbeiningar svo það átti sig betur á til hvers er ætlast af því. Leiðbeiningar 
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auka einnig sameiginlegan skilning fólks tilgangi vinnunnar (Björk 

Ólafsdóttir, 2010, bls. 42). Starfsfólk skólanna verður að vita til hvers er 

ætlast, samræma vinnubrögð og fá viðeigandi þjálfun t.d. í að leysa ágreining 

og að koma auga á hættur á skólalóð (Waite-Stupiansky og Findlay, 2001, 

bls. 23). Þegar starfsmaður segist ekki þekkja stefnu skólans og finnst 

áherslur stjórnenda vera „algjört kjaftæði“ gefur það sterka vísbendingu um 

að stjórnendur þurfi annað hvort að gefa starfsfólkinu meiri leiðsögn eða 

innleiða skýrari stefnu í samráði við allt starfsfólk skólans.  

5.2 Frímínútur 

Skipulag eftirlits starfsfólks er mjög ólíkt í skólunum. Það eru töluvert fleiri 

starfsmenn úti í skóla B en skóla A. Gangaverðir og stuðningsfulltrúar sinna 

eftirliti í skóla B á meðan eftirlit er einungis í höndum stuðningsfulltrúa í 

skóla A. Starfsfólkinu er skipt niður á svæði í skóla A en starfsfólk er með 

meira frjálst flæði í skóla B. Hver skóli þarf að finna hvað hentar hverju 

sinni. Fjöldi nemenda á hvern starfsmann er meiri í skóla A en skóla B, á 

meðan hver starfsmaður þarf að hafa eftirlit með 38-57 nemendum að 

meðaltali í frímínútum í skóla A þarf hver starfsmaður að hafa eftirlit með 

20-28 nemendum að meðaltali í skóla B. Það reyndist erfitt að skrá niður 

atvik í frímínútum þar sem fjöldi nemenda sem er úti á sama tíma er mikill. 

Nemendur eru auk þess á mikilli hreyfingu og dreifast yfir stórt svæði. Það 

reyndist einnig erfitt að greina milli leiks og raunverulega neikvæðra 

samskipta, stríðni eða annarrar óæskilegrar hegðunar. „Gannislagur“ og 

saklaust snjóstríð er fljótt að breytast í alvöru slagsmál. 

Fyrirkomulag frímínútna í skólunum gengur vel þegar allir mæta en 

það má lítið sem ekkert koma upp á til þess að allt fari í háa loft. 

Þátttakendum finnst mikilvægt að það sé starfsfólk úti í frímínútum sem 

þekki nemendur. Þess vegna vilja þátttakendur í skóla A að kennarar sinni 

eftirliti í frímínútum en þátttakendum í skóla B finnst duga að það séu 

stuðningsfulltrúar úti þar sem þeir þekki nemendur ekki síður vel en 

kennarar. Þar eru líka allir stuðningsfulltrúar úti í frímínútum en ekki í skóla 

A þar sem þeir skiptast meira á og dreifast meira um skólalóðina og ganga 

skólans.  
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Sumir telja að frímínútur geti stuðlað að árásargirni og andfélagslegri 

hegðun í skólanum (Blatchford, 1989, bls. 10; Pellegrini og Smith, 1993, bls. 

52). Þátttakendur rannsóknarinnar upplifa mikið af vandamálum í frímínútum 

í sínum skólum og segja að það komi tímabil sem eru erfiðari en önnur 

sérstaklega þegar veðurfar er slæmt og þegar það vantar fólk til vinnu. Þeir 

segja að það sé mikið um að nemendur séu bæði að taka með sér vandamál út 

í frímínútur og koma inn úr frímínútum með óleystan ágreining. Þátttakendur 

beggja skóla nefna sömu staði sem helstu álagspunkta frímínútna og segja 

þeir það vera vandamál að það komi sjaldan inn afleysingafólk ef það er 

mannekla.  

Þó að vandamálin séu vissulega til staðar í frímínútum segja 

þátttakendur samt sem áður að það sé einnig margt jákvætt sem eigi sér stað í 

frímínútunum, t.d. gefst nemendum mikilvægt tækifæri til að leysa ágreining 

og mynda og styrkja vináttutengsl. Þeim finnst frímínúturnar einnig veita 

nemendum nauðsynlega útrás og frí frá þeim kröfum sem settar eru á þá inni í 

kennslustofunni. Rannsóknir hafa sýnt að frímínútur geta haft góð áhrif á 

félagslegan þroska nemenda þar sem nemendur læra að mynda vináttutengsl, 

setja sig í spor annarra, leysa úr og forðast ágreining (Blatchford, 1989, bls. 

58; Jarrett og Waite-Stupiansky, 2009, bls. 66; Pellegrini og Bohn, 2005, bls. 

13; Ramstetter, Murray og Garner, 2010, bls. 518; NAECS/SDE, 2001, bls. 

3).  

Eitt af hlutverkum starfsfólks skóla samkvæmt aðalnámskrá er að 

efla félagsfærni nemenda með því að skapa þeim tækifæri til virkrar þátttöku 

í skólastarfi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013a, bls. 46). 

Þátttakendur finna fyrir aukinni þörf á gæslu í frímínútum vegna þess að 

nemendur skortir nauðsynlegan félagsþroska og telja þeir að bæði hegðun og 

félagsfærni nemenda hafi farið versnandi síðan þeir hófu störf. Rannsóknir 

hafa sýnt að tækifæri barna til að taka þátt í frjálsum leikjum með jafnöldrum 

sínum fer minnkandi og eru frímínúturnar í skólanum oft eina tækifærið sem 

börn hafa til að auka félagsfærni sína í gegnum slíkan leik (Pellegrini og 

Bohn, 2005, bls. 17). Þessi skortur á færni veldur því að tilraun barna til að 

leika sér í frjálsum leik endar oftar en ekki í rifrildum og slagsmálum og 

flóknari leikir leysast upp áður en þeir eru komnir af stað. Margir nemendur 

enda sem aðgerðarlausir áhorfendur á hliðarlínunni (Robert Wood Johnson 

foundation, 2007, bls. 3).Yngstu nemendurnir þurfa mestan stuðning en svo 

minnkar þörfin þegar þeir verða eldri og að félagsfærni þeirra aukist jafnt og 
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þétt. Eldri nemendur eru í flestum tilfellum færir um að leysa sinn ágreining 

sjálfir sem endurspeglast í því að gæsla er minni í frímínútum eldri nemenda 

en þeirra yngri. Hins vegar eru alltaf ákveðnir nemendur, óháð aldri, sem geta 

ekki lesið í aðstæður, farið eftir reglum og eru til vandræða. Í frímínútum er 

oft mikið af hlaupum og slagsmálum en minna um uppbyggjandi leik. Ein 

ástæðan gæti verið að nemendur skortir aðbúnað, aðstæður, félagsfærni og 

færni í að leika sér sem veldur aðgerðaleysi og leiðindum (Blatchford, 1989, 

bls. 11). Þetta kom skýrt fram í viðhorfum þátttakenda í skóla A. Þeir telja 

báðir að aðgerðaleysi í frímínútum eigi sinn þátt í því að nemendum líði illa 

og að marga vanti eitthvað til þess að gera. Þeir telja aðgerðaleysi einnig 

leiða til þess að nemendur brjóti frekar af sér, sem birtist í hegðunarvanda hjá 

yngri nemendunum en veldur því að eldri nemendur stelast frekar heim eða í 

sjoppuna í leyfisleysi. Breytingar sem þátttakendur í skóla A myndu vilja sjá 

í skólanum varðandi skipulag frímínútna eru m.a. að útivera verði gerð að 

vali einn til tvo daga í viku eða jafnvel einar frímínútur á dag til að koma til 

móts við þau börn sem vilja ekki fara út. Þátttakendur vilja einnig sjá betra 

skipulag og aðbúnað, leiktæki, rólur svo hægt sé að setja upp leiki eða 

stöðvar og koma enn frekar í veg fyrir aðgerðarleysi nemenda.  

Í rannsókn á vegum Umboðsmanns barna (2010) kom í ljós að öryggi 

á skólalóðum virðist vera ábótavant og nemendur vilja fá betra eftirlit í 

frímínútum og virðist sýnileg viðvera kennara eða annars starfsfólks úti á 

skólalóðinni veita þeim öryggi (Umboðsmaður barna, 2010, bls. 37). Sýnileg 

viðvera starfsfólk virtist skila árangri og koma í veg fyrir óæskilega hegðun á 

meðan vettvangsathugunum stóð. Í sömu rannsókn sást á svörum nemenda 

við opnum spurningum um það hvað þeim finnst þurfa að bæta í skólanum  

að þeir vildu m.a. meiri gæslu í frímínútum, fleiri leiktæki á lóðum og ekkert 

einelti (Umboðsmaður barna, 2010, bls. 35). Þær breytingar sem nemendur 

óska eftir samkvæmt þessari rannsókn eru í samræmi við þær breytingar sem 

þátttakendur í skóla A og skóla B vilja sjá í sínum skólum.  

Aðstaða eldri nemenda er ólík í skólunum þar sem nemendur hafa 

afmarkaðra svæði til afnota í skóla B á meðan þeir eru meira dreifðir í skóla 

A. Hugsanlegt er að skortur á afmörkuðu svæði tengist því hversu illa eldri 

nemendur tolla í skólanum á meðan frímínútum stendur og þyrfti að skoða 

það nánar. 
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5.3 Agastefnur 

Til þess að samræma betur vinnulag starfsfólks og vinna markvisst gegn 

ofbeldi, einelti og útskúfun eins og þeim ber að gera lögum samkvæmt (sbr. 

Lög um grunnskóla nr. 91/2008) hafa margir skólar innleitt heildræna 

agastefnu. Niðurstöður rannsóknar Lewis Colvin og Sugai (2000, bls. 119) á 

fyrirbyggjandi aðgerðum og virku eftirliti benda til þess að heildræn 

agastefna og efling virks eftirlits hafi jákvæð áhrif á hegðun nemenda í 

frímínútum. Þátttakendur í skóla B telja bæði að það hafi skilað árangri að 

innleiða agastefnu í skólanum. Þátttakendur í skóla B segja að starfsfólkið sé 

misjafnlega duglegt að fylgja agastefnunni eftir og að það komi „dauð 

tímabil“ þegar stefnan gleymist. Þeir segja að það sé erfiðara að fylgja henni 

eftir úti í frímínútum þar sem fjöldi og hreyfanleiki nemenda á stóru svæði 

setji strik í reikninginn.  

Agastefna verður að vera stöðugt í gildi ef hún á að skila árangri 

þannig að nemendur vita alltaf við hverju þeir geta búist ef þeir haga sér illa. 

Það verða að vera skýrar reglur og skýr viðurlög. Það sem er þó mikilvægast 

og án efa erfiðasti þátturinn er að það verða allir að vera samtaka í notkun 

hennar og eftirfylgni þar sem árangur veltur á samræmdum viðbrögðum, án 

undantekninga (Cowley, 2003, bls. 147‒148).  

Þar sem það eru ólík vandamál í ólíkum skólum verður agastefna 

skóla að taka mið af sérstökum aðstæðum skólans og þarf að taka til allra 

þátta skólastarfsins (Cowley, 2003, bls. 147). Hegðunarvandamál eru 

breytileg vegna þess að nemendahópar og hegðun nemenda breytist og 

vinnubrögð starfsfólks skóla þróast (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg 

Kaldalóns, 2006, bls. 91). Þátttakendur beggja skóla segja að það sé yfirleitt 

góður stöðugleiki þegar kemur að agavandamálum en það komi erfið tímabil. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að heildræn agastefna 

nýtist starfsfólki vel í starfi þar sem vinnulag sé skýrara og viðhorf 

þátttakenda sé jákvæðra í skólanum sem hefur innleitt slíka stefnu. Hins 

vegar virðist það ekki endilega vera að skila sér í betri líðan nemenda 

samkvæmt könnunum Skólapúlsins. Ef um beina tengingu væri að ræða liði 

nemendum betur í skóla B en skóla A. Aðrir þættir virðast hafa meiri áhrif á 

líðan nemenda heldur en þeir sem skoðaðir voru í þessari rannsókn. 

Þátttakendur í skóla A finnst vanta meiri samræmingu í agamálum og 

telja áherslur skólastjórnenda ekki virka sem skyldi. Þó svo að stefnan sé 



 

 

57 

mannúðleg og tekið sé tillit til fjölbreytileika nemenda geri fjöldi nemenda 

með „sérsamninga“ vinnu þeirra oft mjög erfiða. Í skóla án aðgreiningar eiga 

ekki allir einungis skilið að fá jöfn tækifæri til náms heldur ættu einnig sömu 

reglur að gilda fyrir alla þegar kemur að hegðun. Það gengur kannski að 

einstaklingsmiða nám til að uppfylla kröfu um skóla án aðgreiningar en 

miðað við lýsingar þátttakenda í skóla A gengur ekki að einstaklingsmiða 

agastefnu. Það er hlutverk grunnskóla að undirbúa nemendur fyrir lífið og 

veita tækifæri til að öðlast hæfni sem gagnast þeim í lífinu, svo þeir geti 

tekist á við hlutverk sín í flóknu samfélagi. Menntun þarf því að vera bæði 

einstaklingsmiðuð og samfélagsleg (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013a, bls. 15). Það er ekki sjálfsagt að nemendur sem eru vanir 

sérsamningum í grunnskóla fái sérmeðferð þegar þeir þurfa að takast á við 

áskoranir daglegs lífs eftir að honum lýkur. Þó svo að flestir geti fundið sér 

hlutverk í samfélaginu sem hentar þeirra eiginleikum og sérþörfum fá fáir 

undanþágu frá samfélagslegum reglum. Það er því hugsanlega betra fyrir 

þessa nemendur að þeir læri að fara eftir samfélagslegum reglun strax í 

grunnskóla, sé þess nokkur kostur.  

5.4 Skólabragur 

Skólabragur vísar í ákveðna menningu sem ríkir í skólunum. Hvernig 

nemendur upplifa skólann hefur áhrif á það hvernig þeir haga sér og þar af 

leiðandi vinnu þeirra í skólanum (Cowley, 2003, bls. 145). Í 30. grein laga 

um grunnskóla (nr. 91/2008) segir að öllum aðilum skólasamfélagsins ber að 

leggja sitt af mörkum til þess að stuðla að og viðhalda góðum starfsanda og 

jákvæðum skólabrag. 

Þátttakendur í báðum skólum eru sammála um að frímínútur séu 

nauðsynlegar fyrir nemendur og skólabrag skólans þar sem þær veita 

nemendum nauðsynlega útrás og hvíld frá einbeitingarvinnu. Niðurstöður 

íslenskra skóla í PISA rannsóknum undanfarinn áratug sýna jákvæða þróun á 

skólabrag og bekkjaranda (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og 

Júlíus K. Björnsson, 2013, bls. 70). Kannanir á líðan nemenda sýna að 

íslenskum grunnskólanemum líður betur í skólanum en áður (Almar M. 

Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2013, bls. 70; 

Umboðsmaður barna, 2010, bls. 37). Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til 

kynna að það virðist vera sambærileg þróun í skóla A. Viðhorf þátttakenda 
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og niðurstöður úr könnunum Skólapúlsins benda til þess að vellíðan nemenda 

sé að aukast og einelti að minnka í skólanum. Þróunin í skóla B virðist fylgja 

þróun meðaltals annarra skóla og er töluvert meira um einelti þar heldur en í 

skóla A samkvæmt síðustu könnunum Skólapúlsins. Í ljósi þess að það er 

skýrara verklag og meira eftirlit í frímínútum í skóla B auk þess sem að skráð 

atvik í skólanum voru umtalsvert færri eru þessar niðurstöður áhugaverðar. 

Hugsanlega er meira um félagslegt einelti í skóla B og þar af leiðandi er 

vanlíðan nemenda ekki eins sýnileg. Það er einnig erfiðara að eiga við 

andlegt ofbeldi á skólalóð þar sem hlutfall nemenda á hvern starfsmann er 

óhagstætt og refsing við slíku ofbeldi er oft ekki eins skýr og við líkamlegu 

ofbeldi (Craig, Pepler og Atlas, 2000, bls. 30). Þegar starfsfólk þarf að 

fylgjast með stóru svæði og mörgum nemendum virðist erfitt að veita öllum 

svæðum og einstaka samskipum milli nemenda mikinn gaum. Það er þörf á 

að skoða aðstæður í skólunum enn betur til að skýra þann mun sem mælist á 

einelti í skólunum skv. Skólapúlsinum.  

Meiri hluti óæskilegrar hegðunar eins og eineltis á sér stað í 

frímínútum á stöðum eins og á leikvelli, göngum, matsal og salernum en á 

slíkum stöðum er algengt að nemendur séu samankomnir undir takmörkuðu 

eftirliti starfsmanna. Yngri nemendur nefna frekar skólalóðina á meðan eldri 

nemendur nefna frekar ganga skólans (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2013, bls. 61; 

Olweus, 1993, bls. 6; Ragnar F. Ólafsson, 2008, bls. 10; Rathvon, 2008, bls. 

353; Smith, 1999, bls. 72;Vaillancourt o.fl., 2010, bls. 49). Það að eldri 

nemendur hafa val um að vera inni í frímínútum útskýrir hugsanlega þennan 

mun. Flest atvikin sem skráð voru á vettvangi áttu sér stað á boltavöllunum 

og opnu svæðum skólanna og voru niðurstöður vettvangsathugana því í 

samræmi við það sem þátttakaendur sögðu um þá staði sem þeir finna fyrir 

hvað mestu álagi. Aukið eftirlit á þeim stöðum þar sem nemendur finna til 

óöryggis þarf að vera til staðar svo að hægt sé að fylgja eineltisáætlunum 

skólans vel eftir.  

Jákvæður skólabragur er í eðli sínu forvarnarstarf og getur dregið úr 

neikvæðum samskiptum, s.s. einelti og öðru ofbeldi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013a, bls. 45). Einelti er tengt skólabrag einstakra 

skóla og því hegðunar- og samskiptamynstri sem viðgengst í skólanum. Því 

er mikilvægt að stefnumótun skóla í eineltismálum sé tengd heildarumhverfi 

skólans og hafi það að markmiði að tryggja skólaumhverfi þar sem 

nemendum líður vel og búa við öryggi (Arthur Morthens, Sesselja Snævarr, 
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Guðmundur Sighvatsson, Unnur Kristjánsdóttir, Jóhann Thoroddsen og 

Þorlákur H. Helgason, 2001, bls. 5). Þess vegna er nauðsynlegt að líta ekki 

framhjá þeim samskiptum og þeirri menningu sem ríkir í frímínútum þegar 

efla á skólabrag. Það hefur sýnt sig að viðhorf, venjur og hegðun starfsfólks, 

sem og fjöldi nemenda á hvern kennara hefur mikil áhrif á hvernig tekst að 

koma í veg fyrir einelti og beina hegðun nemenda í jákvæðari og 

uppbyggilegri farveg (Olweus, 1999, bls. 21).  

5.5 Samskipti og samstarf 

Samskipti, upplýsingaflæði og gagnkvæm virðing er mjög mikilvæg í öllum 

samskiptum innan skólanna. Þátttakendur beggja skóla segja að samskipti 

þeirra við stjórnendur og kennara gangi í flestum tilfellum vel, það sé vel 

tekið á málum sem koma upp og að oftast séu allir af vilja gerðir til að koma 

til móts við þá. Þátttakendur í skóla A tala meira um að þeir upplifa 

takmarkaðan skilning og virðingu frá kennurum og stjórnendum. Af 

ummælum þátttakenda í skóla A að dæma virðist skorta gagnkvæman 

skilning og virðingu milli kennara og ófaglærðs starfsfólks. Í viðtölunum 

kom í ljós að þátttakendum í skóla A finnst kennarar oft halda að þeir séu 

ekki að sinna starfi sínu og þátttakendum finnst margir kennarar ekki vera að 

sinna sínum undirbúningi sem skyldi. Í niðurstöðum og tillögum starfshóps 

um skólareglur og aga í grunnskólum frá árinu 1999 er mælst til þess að hver 

skóli komi sér upp reglum um samskipti þar sem kemur skýrt fram hvernig 

starfsmenn skólanna umgangast hverjir aðra og nemendur. Þessar reglur eiga 

að liggja fyrir þegar starfsmenn eru ráðnir og öllu starfsfólki skólanna ætti að 

standa til boða að sækja námskeið þeim tengdum (Guðmundur Sighvatsson, 

Guðni Olgeirsson, Jón Hjartarson, Jónína Bjartmarz, Svandís 

Ingimundardóttir og Þórhildur Líndal, 1999, bls. 24). Slíkar reglur myndu 

eflaust bæta samskipti og auðvelda samstarf og úr þessu mætti eflaust bæta í 

mörgum skólum.  

Vald skólastjórnenda er mikið. Stefna skólastjórnenda hefur áhrif á 

það hegðunar- og samskiptamynstur sem tíðkast í skólunum. Í skóla B hefur 

stjórnendum tekist að skapa menningu og skólabrag þar sem starfsfólk 

skólans er jákvætt og upplifir sig sem hluta af liði. Vilji stjórnenda til að 

skapa vettvang þar sem hlustað er á starfsfólkið og vilji til að koma til móts 

við það á álagstímum virðist hafa þar töluverð áhrif. Í skóla A einkennist 
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menningin sem ríkir í skólanum af meiri stéttaskiptingu sem einkennist af 

takmörkuðum skilningi, virðingu og umburðarlyndi. Stjórnendur virðast vera 

að ná góðum árangri í eineltismálum og í málefnum nemenda almennt sem 

bendir til þess að það ætti ekki að reynast þeim of flókið að bæta samskipti 

starfsfólks. Skýrari stefna í agamálum gæti gegnt stóru hlutverki í slíkum 

umbótum. 

Nemendur virðast leita til starfsmanna á ólíkan hátt eftir kyni þeirra 

og því er mikilvægt að það séu starfsmenn af báðum kynjum við gæslu í 

frímínútum. Það skiptir máli að þekkja nemendurna, hafa reynslu, vera 

ákveðinn og samkvæmur sjálfum sér í starfinu til þess að samskipti og 

almennt eftirlit í frímínútum gangi vel. Fleiri atvik voru skráð í skóla A en 

skóla B þar sem um var að ræða óæskilega hegðun, neikvæð samskipti eða 

brot á skólareglum á meðan vettvangsathugunum stóð. Í báðum skólunum 

komu drengir oftar við sögu í þeim atvikum sem rannsakandi skráði á 

vettvangi en stúlkur komu talsvert oftar við sögu í skóla A en skóla B. Margt 

bendir til að stúlkur upplifi frekar andlegt ofbeldi og útilokun meðan drengir 

upplifi oftar líkamlegt ofbeldi (Smith og Morita, 1999, bls. 2). Þessi munur 

gæti skýrt kynjamun í skráningu atvika þar sem það er erfiðara að eiga við 

andlegt ofbeldi á skólalóð (Craig, Pepler og Atlas, 2000, bls. 30).  

5.6 Hugsanlegar breytingar 

Það er nauðsynlegt að bjóða nemendum meira val um afþreyingu en nú er 

gert í þátttökuskólunum og sjálfsagt fleiri skólum. Til þess þarf endurbætur á 

skólalóðum, betri búnað og betra skipulag þar sem það er mikið um 

aðgerðaleysi nemenda sem gerir það að verkum að mörg börn sýna því lítinn 

áhuga að fara út. Rannsóknir hafa sýnt að skipulögð starfsemi í frímínútum 

getur haft jákvæð, keðjuverkandi áhrif á allt skólastarfið. Slík starfsemi hefur 

leitt til betri samskipta milli nemenda, stuðlað að aukinni félagslegri þátttöku 

og aukinni hæfni þeirra til að leysa vandamál og aukið almenna lífsleikni 

þeirra (Ramstetter, Murray og Garner, 2010, bls. 523; Robert Wood Johnson 

foundation, 2007, bls. 9‒10; Rúnar Sigríksson, 2010, bls. 86). Það að kenna 

nemendum leiki í leikfimi eða á þemadögum tvisvar á ári tryggir ekki að þeir 

gangi áfallalaust fyrir sig án stuðnings í frímínútum vegna takmarkaðrar 

félagsfærni nemenda. Gæsla í frímínútum dugar ekki ein og sér ef nemendur 

skortir félags- og samskiptafærni til að fara eftir reglum og fyrirmælum 
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starfsfólks. Þess vegna er mikilvægt að starfsfólk skóla fá nauðsynlega 

þjálfun til að geta sinnt virku eftirliti og að nemendur fái ákveðna 

félagsfærniþjálfun (Lewis, Colvin, og Sugai, 2000, bls. 110). Það þarf að 

veita starfsfólki skóla þjálfun svo það hafi sjálfsöryggi til að fylgja eftir því 

góða starfi sem unnið er að í skólanum. 

Hér á landi hefur aukin krafa um niðurskurð í skólakerfinu síðustu ár 

leitt til þess að fjármagn til gæslu í frímínútum og í hádegishléum hefur verið 

skert. Skólar á landinu hafa þurft að sæta miklum niðurskurði undanfarin ár 

og eru víða alveg komir að þolmörkum (Mennta-og menningarmálaráðuneyti 

og Samband íslenskra sveitarfélaga, 2010, bls. 4). Það er hugsanlega þörf á 

því að skilgreina frímínútur betur í lögum og aðalnámskrá og kveða á um 

lágmarkseftirlit ásamt því að gera kröfu um lágmarks menntun eða fræðslu 

þess starfsfólks sem sinnir ófaglærðum störfum innan grunnskólans. Þá væri 

hugsanlega mögulegt að tryggja öryggi nemenda í frímínútum á tímum þar 

sem krafan um niðurskurð fer síst minnkandi.  

Góð gæsla getur komið í veg fyrir einelti, bætt líðan nemenda og eflt 

jákvæðan skólabrag. Rannsóknir hafa sýnt að þolendur eineltis þjást frekar af 

þunglyndi og lélegri sjálfsmynd heldur en aðrir og eru bæði gerendur og 

þolendur líklegri til að leiðast út í glæpi og aðra áhættuhegðun. Þar sem fá 

ungmenni leita sér aðstoðar í heilbrigðiskerfinu liggur beinast við að vinna 

gegn eineltinu í skólum (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Árný Elíasdóttir, 2009, 

bls. 9; Vaillancourt o.fl., 2010, bls. 42). Í könnun Umboðsmanns barna vorið 

2010 kom fram að í kringum 15% nemenda líður illa og finna fyrir miklu 

óöryggi, bæði á skólalóðinni og í kennslustofunni. Ef þessar niðurstöður gefa 

einhverja vísbendingu um stöðu mála í grunnskólum landsins þá eru u.þ.b. 

6.530 nemendur af þeim 43.511 nemendum sem eru i grunnskólum okkar í 

dag sem líður ekki nógu vel í skólanum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, e.d.). Með því að auka gæði frímínútna væri ef til 

vill hægt að spara ríki og sveitarfélögum kostnað í heilbrigðis- og bótakerfinu 

til lengri tíma og þannig stuðla að auknu geðheilbrigði í samfélaginu (Kristín 

Elfa Guðnadóttir, 2000, bls. 28). Það væri hægt að taka hluta af því fjármagni 

sem sett er í geðheilbrigðis- og bótakerfið og vinna markvissara að 

fyrirbyggjandi aðgerðum í skólakerfinu í staðinn fyrir að reyna að viðhalda 

kerfi sem gengur út á að slökkva eldana þegar þeir eru þegar kviknaðir og 

jafnvel komnir úr böndunum. 



 

 

62 

Til þess að einhverjar breytingar geti átt sér stað þarf að fara fram 

einhver umræða. Frímínútur sem hluti af heildrænu skólastarfi á Íslandi hafa 

verið vanræktur málaflokkur í allri umræðu um skólamál en það má alveg 

finna vísbendingu um að það sé að breytast. Í stefnu- og starfsáætlun skóla- 

og frístundasviðs Reykjavíkurborgar fyrir árið 2013-2014 er eitt af 

markmiðum starfsársins að mynda starfshóp til að skoða fyrirkomulag 

frímínútna og gæslu í frímínútum grunnskóla með það fyrir augum að vinna 

tillögur um annað form á útivist nemenda eða finna aðra farsæla leið til að 

auka öryggi, minnka einelti og bæta líðan barna á skólalóðinni (Guðrún 

Hjartardóttir, Hildur Björk Svavarsdóttir, Kolbrún Vigfúsdóttir, Ingibjörg M. 

Gunnlaugsdóttir, Nanna K. Christiansen, Ragnheiður E. Stefánsdóttir, Sigrún 

Sveinbjörnsdóttir og Sverrir Friðþjófsson, 2013, bls. 10).  

 

5.7 Hugsað í lausnum 

Það er ýmislegt sem stjórnendur og starfsfólk grunnskóla geta gert til að bæta 

gæði frímínútna. Kristín Elfa Guðnadóttir (2000) segir að stjórnendur verði 

að vera tilbúnir að fjárfesta í lausnum sem kosta fjármagn, skipulag og vinnu 

ef það á að takast að vinna bug á einelti og skapa nemendum öruggt og 

skemmtilegt umhverfi í frímínútum. Hún nefnir nokkur úrræði sem öll ættu 

að skila árangri út af fyrir sig en virka hugsanlega best ef fleiri en eitt úrræði 

eru nýtt á sama tíma.  

Í fyrsta lagi má nefna úrræði sem ætti ekki að hafa kostnað í för með 

sér. Um er að ræða eins konar stuðningskerfi meðal nemenda þar sem eldri 

nemendur fá úthlutað skjólstæðing í yngri bekkjunum sem þeir „bera ábyrgð 

á.“ Gallinn við slíkt kerfi er að eldri nemendur eru ekki alltaf til í slíka 

skuldbindingu.  

Í öðru lagi væri hægt að ráða inn sérstaka starfsmenn sem sinna 

eftirliti í frímínútum ásamt því starfsfólki sem þegar er til staðar (Kristín Elfa 

Guðnadóttir, 2000, bls. 29). Þessir starfsmenn hefðu sérstaka starfslýsingu 

sem þyrfti ekki að vera bundin við frímínútur. Þeir þyrftu tilsögn og þjálfun í 

að skipuleggja og stjórna leikjum, greina og bregðast við einelti og almenna 

fræðslu um félagslegar þarfir barna. Rannsóknir sýna að aukið eftirlit skilar 

árangri (Craig, Pepler og Atlas, 2000, bls. 32; Vaillancourt o.fl., 2010, bls. 

50). Það að auka öryggi í skólanum dregur ekki bara úr einelti heldur stuðlar 
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að góðum skólabrag sem hefur sýnt sig að dregur úr agabrotum og eykur 

námsárangur (Vaillancourt o.fl., 2010, bls. 50).  

Í þriðja lagi væri hægt að bjóða starfsfólki skólans sem væri laust við 

eða í eyðum að taka að sér eftirlit gegn launalegri umbun. Einnig væri hægt 

að semja við foreldra sem hafa til þess tíma að taka að sér eftirlit fyrir 

ákveðna upphæð (Kristín Elfa Guðnadóttir, 2000, bls. 29). 

Í fjórða lagi væri hægt að skipta bekkjum niður þannig að það færu 

ekki allir út í einu (Kristín Elfa Guðnadóttir, 2000, bls. 29). Líkt og fjölgun 

starfsfólks í frímínútum krefst þessi leið töluverðs fjármagns. Tveir kennarar 

þyrftu að vera með hvern bekk og það þyrfti að skipuleggja kennslu, útiveru 

og kaffitíma mjög vel. 

Í fimmta lagi væri hægt að beita fyrirbyggjandi aðferðum með því að 

efla félags- og samskiptafærni nemenda. Í gegnum ýmsa leiki, æfingar og 

samræður er hægt að kenna þeim að setja sig í spor annarra og leysa 

vandamál sem geta komið upp í frímínútum. Til eru bækur og hefti sem 

kennarar gætu nýtt á bekkjarfundum eða lífsleiknitímum án mikillar 

fyrirhafnar (Kristín Elfa Guðnadóttir, 2000, bls. 29). Gott dæmi um slíkt efni 

er námsefnið Samvera en í því námsefni er að finna sérstakt hefti sem ætlað 

er til að efla samskiptafærni nemenda í frímínútum (Sigrún Aðalbjarnardóttir 

og Árný Elíasdóttir, 2009, bls. 32). Öflug samskipta- og félagsfærnikennsla 

ásamt góðu uppeldi að heiman er í raun mikilvægasta úrræðið til þess að 

sporna við einelti í grunnskólunum. Sú samskiptafærni sem nemendur öðlast 

við slíka kennslu fylgir þeim út í lífið og hjálpar þeim að lifa í samfélagi sem 

hreinlega krefst samskiptafærni einstaklinga (Sigrún Aðalbjarnardóttir og 

Árný Elíasdóttir, 2009, bls. 10). 

Í sjötta og síðasta lagi er hægt að leggja niður frímínútur, að minnsta 

kosti eins og þær hafa verið skipulagðar hingað til (Kristín Elfa Guðnadóttir, 

2000, bls. 29). Það er ekkert sem segir að skipulag skólastarfsins þurfi að 

vera ávallt eins. Það er rökrétt að skólastarf breytist eins og allt annað í 

þjóðfélaginu. Í grunnskólum Hjallastefnunnar var tekin sú ákvörðun að 

afnema hefðbundnar frímínútur þar sem allir nemendur eru úti samtímis. 

Þannig getur skólinn fyrirbyggt aðstæður þar sem hætta á einelti er mikil. 

Þess í stað brjóta kennarar upp kennslustarfið með leikjum eða stuttri útivist 

þar sem þeir stjórna og eru til staðar fyrir nemendur (Hjallastefnan, e.d., bls. 

3). Þessi ákvörðun var byggð á niðurstöðum rannsókna sem sýna að 

grunnskólabörn verða einna helst fyrir einelti úti á skólalóðinni í frímínútum, 
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á göngum skólans eða á ferð til og frá skóla. Við þessar kringumstæður eru 

börnin oft eftirlitslaus og gjarnan í stórum hópum. Í könnunum meðal 

foreldra skólabarna á einelti í grunnskólum í Reykjavík var Barnaskóli 

Hjallastefnunnar eini skólinn þar sem einelti mældist ekkert á meðan 

meðaltal eineltis annarra skóla mældist 11% (Una Sighvatsdóttir, 2013) 

Ofangreind dæmi eru ekki tæmandi um hugmyndir um úrræði. 

Ýmislegt fleira hefur verið gert og margvísleg verkefni þróuð til þess að 

vinna bug á vandamálum tengdum frímínútum. Dæmi eru um að boðið sé 

upp á valnámskeið á unglingastigi sem byggist á því að unglingar læri leiki 

sem þeir kenna þeim yngri. Einnig hafa eldri nemendur tekið að sér gæslu í 

frímínútum yngri bekkja gegn því að skólinn veiti þeim styrk í ferðasjóð. Í 

nokkrum skólum hafa hugmyndir að fyrirkomulagi þar sem eldri börn 

aðstoða við gæslu í frímínútum og stýra leikjum fyrir yngri börnin verið 

sóttar til samtakanna Regnbogabarna (Skólavinir Regnbogabarna og 

Hagkaupa, 2003). Alls staðar þar sem þetta verkefni hefur verið reynt þykir 

það hafa gefið góða raun og yfirleitt sækjast unglingarnir eftir því að komast í 

þetta hlutverk (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006, bls. 60). 

Árskóli á Sauðárkróki hefur þróað svipað verkefni að norskri fyrirmynd sem 

þeir nefna „Vinaliðaverkefnið“ en þar er markmiðið að hvetja nemendur til 

hreyfingar og virkrar þátttöku til þess að skapa góðan skólaanda og bjóða upp 

á fjölbreytta valfrjálsa afþreyingu svo allir finni eitthvað við sitt hæfi. 

Verkefnið er hugsað sem stuðningur við eineltisáætlun skólans. 

Stuðningurinn felst í því að koma í veg fyrir aðgerðarleysi nemenda í 

frímínútum og með fjölbreyttri dagskrá fá gerendur í eineltismálum um 

eitthvað annað og betra að hugsa (Vinaliðaverkefnið, e.d.). 

5.8 Samantekt 

Það er jákvætt að viðhorf þátttakenda endurspegli niðurstöður kannana sem 

benda til þess að flestum nemendum líði vel í grunnskólum landsins og að 

líðan þeirra fari batnandi. Hins vegar benda þessar kannanir einnig til þess að 

það sé ýmislegt sem má án efa bæta (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. 

Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2013; Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2013; 

Umboðsmaður barna, 2010). Það sem þarf að bæta er sjálfsagt misjafnt milli 

skóla. Þó svo margir skólar séu þegar búnir eða byrjaðir að innleiða 

agastefnur, eineltisáætlanir, bæta vinnulag og jafnvel þróa skipulag 
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frímínútna til þess að bæta sitt starf þá finnast ennþá þau viðhorf innan 

skólanna að frímínútur séu einungis geymsla fyrir nemendur á meðan 

kennarar þeirra taka hlé frá kennslu. Í þeim skólum þar sem slíkt viðhorf ríkir 

er almennt ekki litið á frímínúturnar sem hluta af skólastarfinu. Slíkt viðhorf 

leiðir hugsanlega til þess að takmarkaðri vinnu og fjármagni er eytt í 

frímínúturnar.  

Jákvæð áhrif frímínútna á líkamlegan-, félagslegan- og 

tilfinningalegan þroska nemenda geta verið mikil. Það ættu skólar að 

undirstrika með því að gefa það út að frímínútur séu mikilvægur hluti af 

stefnu skólans til að stuðla að velferð nemenda. Samkvæmt 31. grein 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna eiga börn rétt til hvíldar og tómstundar, 

að stunda leiki og skemmtanir sem hæfa aldri þeirra og þroska (Barnasáttmáli 

Sameinuðu þjóðanna, 1992). Það er því hluti af sjálfsögðum réttindum barna 

að þeim sé gefið svigrúm til þess að leika sér (Ingvar Sigurgeirsson, 2010, 

bls. 119). Í frímínútum gefst tækifæri til þess að gefa þeim þetta svigrúm og 

er það hlutverk skólastjórnenda og starfsfólks skólanna að tryggja að það 

nýtist nemendum þeirra sem best. Frímínútur veita nemendum tækifæri til að 

efla félags- og tilfinningaþroska sinn í gegnum leik og þær geta eflt 

líkamlegan þroska með því að stuðla að aukinni hreyfingu. Þær geta því verið 

mikilvægur þáttur í baráttu gegn einelti og ofþyngd nemenda (Ramstetter, 

Murray og Garner, 2010, bls. 525; Rúnar Sigríksson, 2010, bls. 85). 

Frímínútur ættu að geta orðið stór liður í að uppfylla kröfu aðalnámskrár um 

öryggi og vellíðan nemenda og jákvæðan skólabrag. 

Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið þessa verkefnis var að sýna fram á gildi frímínútna til að efla 

skólastarf og stuðla að aukinni velferð nemenda. Með því að bæta gæði 

frímínútna og gera öruggan og heilbrigðan leik að hluta af skóladegi 

nemenda er hægt að gefa börnum tækifæri til að ná enn meiri árangri í 

skólanum (Kristín Elfa Guðnadóttir, 2000, bls. 29; Robert Wood Johnson 

foundation, 2007, bls. 2). Með virku eftirliti og skipulögðum leikjum er hægt 

að koma í veg fyrir aðgerðarleysi, agavandamál og einelti, m.a. með því að 

bjóða upp á fjölbreytta afþreyingu. Ef nemendum líður betur í frímínútum 

hefur það áhrif á líðan þeirra almennt og jákvæð áhrif á allt skólastarf. Þannig 

ættu frímínútur að geta hjálpað skólum að uppfylla kröfur nýrrar 
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aðalnámskrár um öruggt umhverfi, vellíðan og velferð nemenda og jákvæðan 

skólabrag. Þar með er einnig sýnt fram á gildi frímínútna fyrir skólastarf.  

Til þess að geta fengið tilfinningu fyrir því hvernig frímínútum í 

grunnskólum landsins er háttað hefur verið greint frá því hvernig frímínútum 

er háttað í tveimur grunnskólum á Íslandi. Hver raunveruleg staða frímínútna 

er í grunnskólum almennt er of stór spurning til þess að henni verði svarað í 

svona takmarkaðri rannsókn. Hver skóli og hver starfsmaður er ólíkur og þar 

af leiðandi er ekki hægt að alhæfa út frá niðurstöðunum en þær gefa 

hugsanlega innsýn inn í þætti skólastarfs sem ekki hafa fengið mikla 

umfjöllun, þ.e. frímínútur og ófaglært starfsfólk grunnskóla.  

Kannað var hversu mikilvæg agastefna skólans er fyrir starfsfólk 

skóla í starfi. Agastefna er gott vinnutæki fyrir starfsmenn og voru 

þátttakendur skólans sem starfar eftir slíkri stefnu jákvæðari en í hinum 

skólanum. Allir starfsmenn þurfa ávallt að fylgja stefnunni eftir ef hún á að 

skila árangri og þarf hugsanlega að finna leiðir til að fylgja agastefnum betur 

eftir úti í frímínútum. Í rannsókninni kom í ljós mikil þörf fyrir samræmdar 

aðgerðir í agamálum þar sem slíka stefnu skortir. Áhrif agastefnunnar á 

nemendur var ekki hægt að meta út frá þeim rannsóknargögnum sem safnað 

var í þessari rannsókn.  

Athugað var hvaða áhrif frímínúturnar hafa á skólabrag skóla. 

Skólabragur er flókið samspil viðhorfa starfsfólks skóla og nemenda og 

þeirra leiða sem skólar velja til að viðhalda aga, tryggja öryggi og velferð 

nemenda sinna. Aukið öryggi í frímínútum hefur áhrif á skólabrag og stuðlar 

að auknum námsárangri, auk þess sem það dregur úr einelti og agabrotum 

(Vaillancourt o.fl., 2010, bls. 50). Hvort þær leiðir sem skólar velja felast í 

markvissri agastefnu, eineltisáætlunum eða félagsfærniþjálfun veltur á þörf 

skólanna fyrir stuðning en það er mikilvægt að stöðugt innra mat eigi sér stað 

í skólanum og þarfir metnar til að tryggja að skólinn sé á réttri leið. Æskilegt 

er að skólar nýti sér þjónustu aðila eins og Skólapúlsins, vinni markvisst úr 

niðurstöðum hans og líti ekki framhjá frímínútum í leiðum til úrbóta. 

Skólabragur er það flókið fyrirbæri að erfitt er að segja til um hvaða 

áhrif frímínútur hafa á skólabrag þátttökuskólanna fyrir víst. Frímínútur eru 

nauðsynlegt hlé fyrir nemendur og starfsfólk frá einbeitingarvinnu og 

námskröfum. Það er mikið fjör í frímínútunum og þegar bjallan hringir er 

stemningin lík þeirri sem skapast þegar kúnum er hleypt út á vorin. Það eru 

þó ekki allir spenntir og með smávægilegum breytingum væri hægt að gefa 
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öllum nemendum eitthvað til að hlakka til. Vald skólastjórnenda er mikið. 

Stefna skólastjórnenda hefur áhrif á það hegðunar- og samskiptamynstur sem 

tíðkast í skólunum. Í skóla B hefur stjórnendum tekist að skapa jákvæðan 

skólabrag meðal starfsfólksins þar sem starfsfólkið upplifir sig sem hluta af 

liði. Kannanir skólapúlsins benda hins vegar til þess að skerpa þurfi á 

eineltisstefnu skólans til þess að bæta skólabrag meðal nemenda. Í skóla A 

ríkir meiri stéttaskipting meðal starfsmanna skólans sem einkennist af 

takmörkuðum skilningi, virðingu og umburðarlyndi. Slíkt stuðlar að 

neikvæðum skólabrag Hins vegar virðast stjórnendur skólans vera að ná 

góðum árangri í eineltismálum og í málefnum nemenda almennt sem bendir 

til þess að skólabragur meðal nemenda sé betri en meðal starfsfólksins. 

Skýrari stefna í agamálum og aukin gæði frímínútna gæti gegnt stóru 

hlutverki í að stuðla að jákvæðum skólabrag í þátttökuskólunum.  

Mögulegar úrbætur á frímínútum sem nefndar hafa verið í þessu 

verkefni og velta á auknu fjármagni eru þó hugsanlega ekki raunhæfur kostur 

eins og staðan er í dag. Til eru úrbætur sem ekki kosta fjármagn heldur 

viðhorfs- og skipulagsbreytingar. Það er hægt að breyta skipulagi skólans í 

anda Hjallastefnunnar þar sem það er ekki neitt í lögum um grunnskóla sem 

segir að þau hlé sem nemendur eigi rétt á þurfi að eiga sér stað í 

hefðbundnum frímínútum. Einnig er hægt að innleiða verkefni á borð við 

Skólavini Regnbogabarna eða Vinaliðaverkefni Árskóla nánast án nokkurs 

kostnaðar fyrir skólana til þess að styðja við eineltisáætlanir og agastefnu 

þeirra. Slík verkefni hafa gefist vel (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg 

Kaldalóns, 2006, bls. 60). Eins og einn þátttakandanna benti á gæti hluti af 

lausninni falist í jafn einföldu atriði og að ræða við nemendur um það hvað 

þeir ætli að gera úti í frímínútum áður en þeir fara út.  

Margir skólar eru farnir að huga betur að frímínútum. Ef viljinn er 

fyrir hendi og hugsað er í lausnum geta skapast margvísleg úrræði til lausnar 

þessum vanda í skólastarfi. Umhverfi nemenda í heild sinni skiptir máli og 

það sem gerist utan skólastofunnar hefur áhrif á það sem gerist innan hennar 

þar sem nemendum sem líður almennt vel læra betur (Robert Wood Johnson 

foundation, 2007, bls. 2). Ef illa er staðið að frímínútum getur sá tími dagsins 

unnið gegn þeim góða anda sem kennarar reyna að byggja með nemendum 

sínum í hefðbundnu skólastarfi. 
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6. Lokaorð 

Frímínútur eru vannýtt auðlind til að efla skólastarf í grunnskólum. Til þess 

að nýta þá auðlind til að stuðla að jákvæðum skólabrag þarf að vanda til 

verka. Í frímínútum safnast margir einstaklingar með ólíkar þarfir saman á 

einum stað, oft með litla afþreyingu í boði og takmarkað eftirlit. Það þarf að 

leggja metnað og fjármagn í frímínúturnar til þess að þær verði sá 

uppbyggilegi og þroskandi vettvangur sem hann getur orðið og er vonandi 

fyrir stóran hluta nemenda. Í frímínútum felast vannýtt tækifæri til þess að 

stuðla að jákvæðum skólabrag en til þess að hægt sé að nýta þessi tækifæri 

þarf fyrst að hefja umræðu um frímínútur, hlutverk þeirra og gildi í 

grunnskólunum.  

Skólastjórnendur eru hvattir til þess að skoða skipulag frímínútna í 

sínum skólum og meta þörfina á úrbótum í samráði við starfsfólk sitt og 

nemendur. Það eru einstaklingarnir sem geta gefið hvað besta innsýn inn í 

það sem þarf að bæta. Ef stjórnendur eru ekki tilbúnir eða færir um að setja 

fjármagn í slíkt verkefni þá er hægt að skoða leiðir sem eru ekki 

kostnaðarsamar en krefjast þá hugsanlega viðhorfsbreytinga og breytinga á 

skipulagi innan skólans. 

Tekið skal fram að takmarkanir rannsóknarinnar valda því að ekki er 

hægt að alhæfa út frá niðurstöðum rannsóknarinnar þar sem rannsóknir tekur 

einungis til tveggja skóla og fjögurra starfsmanna, sem eru ólíkir og einstakir. 

Þess vegna eru niðurstöðurnar settar fram á hagnýtan hátt þannig að þær 

nýtist bæði í skólunum sjálfum í þeirra innra mati og geti gefið öðrum 

skólum vísbendingu um hvernig þeir geta bætt skólabrag með því að 

endurskoða fyrirkomulag frímínútna. Rannsóknir á líðan barna sem sýna 

ítrekað að nemendum líður hvað verst í frímínútum og að þar þrífist einelti 

hvað best segja okkur að það sé til mikils að vinna.  

Það er þörf á frekari rannsóknum og það væri fróðlegt að sjá ítarlegri 

og yfirgripsmeiri rannsókn á frímínútum þar sem viðhorf skólastjórnenda, 

kennara, starfsfólks skóla og nemenda væru skoðuð til þess að fá enn betri 

sýn á stöðu og gildi frímínútna í íslenskum skólum. 
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Fylgiskjal 1 Kynningarbréf um rannsóknina 

 

Góðan dag,  

Ég heiti Kristín Þóra og er kennaranemi við Háskólann á Akureyri. Ég er í 

meistaranámi í menntunarfræði til M. Ed.- prófs og stefni að því að útskrifast 

í vor með kennsluréttindi. Til þess að geta það þarf ég þátttakendur í 

rannsókn sem ég ætla að nota í lokaritgerðina mína og þess vegna leita ég til 

þín. Ritgerðin er 30 ECTS einingar og fjallar um viðhorf starfsfólks skóla til 

frímínútna. Markmiðið er að taka viðtal við tvo starfsmenn (stuðningsfulltrúa 

og/eða skólaliða sem sjá um gæslu í frímínútum) í tveimur skólum með ólíkar 

nálganir á agamál. Ætlunin er að athuga hver sé þeirra upplifun af frímínútum 

til þess að fá einhverja vísbendingu um hvaða hlutverki frímínúturnar gegna, 

hvaða áhrif þær hafa á skólastarfið og skólabrag skólans,  hvaða áhrif 

agastefna skóla hefur á gang frímínútna og hvernig þeir sem starfsmenn 

finnst þeir vera í stakk búnir til að sinna sínu starfi. Ég mun einnig vilja 

framkvæma stutta vettvangsrannsókn á frímínútum skólans og biðja um 

aðgang að niðurstöðum ykkar í skólapúlsinum til að auka þekkingu mína á 

stöðu skólans og til þess styðja við önnur gögn sem aflað verður. Ég mun að 

sjálfsögðu deila niðurstöðum rannsóknarinnar með ykkur í þeirri vona að þær 

nýtist ykkur í ykkar sjálfsmati og skólaþróun. Rannsóknin verður tilkynnt til 

persónuverndar og gætt verður fyllsta trúnaðar með öll gögn og upplýsingar 

sem safnað verður.  

 

Leiðsagnakennarinn minn er Hermína Gunnþórsdóttir lektor við kennaradeild 

Háskólans á Akureyri. Þú getur haft samband við hana í síma 460-8556 eða í 

gegnum tölvupóstfangið hermina@unak.is. Ef þú hefur einhverjar spurningar 

varðandi rannsóknina ekki hika við að hafa samband við mig í síma 6994907 

eða í gegnum tölvupóstfangið HA120456@unak.is.  

Með ósk um gott samstarf, 

Kær kveðja, 

Kristín Þóra Möller 

  

mailto:hermina@unak.is
mailto:HA120456@unak.is
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Fylgiskjal 2 Tilkynning til persónuverndar 
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Fylgiskjal 3 Spurningar fyrir viðtöl 

 

Viðtal nr. 

Dagsetning: 

 

 Bakgrunnur 

 Menntun og reynsla? 

 Starfsaldur í núverandi skóla? 

 Stafið 

 Starfsheiti og starfslýsing?  

 Ábyrgð og skyldur? 

 Starfsþjálfun eða námskeið í upphafi starfstímabils? Þá hvernig? 

 Fræðsla um stefnu skólans er í agamálum og hvernig vinnulagi er 

háttað varðandi agabrot eða brot á skólareglum?  

 Var útskýrt hvernig frímínútum er háttað og hvaða hlutverki þú 

gegnir? 

 Hvernig er frímínútum háttað?  

 Eru einhverjir staðir þar sem viðkomandi upplifir að árekstrar í 

samskiptum nemanda séu tíðari en annars staðar? 

 Hvernig finnst viðkomandi að vinna eftir agastefnu skólans? Eru allir 

sem sinna gæslu samstíga í hvernig tekið er á agamálum? 

 

Líðan 

 Hvaða áhrif finnst viðkomandi að frímínútur hafa á skólabrag/ 

andann í skólanum? 

 Hvaða áhrif hafa frímínútur á líðan viðkomandi í starfi? 

 Hvernig upplifur þú líðan nemenda í frímínútum? 

 Hvernig finnst þér frímínútur ganga? Kostir og ókostir núverandi 

skipulags? 

 Hugsanlegar breytingar? 

 

 

Annað? 

 Kynjamunur? 

 Samskipti við stjórnendur og kennara? 
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Fylgiskjal 4 Gátlisti fyrir vettvangsathuganir 

 

Dagsetning:__________ 

Skóli:_______________ 

Athugun nr.________ 

 

Atvik Lýsing: Viðbrögð Lýsing: 

1. Rifrildi A. Ávítun 

2 Slagsmál B. Hundsun 

3 Stríðni C. Enginn starfsm. 

sýnilegur 

4 Útskúfun D. Nem. sendur inn 

 

 

Atvik: Staðsetning: Viðbrögð: Athugasemd: 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 Atferli 

starfsmanna 

 Lítið  Í 

meðallagi 

 Mikið  Athugasemdir: 

 Spjall við 

nemendur 

        

 Spjall við aðra 

starfmenn. 

        

 Hreyfanleiki 

  

        

 Þátttaka í 

leikjum. 
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Lýsing á skólalóð/ aðstöðu eldri nemenda: 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

Lýsing á leiktækjum og efnivið ef við á:  

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

 

Ljósmyndir/teikning af skólalóð/aðstöðu eldri nemenda: 
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Fylgiskjal 5 Starfslýsingar 

 

Starfslýsing fyrir starfsmann I  

    
 

 

Starfsmaður I í grunnskóla vinnur margskonar uppeldis-og 

umönnunarstörf sem miðast við að aðstoða nemendur á hinn ýmsa máta. 

Hagsmunir og þarfir nemenda skulu í hávegum hafðir. Starfið er fjölbreytt og 

margþætt. Starfsmaður er bundinn þagnarskyldu um allt það sem hann verður 

áskynja í starfi sínu, jafnvel eftir að störfum lýkur við stofnunina.  

 

 

Starfsmaður I: 

 Vinnur undir stjórn skólastjóra, sem getur falið öðrum verkstjórn. 

 Vinnur með kennara að uppeldi og umönnun barna. Kennari gerir 

áætlanir og saman vinnur hann og starfsmaður að framkvæmd 

áætlunar sem miðast við að efla þroska og getu barna, bæði andlega 

og líkamlega. 

 Fylgir börnum í og úr kennslustundum og milli kennslusvæða. 

 Aðstoðar fötluð börn í og úr fötum og aðstoða þau í sturtu og á 

salerni eftir þörfum.  

 Starfar með nemendum í leik og starfi utan og innan kennslustofu. 

 Fylgir börnum í vettvangsferðir. 

 Aðstoðar börn í matartímum og þegar önnur hlé verða á kennslu 

 Hjálpar til að halda skólanum og skólalóð snyrtilegu. 

 Sér um gæslu við gangbrautir og biðskýli sem liggja nærri skólalóð 

og gæslu á skólalóð í frímínútum. 

 Er nemendum til halds og trausts og hlúir að þeim þegar þörf er á og 

á þann hátt sem nauðsyn krefur. 

 Hefur umsjón með óskilamunum. 

 Er tilbúinn að vinna breytileg störf skv. óskum skólastjóra. 

 Vinnur undir stjórn skólastjóra  að hinum ýmsu störfum sem til falla 

á þeim tímum þegar ekki er kennsla. 

 Starfar í mötuneyti og matsal, hjálpar til við að útbúa léttar veitingar 

og. aðstoðar við afgreiðslu á matvælum og drykkjarvörum.  

 Hefur vakandi auga yfir samskiptum nemenda og tilkynnir kennara 

ef grunur leikur á aðkasti og/eða einelti. 

 Þá virku daga sem nemendur eru ekki í skólanum mun skólastjóri 

setja niður verkefni og stýra starfi starfsfólks.  
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Þekking og reynsla: 

Reynsla af vinnu  með börnum og áhugi á uppeldislegum störfum er 

nauðsynleg. Starfið krefst mikillar samskiptahæfni, þolinmæði, festu, lagni, 

sveigjanleika og vilja til að vinna með ýmsum aðilum að markmiðum 

skólans. Sækja þarf námskeið t.d. er varða þroska barna og frávik frá 

eðlilegum þroska. Einnig er mikilvægt að hafa kunnáttu í skyndihjálp. 

 

Frumkvæði: 

Starfið er unnið í náinni samvinnu við stjórnendur og kennara skóla. 

Starfsmaður þarf einnig að geta unnið sjálfstætt. Unnið er eftir námskrám, 

einstaklingsnámskrám og stefnu skólans. Starfsmaður þarf að sýna 

frumkvæði í starfi og leik með börnunum.  

 

Tengsl: 

Mikil tengsl við nemendur, samstarfsfólk og foreldra.  

Aðgæsla vegna trúnaðarmála: Starfsmaður er bundinn þagnarskyldu um 

allt það sem hann verður áskynja í starfi sínu, jafnvel eftir að störfum lýkur 

við stofnunina.  

 

 

 

 

 

 

 

Undirskrift starfsmanns    Undirskrift 

yfirmanns 
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Starfslýsing fyrir starfsmann II  

 

 

Starfsmaður II í grunnskóla vinnur margskonar uppeldis-og 

umönnunarstörf sem miðast við að aðstoða nemendur á hinn ýmsa máta. 

Hagsmunir og þarfir nemenda skulu í hávegum hafðir. Starfið er fjölbreytt og 

margþætt. Starfsmaður er bundinn þagnarskyldu um allt það sem hann verður 

áskynja í starfi sínu, jafnvel eftir að störfum lýkur við stofnunina.  

 

 

Starfsmaður II: 

 Vinnur undir stjórn skólastjóra, sem getur falið öðrum verkstjórn. 

 Vinnur með kennara að uppeldi og umönnun barna. Kennari gerir 

áætlanir og saman vinnur hann og starfsmaður að framkvæmd 

áætlunar sem miðast við að efla þroska og getu barna, bæði andlega 

og líkamlega. 

 Fylgir börnum í og úr kennslustundum og milli kennslusvæða. 

 Aðstoðar fötluð börn í og úr fötum og aðstoðar þau í sturtu og á 

salerni eftir þörfum.  

 Starfar með nemendum í leik og starfi utan og innan kennslustofu. 

 Fylgir börnum í vettvangsferðir. 

 Aðstoðar börn í matartímum og þegar önnur hlé verða á kennslu 

 Hjálpar til að halda skólanum og skólalóð snyrtilegu. 

 Sér um gæslu við gangbrautir og biðskýli sem liggja nærri skólalóð 

og gæslu á skólalóð í frímínútum. 

 Er nemendum til halds og trausts og hlúir að þeim þegar þörf er á og 

á þann hátt sem nauðsyn krefur. 

 Hefur umsjón með óskilamunum. 

 Er tilbúinn að vinna breytileg störf skv. óskum skólastjóra. 

 Vinnur undir stjórn skólastjóra  að hinum ýmsu störfum sem til falla 

á þeim tímum þegar ekki er kennsla. 

 Starfar í mötuneyti og matsal, hjálpar til við að útbúa léttar veitingar 

og. aðstoðar við afgreiðslu á matvælum og drykkjarvörum.  

 Hefur vakandi auga yfir samskiptum nemenda og tilkynnir kennara 

ef grunur leikur á aðkasti og/eða einelti. 

 Þá virku daga sem nemendur eru ekki í skólanum mun skólastjóri 

setja niður verkefni og stýra starfi starfsfólks.  

 

 



 

 

86 

 

Þekking og reynsla: 

Reynsla af vinnu  með börnum og áhugi á uppeldislegum störfum er 

nauðsynleg. Starfið krefst mikillar samskiptahæfni, þolinmæði, festu, lagni, 

sveigjanleika og vilja til að vinna með ýmsum aðilum að markmiðum 

skólans. Sækja þarf námskeið t.d. er varða þroska barna og frávik frá 

eðlilegum þroska. Einnig er mikilvægt að hafa kunnáttu í skyndihjálp. 

Gerð er krafa um að starfsmaður hafi lokið námi af félagsliðabraut frá 

viðurkenndum framhaldsskóla, s.s. fyrir stuðningsfulltrúa líkt og boðið er upp 

á í Borgarholtsskóla (71 eining) eða sambærilegu námi.  

 

Frumkvæði: 

Starfið er unnið í náinni samvinnu við stjórnendur og kennara skóla. 

Starfsmaður þarf einnig að geta unnið sjálfstætt. Unnið er eftir námskrám, 

einstaklingsnámskrám og stefnu skólans. Starfsmaður þarf að sýna 

frumkvæði í starfi og leik með börnunum.  

 

Tengsl: 

Mikil tengsl við nemendur, samstarfsfólk og foreldra.  

Aðgæsla vegna trúnaðarmála: Starfsmaður er bundinn þagnarskyldu um 

allt það sem hann verður áskynja í starfi sínu, jafnvel eftir að störfum lýkur 

við stofnunina.  

 

 

 

 

 

 

Undirskrift starfsmanns    Undirskrift 

yfirmanns 

 

 

 


