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Ágrip 

Viðfangsefni þessa verkefnis er rannsókn á reynslu og viðhorfum kennara og 

foreldra af uppeldisstefnunni Jákvæðum aga í Borgarhólsskóla og hvaða 

árangri stefnan hefur skilað skólanum að þeirra mati. Rannsóknin var 

tilviksrannsókn með blandaðri aðferð. Tilvikið var uppeldisstefnan Jákvæður 

agi í Borgarhólsskóla og sjónum beint að viðhorfi kennara og foreldra til 

stefnunnar og reynslu þeirra af henni. Eigindlegur hluti gagnaöflunar fól í sér 

einstaklingsviðtöl og rýnihópsviðtal við kennara og megindlegur hluti hennar 

var spurningakönnun sem lögð var fyrir foreldra barna við skólann. 

Rannsóknarspurningarnar sem leitað var svara við eru þessar: 

 

1. Hver eru viðhorf kennara Borgarhólsskóla til uppeldisstefnunnar Jákvæðs 

aga og hver er reynsla þeirra af innleiðingu stefnunnar? 

Undirspurning: Hverju hefur stefnan breytt að mati kennara varðandi 

samskipti, starfshætti og skólabrag? 

2. Hver eru viðhorf foreldra til uppeldisstefnunnar Jákvæðs aga í 

Borgarhólsskóla? 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að innleiðing stefnunnar hafi 

að mestu gengið vel og að Jákvæður agi hafi almennt haft jákvæð áhrif á 

samskipti, skólabrag og starfshætti Borgarhólsskóla. Niðurstöður úr 

foreldrakönnuninni benda til þess að meirihluti foreldra hafi jákvæð viðhorf 

til stefnunnar en þekki fremur lítið til hennar. Bæði kennarar og meirihluti 

foreldra telja að þörf sé á frekari kynningu fyrir foreldra.  

 





 

Abstract 

The aim of this project is to investigate the experiences and attitudes of 

teachers and parents of the educational strategy „Positive discipline“ in 

Borgarhólsskóli and in what way this strategy has benefitted the school in 

their opinion. The research was a case study with a mixed method. The case 

was the educational strategy „Positive discipline“ in Borgarhólsskóli, the 

attitudes of teachers and parents towards this strategy and their experiences 

of it. The qualitative data included individual interviews and a focus group 

interview with teachers. The quantitative part was a questionnaire the parents 

of children in the school answered. 

 

The research questions that the study attempted to answer were: 

1. What are the attitudes of teachers in Borgarhólsskóli towards the 

educational strategy „Positive Discipline“ and what are their experiences 

of the implementation of the strategy? 

Subquestion: What changes, in the opinion of the teachers, has the 

strategy brought about with regard to communication, practices and the 

ethos of the school? 

2. What are the attitudes of parents towards the educational strategy 

„Positive discipline“ in Borgarhólsskóli? 

 

The results suggest that the implementation of the strategy has mostly 

been successful and that „Positive discipline“ has had positive influence on 

communication, ethos and practices in Borgarhólsskóli. The results from the 

parent survey suggest that the majority of parents are positive when it comes 

to this strategy, but that they do not know much about it. Both the teachers 

and the majority of parents think that this strategy needs to be better 

presented to the parents. 

 





 

Formáli 

Verkefni þetta er til fullnaðar M.Ed.-prófs í menntunarfræði, með áherslu á 

miðstig, við kennaradeild Háskólans á Akureyri vorið 2015. Vægi 

verkefnisins er 30 ECTS-einingar. Verkefnið fjallar um viðhorf og reynslu 

kennara og foreldra til uppeldisstefnunnar Jákvæðs aga í Borgarhólsskóla og 

hvaða áhrif stefnan hefur haft í skólanum að þeirra mati. Leiðsagnarkennari 

minn er Rúnar Sigþórsson prófessor við Háskólann á Akureyri.  

Sérstakar þakkir fá þeir kennarar Borgarhólsskóla sem þátt tóku í 

viðtölum og rýnihópsviðtali, skólastjóri Borgarhólsskóla sem gaf leyfi fyrir 

þátttöku skólans og aðgang að efni tengdu Jákvæðum aga og þeir foreldrar 

barna við skólann sem gáfu sér tíma til að svara foreldrakönnuninni. 

Rúnar Sigþórsson prófessor við Háskólann á Akureyri fær bestu þakkir 

fyrir góða og uppbyggilega leiðsögn við vinnu þessa verkefnis.  

Fjölskylda mín fær þakkir fyrir að sýna mér þolinmæði og skilning við 

vinnu þessa verkefnis.   
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1. Inngangur 

Í könnun sem gerð var árið 2012, meðal íslenskra grunnskólakennara kemur 

fram sú skoðun kennara að þeim fannst einna erfiðast að fást við erfiða 

nemendur og agavandamál sem tengjast þeim í starfi sínu (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2012, bls. 36). Svipaðar niðurstöður koma fram í rannsókn sem 

gerð var á hegðunarvanda í grunnskólum Reykjavíkur skólaárið 2005–2006, 

en þar kemur fram að hegðunarvandamál séu sá málaflokkur sem hefur 

valdið mörgum kennurum hvað mestum erfiðleikum (Ingvar Sigurgeirsson og 

Ingibjörg Kaldalóns, 2006, bls. 6). Því er eðlilegt að íslenskir kennarar telji 

sig hafa þörf á frekari starfsþróun á sviði aga- og hegðunarvandamála 

(Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2009, bls. 56).  

Agavandamál og erfiðir nemendur eru sá hluti kennarastarfsins sem ég 

kvíði einna mest fyrir að takast á við í starfi kennarans. Því tel ég nauðsynlegt 

fyrir mig að læra meira um hvernig unnið er að því að bæta jákvæðan 

skólabrag í grunnskólum og hvernig hægt er að vinna gegn erfiðri hegðun 

einstakra nemenda. Með ýmsum uppeldisstefnum sem unnið er eftir í 

grunnskólum tel ég að kennarar hafi í höndunum verkfæri sem gerir þeim 

auðveldara að takast á við bekkjarstjórnun. Þar hafa kennarar ýmis ráð sem 

geta dregið úr neikvæðri hegðun nemenda og til að efla jákvæða hegðun 

þeirra að sama skapi og þar með bekkjarbraginn. 

Ástæða þess að Jákvæður agi varð fyrir valinu sem sú uppeldisstefna sem 

ég vil rannsaka nánar er að ég kynntist hugmyndum hennar lítillega í 

vettvangs- og æfingakennslunni haustið 2014 í Borgarhólsskóla og fannst 

hún áhugaverð. Þessi reynsla er ástæða þess að mig langar að kanna hver 

reynsla skólans af uppeldisstefnunni er.  

Rannsóknin er tilviksrannsókn með blandaðri aðferð. Tilvikið er 

uppeldisstefnan Jákvæður agi í Borgarhólsskóla og sjónum er beint að 

viðhorfi kennara og foreldra til stefnunnar og reynslu þeirra af henni. 

Gagnaöflun fól í sér einstaklingsviðtöl og rýnihópsviðtal við kennara og 

ennfremur var spurningakönnun lögð fyrir foreldra barna við skólann. 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hver viðhorf og reynsla kennara og 

foreldra í Borgarhólsskóla eru af uppeldisstefnunni Jákvæðum aga og hvaða 
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árangri stefnan hefur skilað Borgarhólsskóla að þeirra mati. Markmiðið er 

jafnframt að fá innsýn í hvernig unnið er með jákvæðan aga í 

Borgarhólsskóla, að hverju uppeldisstefnan miðar og hvernig gengur að 

framfylgja henni. Til að ná markmiðinu er leitað svara við eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: 

1. Hver eru viðhorf kennara Borgarhólsskóla til uppeldisstefnunnar Jákvæðs 

aga og hver er reynsla þeirra af innleiðingu stefnunnar? 

Undirspurning: Hverju hefur stefnan breytt að mati kennara varðandi 

samskipti, starfshætti og skólabrag? 

2. Hver eru viðhorf foreldra til uppeldisstefnunnar Jákvæðs aga í 

Borgarhólsskóla? 

 

Efnisorð eru: Jákvæður agi, agi, hegðun, agastjórnun, uppeldisstefna. 
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir bakgrunni rannsóknarinnar. Gerð er 

grein fyrir merkingu hugtaksins agi og þróun þess. Fjallað um rannsóknir er 

varða hegðun og hegðunarerfiðleika nemenda í grunnskólum landsins. Rýnt 

er í hugmyndafræði, verkfæri og vinnubrögð uppeldisstefnunnar Jákvæðs aga 

og litið á rannsóknir sem renna stoðum undir kenningar sem hún er byggð á. 

Einnig er kannað hvernig stefnan samrýmist aðalnámskrá grunnskóla. Tvær 

uppeldisstefnur sem margir skólar hérlendis hafa innleitt eru skoðaðar og 

bornar gróflega saman. Að lokum er litið á hvað breytingaferli líkt og að 

innleiða uppeldisstefnu felur í sér. 

2.1 Agi  

Ýmsar merkingar eru gefnar upp þegar orðinu agi er flett upp í Íslenskri 

orðabók, svo sem „ótti“, „lotning“,  „tamning við reglusemi“ og „vera undir 

aga“ (Íslensk orðabók, 2007). Í Stóru orðabókinni um íslenska málnotkun 

(2005) kemur meðal annars fram sú merking „að beita (hörðum) aga“, „vera 

undir (hörðum) aga“ og „verða að þola (harðan) aga“ (Jón Hilmar Jónsson, 

2005). Af þessum skilgreiningum orðabóka má ráða að orðið agi beri með sér 

fremur neikvæða merkingu um vald og hlýðni. Sem er kannski eðlilegt þar 

sem margt bendir til þess að börn hafi fyrr á öldum verið beitt miklu 

harðræði. Á 20. öldinni fór þó að draga úr þeirri miklu hörku sem einkenndi 

uppeldi og aga barna áður fyrr, en ýmsar uppeldisstefnur höfðu þá þegar 

komið fram í Evrópu sem boðuðu mildari aðferðir til að aga börn (Aldís 

Unnur Guðmundsdóttir, 2007, bls. 38–39).  

Í Stóru orðabókinni um íslenska málnotkun (2005) kemur fram sú 

merking á orðinu agi að: „halda aga“, og er gefið dæmið „kennarinn átti í 

erfiðleikum með að halda aga í bekknum“ (Jón Hilmar Jónsson, 2005) og er 

þetta merking sem kennarar kannast líklega við, en ýmsar rannsóknir sem 

gerðar hafa verið hérlendis benda til þess að margir kennarar eigi í 
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erfiðleikum með agamál (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006, 

bls. 6; Samband íslenskra sveitarfélaga, 2012, bls. 36).  

Merking orðsins er þó mögulega að breytast eftir því sem samfélagið 

breytist og boða uppeldisstefnur jafnframt aga á mildari og mannlegri hátt en 

áður (Persona.is, 2004). Því má telja að orðabókarskilgreiningar séu ekki 

endilega í samræmi við fræðilegar skilgreiningar og hina daglegu málnotkun. 

Coloroso (2002) heldur því fram að líta beri á aga sem leið til að kenna 

nemendum að taka jákvæða stefnu í lífi sínu. Góður agi sýni nemendum fram 

á þau mistök sem þeir hafa gert, gerir þeim ljóst að þeir þurfi að taka ábyrgð 

á mistökunum, afleiðingum sem þeir hafa valdið og kennir þeim að leita 

lausna á þeim. Í þessu ferli halda nemendur sinni persónulegu reisn. Þegar agi 

er kenndur á þennan hátt læra nemendur að nota innri aga (e. inner discipline) 

sem hjálpar nemendum að ná stjórn á vandamálum sem þeir standa frammi 

fyrir. Nemendur læra að hugsa sjálfstætt og öðlast trú á að þeir geti leyst flest 

vandamál sem þeir standa frammi fyrir (Charles, 2008, bls.15).  

Í sama streng taka höfundar bókarinnar Discipline with dignity: New 

challenges, new solutions  (Curwin, Mendler og Mendler, 2008, bls. 10, 216) 

sem segja að góður agi feli í sér að gera það sem er best fyrir nemendur svo 

þeir geti tekið góðar, heilbrigðar ákvarðanir. Þeir telja að nemendur, sama 

hvernig þeir hagi sér eigi rétt á að líða vel, vera öruggir og finna umhyggju í 

skólanum. 

Nelsen (2006, bls. 15), einn af höfundum Jákvæðs aga, telur að orðið agi 

sé oft mistúlkað, sé jafnvel lagt að jöfnu við orðið refsingu eða refsing sé 

nauðsynlegur þáttur til að ná fram aga. Hún bendir á að orðið agi komi úr 

latínu og merki sá sem fylgir sannleikanum, sá sem er mikils metinn eða sá 

sem sýnir réttsýni. Nelsen bendir jafnframt á að til þess að börn fylgi 

sannleikanum og sýni réttlæti þurfi áhugi þeirra að koma að innan eða þar til 

þau læra að nota innri stjórn eða sjálfsaga. Bæði refsingar og umbun lúti hins 

vegar að ytri stjórn.     

Í Jákvæðum aga er agi byggður á bæði festu og umhyggju og er 

gagnkvæm virðing höfð að leiðarljósi. Þar er andrúmsloftið jákvætt og 

uppbyggilegt og góð samvinna ríkir. Nemendur hafa tækifæri til að prófa sig 

áfram án þess að verða dæmdir eða refsað og eru hvattir til að læra af 

mistökum sem þeir gera. Góður agi kennir mikilvæga félagslega þætti og 

lífsleikni (Nelsen, 2006, bls. 15–24).  
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2.2 Hegðun 

Þótt vissulega séu hegðunarvandamál nemenda oft á tíðum fyrirferðarmikil, 

benda niðurstöður rannsóknar á hegðunarvanda í grunnskólum Reykjavíkur 

skólaárið 2005–2006 til þess að mikill meirihluti nemenda hegði sér vel 

(Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006, bls. 4, 16–18). Hjá 

mörgum viðmælendum rannsóknarinnar, sem voru starfsfólk í grunnskólum 

Reykjavíkur, kom fram að þeim þótti slæmt að hegðunarerfiðleikar sumra 

nemenda bitnuðu á öðrum nemendum, þar sem athygli og kraftar kennaranna 

færu mikið í að sinna þeim einstaklingum. Í rannsókninni kemur fram að í 

grunnskólum Reykjavíkur voru að jafnaði um tveir til þrír nemendur í bekk 

sem taldir voru eiga í erfiðleikum með hegðun sína og voru það í miklum 

meirihluta drengir.  

Í rannsókn sem gerð var á starfsháttum í 20 grunnskólum í fjórum 

sveitarfélögum á landinu 2009–2011, sýndu niðurstöður fram á að algengustu 

hegðunarerfiðleikar að mati bæði kennara og nemenda voru truflandi hegðun 

og erfið samskipti milli nemenda. Jafnframt kom fram að nemendur sem fá 

sérkennslu til að mynda vegna námserfiðleika, sýni frekar af sér truflandi 

hegðun en aðrir nemendur (Rúnar Sigþórsson, Anna-Lind Pétursdóttir og 

Þóra Björk Jónsdóttir, 2014, bls. 192–193). 

Í alþjóðlegri samanburðarrannsókn sem kom út árið 2009 og var gerð fyrir 

menntamálaráðuneytið í samvinnu við OECD, um stöðu og viðhorf kennara 

og skólastjórnenda, benda niðurstöðurnar til þess að truflun í skólastofu hafi 

nokkur eða mjög hamlandi áhrif á nám nemenda í um helmingi þeirra skóla 

sem tóku þátt (Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2009, bls. 52, 60). 

Ýmis önnur óæskileg hegðun svo sem blótsyrði, svívirðingar, óstundvísi og 

fleira, hafi auk þess að einhverju leyti hamlandi áhrif á nám. Í sömu skýrslu 

kemur fram að um 17% þess tíma sem nemendur hafa til ráðstöfunar á 

unglingastigi fer í að halda uppi aga og á yngsta stigi fara um 22% tímans í 

að halda uppi aga og reglu að mati kennara. Því má ljóst vera að til mikils er 

að vinna með því að fyrirbyggja agavandamál og ná góðum tökum á 

agastjórnun. 

Þá virðist skipta miklu máli hvernig viðhorf eru viðhöfð í skólanum en í 

rannsókn Ingvars og Ingibjargar (2006, bls. 21, 40) kemur fram að í þeim 

skólum sem minnst var um hegðunarvanda var skólabragurinn jákvæður og 

höfðu kennarar skólanna almennt jákvæð viðhorf til nemenda. Þá bar 
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skólabragurinn einnig með sér að gagnkvæm umhyggja og virðing væru 

ríkjandi í samskiptum kennara og nemenda og var áhersla lögð á samvinnu 

og traust.  

Eigindleg rannsókn sem gerð var hérlendis árið 2012, á sýn sex 

grunnskólakennara á virðingu í starfi endurspeglar jafnframt mikilvægi 

gagnkvæmrar virðingar og hlýlegs andrúmslofts í skólastarfi. Ein af 

niðurstöðum rannsóknarinnar var sú að kennararnir töldu gagnkvæma 

virðingu milli nemenda og kennara grundvallaratriði í samskiptum þeirra 

(Sigrún Erla Ólafsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2013, bls. 9).  

Þáttur foreldra í skólastarfi er mjög mikilvægur en líkt og fram kom í 

niðurstöðum rannsóknar þeirra Ingvars og Ingibjargar (2006, bls. 21, 40) var 

mikið og gott foreldrasamstarf í þeim skólum þar sem hegðunarvandinn var 

hvað minnstur og viðhorf kennara til foreldra og starfsins voru mjög jákvæð. 

Í aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 

70–72), lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) og í reglugerð um ábyrgð og 

skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum (nr. 1040/2011), kemur fram 

að samstarf heimilis og skóla eigi að stuðla að menntun og velferð nemenda 

og byggjast á gagnkvæmu trausti, virðingu og samábyrgð.  

Í aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, 

bls. 45, 70–72) og í reglugerðinni um ábyrgð og skyldur aðila 

skólasamfélagsins í grunnskólum (nr. 1040/2011) koma auk þess fram 

ákvæði um að samstarfið taki til ýmissa þátta svo sem hegðunar, skólabrags 

og megináherslna í skólastefnu hvers skóla. Í raun er gert ráð fyrir að 

foreldrar taki þátt í að móta skólasamfélagið með starfsfólki skóla til að 

tryggja sem best almenna velferð og uppeldisskilyrði barnanna. Þar er 

jafnframt minnst á að skólar skuli upplýsa foreldra reglulega um skólastarfið 

þar sem það eykur líkur á virkri hlutdeild þeirra en aukin þátttaka foreldra 

stuðlar að bættri líðan og námsárangri barna.    

2.3 Uppeldisstefnan Jákvæður agi 

Jákvæður agi er byggður á kenningum Alfred Adler (1870–1937) og Rudolf 

Dreikurs (1897–1972) sem báðir voru austurrískir geðlæknar (Positive 

Discipline, e.d., -a). Þeir aðhylltust báðir aðferðir sem einkenndust af festu og 

góðmennsku í kennslu og uppeldi, eða uppeldi sem kalla má lýðræðislegt 

(Positive Discipline Association, e.d.-a; Positive Discipline, e.d.,-a). Adler 
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taldi að hegðun einstaklinga væri ekki knúin áfram af áður upplifðum 

atburðum fortíðar, heldur því að tilheyra og hafa vægi sem einstaklingur. Þá 

taldi hann að hegðun einstaklingsins mótaðist af þeim hugmyndum sem 

einstaklingurinn hefði um sjálfan sig, aðra og heiminn (Positive Discipline, 

e.d.,-a). Á þriðja áratug síðustu aldar setti Dr. Adler fram þær hugmyndir 

fyrir foreldra að þeir skyldu í uppeldi sínu leggja áherslu á að sýna börnum 

sínum virðingu, án þess þó að vera eftirlátssamir, dekstra við börnin og spilla 

þeim, því það væru ekki hvetjandi uppeldisaðferðir, heldur hefði slæm áhrif á 

börn bæði hegðunar- og félagslega. Kennsluaðferðir Adler og Dreikurs, sem 

Jákvæður agi byggist á, voru upphaflega kynntar í Vín í byrjun þriðja 

áratugarins og teknar upp í Bandaríkjunum seint á fjórða áratugnum af Dr. 

Dreikurs er hann fluttist þangað (Positive Discipline Association, e.d.,-a). 

Árið 1972 setti Dreikurs fram þá tilgátu, að hegðunarvandamál í skólastofum 

eigi sér aðallega stað þegar nemendur ná ekki að uppfylla þörf sína fyrir að 

tilheyra hópnum. Ef þörfin er ekki uppfyllt, reyna nemendur að mæta henni 

með óæskilegri hegðun. Yfirleitt leitast nemendur við að mæta þörfinni í 

þessari röð: Fyrst reyna nemendur að ná athygli, ef ekki tekst að ná athygli 

reyna þeir að ná stjórn. Ef það tekst ekki heldur reyna þeir að ná fram 

hefndum. Þegar þeir hafa reynt allt draga þeir sig í hlé og verða óvirkir. 

Dreikurs fullyrðir að kennarar þurfi fyrst og fremst að vera vissir um að allir 

nemendur öðlist tilfinningu fyrir því að þeir tilheyri bekknum og þegar því er 

náð muni agavandamál fjara út (Charles, 2008, bls. 95–96).  

Jane Nelsen og Lynn Lott eru upphafsmenn uppeldisstefnunnar Jákvæðs 

aga en báðar sóttu þær námskeið John Taylor´s á níunda áratugnum. Lott hóf 

í kjölfarið að þjálfa starfsnema í kennslu og árið 1981 gaf Nelsen út sína 

fyrstu bók Positive discipline eða Jákvæður agi. Árið 1988 unnu Nelsen og 

Lott saman að bókinni Positive discipline for Teenagers og byrjuðu að kenna 

foreldrum um Jákvæðan aga og kennurum bekkjarstjórnun. Ýmsar bækur 

hafa bæst við með árunum og Jákvæður agi þróast sem uppeldisaðferð, sem 

kennd er bæði starfsfólki skóla og foreldrum (Positive Discipline 

Association, e.d.,-a; Positive Discipline, e.d.,-a). 

Hugmyndafræði Jákvæðs aga 

Sú sýn sem höfundar Jákvæðs aga hafa á fyrirmyndar skólastarf, er skóli þar 

sem börnum er sýnd virðing, þar sem þau hafa tækifæri til að læra þá færni 
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sem þarf til að lifa hamingjusömu lífi. Skóli þar sem börnum er kennt að læra 

af mistökum sínum í öruggu umhverfi, í stað þess að upplifa skömm ef gerð 

eru mistök. Með samvinnu bæði nemenda og kennara læra nemendur að leita 

lausna og hjálpast að. Nemendur læra samvinnu í stað samkeppni. Slíkt 

umhverfi hvetur nemendur til að læra og vera virkir þátttakendur í lífinu þar 

sem þeir þurfa ekki að óttast, finna til vanmáttarkenndar og höfnunar. Í slíku 

námsumhverfi læra nemendur þá hæfni og þau viðhorf sem hjálpa þeim að 

verða hamingjusamir einstaklingar (Nelsen, Lott og Glenn, 2000, bls. 1).  

Jákvæður agi er uppeldisstefna sem byggir á gagnkvæmri virðingu, 

vinsemd, umhyggju, festu og reisn. Leitast er við að nemendur tileinki sér 

ákveðin viðhorf og hæfni sem þjálfuð eru markvisst í skólastarfinu og eru 

þeim kenndar aðferðir til sjálfstjórnar. Ekki er reynt að breyta hegðun með 

refsingu og umbun (Nelsen, 2006, bls. 15–16). Á heimasíðu Positive 

Discipline Association kemur fram að jákvæður agi sé áætlun sem sé 

sérstaklega ætluð til að kenna ungu fólki að verða ábyrgt, bera virðingu og 

verða úrræðagóðir meðlimir í samfélaginu. Jákvæður agi kennir mikilvæg 

atriði; bæði félagslega þætti sem og annars konar lífsleikni sem er 

virðingarverð og hvetjandi, fyrir bæði nemendur og fullorðna (Positive 

Discipline Association, e.d.-a). Að mati höfunda Jákvæðs aga er hugrekki, 

sjálfstraust og lífsleikni (e. life skills) sá grunnur sem þarf til að sá fræjum 

náms og þess að öðlast velgengni í lífinu (Nelsen o.fl., 2000, bls. XIII).   

Í hugmyndafræði Jákvæðs aga er litið svo á að það séu orsakir fyrir allri 

hegðun. Of oft bregðast kennarar einungis við hegðuninni sjálfri, sem er 

tilgangslaust ef þeir reyna ekki að skilja hvaða orsakir (e. motivaiting belief) 

liggja þar að baki. Dreikurs kenndi að barn sem hegðar sér illa sé barn sem 

upplifir höfnun. Engu máli skiptir í hvaða formi höfnunin er, hún er alltaf 

byggð á þeirri upplifun barnsins að það tilheyri ekki, eða skipti ekki máli. 

Engu skiptir þótt barnið tilheyri í raun og fullorðið fólk telji það mikilvægt. 

Það sem skiptir máli er hverju barnið trúir, þar sem hegðun barnsins byggist á 

trú þess. Með hegðuninni reyna börnin að uppfylla þörf sína fyrir að tilheyra 

og skipta máli (Nelsen, Duffy, Escobar, Ortolano og Owen-Sohocki, 1996, 

bls. 27).  

Dreikurs greindi fjögur einkenni rangrar hegðunar sem börn taka upp til 

að mæta þessari þörf. Þær eru óviðeigandi athygli, vald, hefnd og uppgjöf (e. 

inadequacy). Hver kennari hefur þrjár vísbendingar til að skilja hvað orsakar 

hegðunina: Tilfinningar sínar, eigin viðbrögð og svörun barnsins við þeim 
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viðbrögðum. Þegar kennari nær að skilja hvað orsakar hegðunina getur hann 

hvatt barnið áfram á ýmsan hátt sem síðan breytir viðhorfi barnsins sem og 

hegðuninni. Refsingar eru ekki áhrifaríkar samkvæmt kenningum Jákvæðs 

aga þar sem þær magna tilfinningar um höfnun, sem síðan viðhalda 

hegðuninni (Nelsen o.fl., 1996, bls. 27). Þó að refsingar geti stöðvað erfiða 

hegðun er litið til þess, hvað er æskilegt til lengri tíma og refsingar hafa 

neikvæðar afleiðingar til lengri tíma. Auk þess fer það ekki saman við 

áherslur Jákvæðs aga að til þess að fá nemendur til að hegða sér betur þurfi 

þeim að líða illa eins og gerist þegar refsingar eru notaðar (Nelsen, 2006, bls. 

13). Nelsen og félagar telja að kennarar styðjist of oft við ytri stjórnun í 

kennslu svo sem refsingar og umbun í stað þess að taka tíma til þess að kenna 

nemendum innri stjórn með samræðum og lausnarleit (Nelsen o.fl., 2000, bls. 

20). Þau benda kennurum á að hugsa til þess hvað virkar yfir lengri tíma og 

benda á ýmsar rannsóknir, sem sýna fram á að afleiðingar umbunar og 

refsinga eru oft neikvæðar og kenna nemendum hvorki sjálfsaga, sjálfstjórn 

né aðra uppbyggilega lífsleikni sem gagnast þeim í lífi þeirra (Nelsen o.fl., 

1996 bls. 45–46; Nelsen o.fl., 2000, bls. 20).  

Einn þeirra sem hefur haft áhrif á mótun uppeldisstefnunnar Jákvæðs aga 

er Glasser (Nelsen, Lott og Glenn, 2013, bls. 14) en hann setti fram 

sjálfstjórnarkenningu, sem byggir á þeirri hugmynd að við getum ekki 

þvingað nemendur til að breyta hegðun sinni, heldur getum við haft áhrif á 

nemendur svo þeir breyti henni sjálfir og taki ákvarðanir sem þjóna þeim 

betur í skólanum (Charles, 2008, bls. 72). Mikilvægt er fyrir kennara að reyna 

að komast að því hvað orsakar óæskilega hegðun nemenda, því þegar þeir 

skilja hvað það er sem veldur hegðuninni gengur þeim mun betur að bregðast 

við henni. Mun árangursríkara er auk þess að hafa áhrif á það sem veldur 

hegðuninni fremur en hegðunina sjálfa (Nelsen o.fl., 2000, bls. 89).  

Hvatning (e. encouragement) er undirstaðan í Jákvæðum aga og lykillinn 

að því að efla nemendur. Hún er jafnframt öflugasta leiðin til að breyta 

hegðun barna. Ef slæm hegðun orsakast af höfnun má álykta að orsök slíkrar 

hegðunar sé ekki lengur til staðar þegar barnið upplifir hvatningu (Nelsen 

o.fl., 1996, bls.1). Sem væntanlega leiðir af sér að þörf barnsins fyrir að 

tilheyra er svarað, því líður betur og fer þar af leiðandi að haga sér betur.  

Í Jákvæðum aga er sjálfsmynd (e. self-esteem) nemenda byggð upp á 

hvetjandi hátt með því að hjálpa þeim að líta á mistök sem tækifæri til að 

læra af. Með því að líta á mistök á þennan hátt gefst nemendum tækifæri til 
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að prófa sig áfram og að læra um lífið, upplifa hvers þeir eru megnugir og 

þróa félagslega hæfni sína. Þá er talið áhrifaríkt fyrir nemendur að taka þátt í 

að setja reglur eða mörk, um leið og þeir eru komnir á þann aldur að þeir geti 

notað skynsemina. Líklegt er að nemendur séu áhugasamir um að fara eftir 

þeim mörkum sem þeir taka sjálfir þátt í að móta. Að móta eða setja mörk 

getur bætt líf bæði barna og fullorðinna þar sem mörk er varða viðeigandi 

hegðun veita bæði öryggi og ró. Með því að taka þátt í að móta reglur þróa 

nemendur ennfremur með sér færni sem nýtist þeim sem þátttakendum í 

samfélaginu. (Nelsen o.fl., 1996, bls. 8, 23). 

Þrenns konar viðhorf og ferns konar hæfni  

Í Jákvæðum aga læra börn að axla ábyrgð þegar þau fá tækifæri til þess að 

læra mikilvæga félagsfærni og lífsleikni í umhverfi þar sem góðmennska, 

virðing, festa og reisn ríkir (Nelsen o.fl., 2000, bls. 11; Nelsen, 2006, bls. 5). 

Þau öðlast auk þess stöðugri, heildstæðari sjálfsmynd þegar þau hafa styrkt 

með sér ákveðin viðhorf og hæfni. Þessi viðhorf og hæfni eru þjálfuð á 

bekkjarfundum (Nelsen o.fl., 1996, bls. 8–9). 

Þrenns konar viðhorf nemenda: 

1. Sjálfstraust - ég get. Nemendur þurfa öruggt umhverfi þar sem þeir 

geta mátað hegðun sína og kannað afleiðingar gjörða sinna án þess að 

að vera skammaðir, finna til skammar eða ótta. Aðferðir Jákvæðs aga 

stuðla að slíku umhverfi þar sem nemendur geta æft hegðun sína, séð 

hvernig aðrir bregðast við og lært að leita lausna í sameiningu (Nelsen 

o.fl., 2000, bls. 12–13) 

2. Að tilheyra - ég tilheyri og mín er þörf. Til þess að nemendur þrói með 

sér það viðhorf að þeirra sé þörf þurfa þeir að tjá tilfinningar sínar, 

hugsanir og hugmyndir og upplifa að á þá sé hlustað og að þeir séu 

teknir alvarlega. Í Jákvæðum aga hafa allir nemendur tækifæri til þess 

að viðra skoðanir sínar og koma með tillögur eftir fyrirfram ákveðnum 

reglum. Nemendur finna að þeir skipta máli og geta haft áhrif við að 

leysa mál og fylgja þeim eftir. Með þessu upplifa nemendur að þeir 

tilheyri og að þeirra sé þörf (Nelsen o.fl, 2000, bls. 12–14).   

3. Að hafa áhrif - ég get tekið ákvarðanir og haft áhrif á líf mitt og 

umhverfi. Með þjálfun geta nemendur þróað með sér heilbrigt viðhorf 

um að þeir séu færir um að hafa áhrif á líf sitt og umhverfi, þegar þeir 

fá tækifæri til þess að leggja sitt af mörkum á gagnlegan hátt í umhverfi 
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sem leggur áherslu á hvatningu og ábyrgð. Nemendur læra að það er 

eðlilegt að gera mistök og það sé hægt að læra af mistökunum. Þeir 

læra jafnframt að þó að þeir geti ekki alltaf stjórnað því sem gerist, þá 

geta þeir stjórnað því hvernig þeir bregðast við (Nelsen o.fl., 1996, bls. 

8–9; Nelsen o.fl., 2000, bls. 12, 14). 

Ferns konar hæfni nemenda: 

1. Innsæi - hæfni til að þekkja eigin tilfinningar og geta nýtt þær til 

sjálfsaga og sjálfstjórnar. Í Jákvæðum aga gefst nemendum tækifæri til 

að þróa með sér sjálfstjórn og læra af eigin reynslu. Nemendur öðlast 

skilning á tilfinningum sínum og hegðun með því að segja frá og hlusta 

á ráð frá bekkjarfélögum sínum. Þegar umhverfið er vinveitt, eru 

nemendur tilbúnir að taka ábyrgð á hegðun sinni og læra að aðskilja 

tilfinningar sínar frá hegðun sinni. Þeir læra að það sem þeir upplifa 

innra með sér, svo sem reiði, er aðskilið frá því sem þeir gera, svo sem 

að lemja. Þeir læra jafnframt að þótt tilfinningar eigi rétt á sér, á ekki 

öll hegðun rétt á sér. Í gegnum ferli lausnarleitar læra nemendur að tjá 

tilfinningar sínar og hugsanir. Í þessu ferli þróa nemendur með sér 

sjálfsaga og sjálfstjórn með því að hugsa um afleiðingar gjörða sinna 

og með því að samþykkja tillögur um lausnir frá samnemendum. Með 

þessu fá nemendur tækifæri til að leysa málin sjálfir (Nelson o.fl., 

2000, bls. 12, 14–15). 

2. Samskiptahæfileikar - hæfni í mannlegum samskiptum. Í Jákvæðum aga 

býður andrúmsloft skólastofunnar upp á möguleika fyrir nemendur að 

þróa hæfni sína í mannlegum samskiptum með samræðum, með því að 

deila með öðrum, með því að hlusta, með því að setja sig í spor 

annarra, með samvinnu, samningaviðræðum og að rökræða um lausnir 

(Nelsen o.fl, 2000, bls.15).    

3. Ábyrgð - hæfni til þess að fara eftir takmörkunum og afleiðingum 

daglegs lífs á ábyrgðarfullan, sveigjanlegan og heiðarlegan hátt. 

Nemendur upplifa ekki refsingar eða vanþóknun kennara sem vinna 

með Jákvæðan aga og eru því óhræddir við að mistakast og taka ábyrgð 

á mistökunum. Nemendur læra að þróa með sér góða færni í að 

bregðast við takmörkunum og afleiðingum daglegs lífs með ábyrgð, 

aðlögunarhæfni, sveigjanleika og heiðarleika að leiðarljósi (Nelsen 

o.fl., 2000, bls.16). 

4. Dómgreind - hæfni til þess að nota visku sína og meta aðstæður miðað 

við viðeigandi gildi. Í jákvæðum aga læra nemendur að nota dómgreind 

sína með því að velja og taka ákvarðanir. Þeir kanna hvað gerðist þegar 

einhver vandamál koma upp, hvað olli því að það gerðist, hvernig 

hegðun þeirra hefur áhrif á aðra og hvað þeir geta gert til að koma í veg 
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fyrir vandamál. Jafnframt læra þeir að leysa vandamál (Nelsen o.fl., 

2000, bls. 12, 16). Með því að gefa nemendum tækifæri til þess að 

vinna með öðrum, þjálfa dómgreind sína og upplifa að þeir skipti máli 

er líklegra að þeir byggi upp heilbrigða sjálfsmynd og ólíklegra að þeir 

missi sjálfstraust ef þeir lenda í vanda (Nelsen o.fl., 1996, bls. 9).  

Bekkjarfundir  

Bekkjarfundir eru bæði vettvangur nemenda til að tjá sig um ýmis mál og 

vettvangur fyrir nemendur og kennara til að vinna að málefnum sem varða 

bekkinn (Charles, 2008, bls. 116–117). Á bekkjarfundum gefst nemendum 

tækifæri til að lifa saman í sátt og samlyndi í skólastofunni og læra að leysa 

sjálfir úr þeim vandamálum sem upp koma. Með bekkjarfundunum efla 

nemendur félagslega færni sína með því að hlusta, læra að skiptast á, heyra 

ólík sjónarmið, þjálfast í samningaviðræðum, eiga samskipti og að hjálpa 

hver öðrum. Jafnframt gefst þeim tækifæri á að taka ábyrgð á eigin hegðun. 

Með þátttöku sinni á bekkjarfundum þjálfast nemendur auk þess námslega 

þar sem þeir efla færni sína í töluðu máli, læra að fylgjast með, þjálfast í 

gagnrýninni hugsun, að taka ákvarðanir og að leysa mál í sameiningu 

(Charles, 2008, bls. 117; Nelsen o.fl., 1996, bls. 54). Segja má að á 

bekkjarfundum séu kjöraðstæður nemenda til þess að læra á lýðræðislegan 

hátt um samvinnu, gagnkvæma virðingu, að leita lausna og fyrir nemendur til 

að þróa með sér þá hæfni og þau viðhorf sem Jákvæður agi leggur áherslu á 

(Nelsen, 2006, bls. 172). 

Þá telja þær Nelsen og Lott (Charles, 2008, bls. 117) að með þátttöku 

kennara í bekkjarfundum sjái nemendur kennara á annan hátt en áður eða sem 

jafningja þar sem þeir þurfa á aðstoð nemenda að halda við úrlausn mála. 

Með beinni þátttöku kennara myndast andrúmsloft sem einkennist af 

gagnkvæmri virðingu, þar sem kennarar og nemendur hlusta hver á annan, 

tala saman af alvöru og vinna saman að sameiginlegri lausn vandamála sem 

gagnast öllum. Nelson (Charles, 2008, bls. 117) telur að ef kennurum og 

nemendum takist að skapa slíkt andrúmsloft í skólastofunni og vinna saman á 

jafningjagrundvelli muni óvild sem stundum ber á í skólastofunni hverfa 

smám saman. Á bekkjarfundum  Jákvæðs aga, er nemendum ekki leyfilegt að 

nota skammir, refsa eða kenna öðrum um. Ef slíkt á sér stað er 

bekkjarfundurinn stöðvaður. Settar fram spurningar þar sem nemendur eru 
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beðnir um að svara hvort þeir haldi að þetta hjálpi eða skaði aðra. Með þessu 

er reynt að vinna að réttri lausn (Nelsen o.fl., 1996, bls. 57).  

Barbara Coloroso (2002) telur að bekkjarfundir séu kjörnir til þess að læra 

um ferli meðvitaðrar ákvarðanatöku og að hennar mati þurfa nemendur og 

kennarar að vinna náið saman til þess að svo megi verða. Þá telur hún það 

vera lykilatriði á bekkjarfundum að kennarar komi fram við nemendur eins 

og þeir vilja að komið sé fram við þá. Þegar nemendur standa andspænis 

erfiðleikum, eiga kennarar að hjálpa með því að spyrja nemendur hvernig 

þeir ætla að leysa vandamálið. Þannig eru nemendur krafðir um ábyrgð á því 

að leita lausna á vandamálum sem þeir standa frammi fyrir (Charles, 2008, 

bls.15). 

Framkvæmd bekkjarfunda og fleiri verkfæri Jákvæðs aga 

Til þess að bekkjarfundir Jákvæðs aga séu árangursríkir, þarf að halda þá á 

réttan hátt. Við framkvæmd bekkjarfundanna er lögð áhersla á að: 

 mynda hring, 

 æfa hvatningu og hrós, 

 fylgja dagskrá fundar og málum á dagskrá,  

 þróa samskiptahæfni sem felur í sér gagnkvæma virðingu, 

 leita lausna, 

 nota hlutverkaleiki og hugstormun, 

 virða fjölbreytileika, 

 læra um ástæður þess að fólk hegðar sér eins og það gerir (Nelsen o.fl., 

2000, bls. 60). 

Hringur er myndaður með stólum í upphafi bekkjarfunda til að skapa 

lýðræðislegt andrúmsloft og til þess að nemendur sjái alla viðstadda. 

Nemendur fara gjarnan hróshring og æfa hvatningu. Í byrjun getur 

nemendum reynst erfitt að hrósa og þiggja hrós en með tímanum þjálfast þeir 

í þessari færni og er þeim bent á að hrósa fremur fyrir það sem nemendur 

hafa gert vel eða áorkað en fyrir útlit eða fatnað. Kennari heldur utan um 

dagskrá fundar, nemendur geta skrifað mál á dagskrá og sett í kassa. Á 

bekkjarfundum eru síðan mál nemenda borin upp og hjálpast allir að við að 

leysa þau. Gera verður nemendum ljóst að tilgangurinn með þessu sé að 
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hjálpa nemendum. Á bekkjarfundum æfa nemendur samskiptahæfni, svo sem 

að hlusta, skiptast á, tjá sig á skýran hátt og að virða ólík viðhorf (Nelsen 

o.fl., 2000, bls. 50–71). Mikilvægt er að þjálfa nemendur í samskiptahæfni en 

Nelsen og félagar (1996, bls. 13) telja það jafnmikilvægt og að kenna 

námsgreinar. Líta skal á vandamál sem tækifæri til að þroskast sem 

manneskja og eru hlutverkaleikir og umræður upplagðar til þess að ýta undir 

áhuga nemenda. Þessar aðferðir geta einnig hjálpað nemendum í að þróa 

samúð með öðrum.  

Í Jákvæðum aga er nemendum kennt að leita lausna á vandamálum. Þeir 

læra að sýna samúð, finna lausnir sem henta öllum og hvernig á að sýna fólki, 

stöðum og eigum virðingu (Nelsen o.fl., 1996, bls. 49). Þegar nemendur hafa 

lært að skilja og virða fjölbreytileika gengur þeim betur að eiga þroskandi 

samræður við aðra. Nemendum eru kynntar fjórar ástæður rangrar hegðunar 

og að við hegðum okkur stundum á rangan hátt þegar okkur finnst við ekki 

tilheyra og vera neins virði í hópnum. Við hegðum okkur á þennan hátt þegar 

við leitumst eftir því að tilheyra og vera mikilvæg (Nelsen o.fl., 2000, bls. 75, 

94). 

Ýmis önnur verkfæri eru auk þess notuð dags daglega í Jákvæðum aga til 

þess að tryggja góða bekkjarstjórnun. Mikilvægt er fyrir kennara að hafa 

nokkur verkfæri til þess að velja úr. Meðal þeirra eru eftirfarandi: 

 Gefa takmarkaða valkosti. Þegar nemendur standa frammi fyrir 

vandamáli virðist vera auðveldara að leysa það þegar lausnin er sett 

fram sem val. Nemendum er boðið að velja á milli tveggja viðeigandi 

og ásættanlegra kosta. Til dæmis getur kennarinn spurt, hvort viltu 

gera verkefni um skjaldböku eða fiðrildi? (Nelsen o.fl., 2013, bls. 122). 

 Gefa nemendum ákveðin hlutverk sem fylgir ábyrgð í skólastofunni. Að 

gefa nemendum ákveðin dagleg verkefni er hluti af því að fá þá til að 

leggja sitt af mörkum og hjálpa þeim við að upplifa að þeirra sé þörf 

og þeir tilheyri hópnum. Þessi hlutverk geta falist í margskonar 

verkefnum svo sem að dreifa blöðum, safna saman verkefnum og 

fleiru (Nelsen o.fl., 1996, bls. 14–15; Nelsen o.fl., 2013, bls. 123). 

 Framkvæma meira, tala minna. Í jákvæðum aga eru kennarar 

meðvitaðir um að vera ekki að endurtaka sig aftur og aftur og stýra 

nemendum fremur í réttar áttir (Nelsen o.fl., 2013, bls. 125–127). 

 Spyrja, „hvernig“ , „hvað“  og „hvers vegna“. Það er áhrifaríkara 

fyrir nemendur að læra út frá reynslu sinni en að lesið sé yfir þeim og 

þeim sagt hvað þeir eiga að gera (Nelsen o.fl., 2013, bls. 130). 
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 Spyrja leiðandi spurninga. Ef nemendur hafa of hátt er til dæmis hægt 

að spyrja: Hverjum finnst of mikill hávaði? Hverjum finnst ekki vera 

hávaði? Oftast minnkar hávaðinn í kjölfarið (Nelsen o.fl., 2013, bls. 

132).  

 Að gera ekkert. Oft breytist hegðun nemenda þegar kennarinn hættir að 

vera virkur (Nelsen o.fl., 2013, bls. 133).  

 Að ákveða hvað við gerum. Með því að stjórna okkar eigin hegðun og 

tilfinningum erum við um leið fyrirmyndir nemenda og kennum þeim 

að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum (Nelsen o.fl., 2013, bls. 

134).  

 Að segja nei með reisn og virðingu.  

 Að setja alla í sama bát. Þegar nokkrir nemendur deila er allur 

bekkurinn látinn leysa málin sameiginlega (Nelsen o.fl., 2013, bls. 

136–137).  

 Að gefa kost á jákvæðri einveru nemenda. Einveru sem felur ekki í sér 

skammir, sársauka, skömm eða aðrar refsingar. Hún er ætluð til þess 

að hjálpa börnum að líða betur en ekki verr. Áhrifaríkt getur verið að 

nemendur komi með hugmyndir um hvernig þeir vilji að jákvæð 

einvera sé og hvar hún eigi að vera staðsett í skólastofunni (Nelsen 

o.fl., 1996, bls. 41–43). Ef börn eru sett í einveru í refsingarskyni er 

það ekki áhrifaríkt til lengdar því þau hugsa ekki um það sem þau 

gerðu heldur frekar hvernig þau geta hefnt sín, hvernig þau geta forðast 

einveruna eða hversu vond þau eru (Nelsen, Foster og Raphael, 2011, 

bls. 50). 

 Að taka eitt skref í einu. Það er mikilvægt til að ná þeim markmiðum 

sem sett eru, annars geta þau virst óyfirstíganleg (Nelsen o.fl., 2013, 

bls. 143). 

Ýmis önnur verkfæri eru notuð í Jákvæðum aga til dæmis er eitt sem 

kallast að hafa heilann í hendi sér sem hefur vísun í starfsemi heilans og 

tengingar ýmissa hluta hans þegar við erum í jafnvægi og ójafnvægi. Þegar 

við erum í jafnvægi getum við sýnt það með því að rétta upp hönd með 

krepptum hnefa. Aftur á móti þegar við lendum í aðstæðum sem leiða til þess 

að við komumst í ójafnvægi, komumst við í uppnám og getum sýnt það með 

því að reisa upp höndina með upprétta fingur. Mikilvægt er að fá næði til 

þess að jafna sig þegar slíkt á sér stað. Þegar við höfum náð jafnvægi getum 

við hugað að lausnum (Nelsen o.fl., 2011, bls. 34–39). 
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Mynd 1. Að hafa heilann í hendi sér  (Dalskóli, 2013). 

Annað verkfæri sem er mikið notað er lausnahjólið (sjá mynd 2) en þar er að 

finna ýmsar lausnir sem hægt er að nota til að leysa ágreining. Með því að 

hafa slíkar myndir á veggjum verða verkfærin sýnilegri og áþreifanlegri 

(Borgarhólsskóli, e.d.). 

 

 
Mynd 2. Lausnahjólið (Naustaskóli, e.d.). 

 

Rannsóknir á árangri Jákvæðs aga 

Ekki hafa margar rannsóknir verið gerðar á uppeldisstefnunni Jákvæðum aga. 

Þó er vitnað í nokkrar rannsóknir á heimasíðu Positive Discipline Association  

sem styðja við hugmyndafræði Jákvæðs aga. Nelsen, einn upphafsmanna 
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Jákvæðs aga, gerði rannsókn árið 1979 á árangri Adlerian námshópa. Í 

Adlerian námshópum voru bæði foreldrar og kennarar nemenda sem sýndu 

óæskilega hegðun, náms- eða félagslega og var skilyrði fyrir þátttöku 

nemenda í rannsókninni að bæði foreldrar þeirra og kennarar tækju þátt í 

námshópunum. Foreldrar sóttu 12 vikna foreldranámskeið og kennarar sóttu 

kennaranámskeið byggð á fræðum Adlers. Hegðun nemenda var metin heima 

og í skóla bæði áður en þátttakendur sóttu Adlerian þjálfunina og eftir. 

Niðurstöðurnar voru síðan bornar saman við samanburðarhóp nemenda í 

öðrum skóla, þar sem engin inngrip voru viðhöfð. Niðurstöðurnar sýndu að 

marktækar breytingar urðu á hegðun nemenda í jákvæða átt, hjá nemendum 

þar sem foreldrar og kennarar þeirra höfðu sótt Adlerian námskeið, 

samanborið við hinn hópinn. Þá sýna niðurstöður rannsóknar (Platt, 1979) á 

innleiðingu bekkjarfunda, yfir fjögurra ára tímabil, fram á að verulega dró úr 

tímabundnum brottvísunum og skemmdarverkum nemenda. Kennarar 

greindu jafnframt frá bættu andrúmslofti í skólastarfi, betri hegðun nemenda, 

viðhorfum og námsárangri (McVittie, 2003, 2).      

Jákvæður agi og íslensk menntastefna 

Í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) er kveðið á um að starfshættir í 

grunnskólum skuli mótast af lýðræðislegu samstarfi og búa nemendur undir 

þátttöku í lýðræðissamfélagi. Í reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila 

skólasamfélagsins í grunnskólum (nr. 1040/2011) kemur fram skólar skuli 

setja sér skólareglur og viðurlög við þeim sem stuðla eigi að jákvæðri hegðun 

og þroska nemendur. Skólar eiga jafnframt að halda uppi námsaga sem tekur 

mið af þroska, þörfum og hæfni nemenda með áherslu á jafnrétti, 

mannréttindi og lýðræðisleg vinnubrögð. Í aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 66) er ákvæði um að skólar hafi 

stefnu um uppeldi og er stefnan til þess fallin að uppfylla kröfur stjórnvalda. 

Grunnþættir menntunar sem starfshættir grunnskóla eiga að endurspegla 

og núverandi menntastefna er reist á, eru einnig mikilvægir í þeim tilgangi að 

kenna börnum lýðræðisleg vinnubrögð. Menntun til jafnréttis, lýðræðis- og 

mannréttinda og sjálfbærni sem eru þrír af sex grunnþáttum menntunar, miða 

að því að börn verði fær um þátttöku í mótun samfélagsins og öðlist bæði 

hugsjónir og sýn á framtíðina. Heilbrigði og velferð er sá grunnþáttur sem á 

meðal annars að skapa jákvæðan skólabrag og samskipti og að efla jákvæða 
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sjálfsmynd nemenda. Grunnskólum er ætlað að skapa vettvang fyrir 

nemendur til að þroska með sér ýmsa hæfni í anda grunnþáttanna og er sú 

hæfni nefnd lykilhæfni. Lykilhæfni snýr að nemendum sjálfum og er ætlað að 

búa þá undir þátttöku í samfélaginu. Lykilhæfnin tekur til allra námsþátta. 

Einn þáttur hennar er hæfni sem snýr að tjáningu og miðlun og felst í að tjá 

skoðanir, tilfinningar og hugsanir sínar og taka þátt í samræðum og 

rökræðum. Í skapandi og gagnrýninni hugsun sem einnig er hluti af 

lykilhæfninni er áhersla á að þroska hæfni nemenda til að draga ályktanir, 

leita lausna og beita röksemdafærslu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013, bls. 16–18, 21, 23, 36, 86–89).  

Það er á ábyrgð hvers skóla hvernig unnið er með grunnþætti, lykilhæfni 

og þær áherslur sem fram koma í aðalnámskránni (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 36, 39) en ýmsar vísbendingar eru um að 

ekki sé unnið nógu markvisst að öllum áhersluþáttum aðalnámskrárinnar ef 

litið er til niðurstaðna rannsóknarinnar Starfshættir í grunnskólum (Amalía 

Björnsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014, bls. 54). Þar kemur fram, þegar spurt 

var um hvernig ýmsum mikilvægum þáttum er sinnt í skólum, að 

hlutfallslega fæstir kennarar og foreldrar töldu skóla sinna því vel að efla 

rökhugsun og ályktunarhæfni nemenda en þessir þættir eru þó meðal 

áhersluþátta aðalnámskrárinnar (Amalía Björnsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 

2014, bls. 54). Þessar niðurstöður benda til að enda þótt áherslur sem þessar 

komi fram í aðalnámskránni er ekki sjálfgefið að skólarnir vinni eftir þeim og  

því aðkallandi að skólar hugi að umbótum á þessum sviðum. 

Kenningar Jákvæðs aga eru mjög í anda ákvæða aðalnámskrár sem lýst 

hefur verið hér að ofan og því má telja að verkfæri og bekkjarfundir Jákvæðs 

aga gætu skapað góðan vettvang fyrir nemendur og kennara til þess að vinna 

að markmiðum grunnþáttanna sem og að þjálfa lykilhæfni nemenda. Með 

lýðræðislegum vinnubrögðum, líkt og bekkjarfundir Jákvæðs aga byggjast á, 

er hægt að þjálfa nemendur í ýmsu sem bæði grunnþættirnir og lykilhæfnin 

miða að, svo sem gagnrýninni hugsun, lýðræðislegum vinnubrögðum, 

samræðum og rökræðum ýmiskonar (sbr. Nelsen, 2006, bls. 172: Nelsen o.fl., 

1996, bls. 54; Positive Discipline Association, e.d.-a). 

Þegar aðalnámskrá grunnskóla (2013) er skoðuð sést að margt samrýmist 

Jákvæðum aga en þar segir að til þess að nemendur geti orðið virkir 

þátttakendur í lýðræðissamfélagi þurfi þeir meðal annars að tileinka sér ýmsa 

færni í daglegu lífi svo sem samskiptahæfni, skilning á uppbyggingu 
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lýðræðislegs samfélags og umburðarlyndi. Nemendur þurfa auk þess að læra 

að bera ábyrgð á eigin hegðun, virða skólareglur og að umgangast 

samnemendur og starfsfólk skóla af virðingu. Þá ber starfsfólki skóla að 

stuðla að góðum starfsanda, gagnkvæmri virðingu innan skólans, veita 

nemendum tækifæri til þátttöku í skólastarfinu og efla þannig félagsfærni 

nemenda. Í aðalnámskránni er jafnframt kveðið á um að nemendur hafi rétt á 

að koma sjónarmiðum sínum á framfæri, til dæmis í tímum hjá 

umsjónarkennara (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 42, 44, 

45). Í 12. grein Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, sem Ísland er aðili að og 

var lögfestur hér á landi 2013, er einnig fjallað um rétt barna til þess að láta í 

ljós skoðanir sínar varðandi líf sitt og að tekið sé mark á þeim skoðunum í 

samræmi við aldur þeirra og þroska (Umboðsmaður barna, 2014).  

Niðurstöður rannsóknarinnar Starfshættir í grunnskólum (Rúnar 

Sigþórsson, Anna-Lind Pétursdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2014, bls. 191–

192) benda til þess að rödd nemenda eigi fremur erfitt uppdráttar og að 

þátttaka nemenda í skólastarfi sé fremur lítið þróuð. Því má telja það 

umdeilanlegt hvort skólastarf grunnskóla hérlendis uppfylli ákvæði 

aðalnámskrár grunnskóla og Barnasáttmálans um áhrif nemenda á nám sitt. 

Ef fara á eftir þeim ákvæðum aðalnámskrár og Barnasáttmálans að hlustað sé 

á nemendur og þeir eigi að hafa raunveruleg áhrif á nám sitt og líf þarf að 

huga enn frekar að lýðræðislegum vinnubrögðum í grunnskólum.  

Benda skal á að til þess að nemendur verði virkir þátttakendur og láti í ljós 

skoðanir sínar þurfi fyrst að kenna þeim lýðræðislega þátttöku og viðhafa 

aðferðir í samskiptum sem stuðla að því markmiði (Rúnar Sigþórsson, Anna-

Lind Pétursdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2014, bls. 165). Markviss kennsla 

í slíkum vinnubrögðum fer fram á bekkjarfundum Jákvæðs aga. Þar læra 

nemendur á lýðræðislegan hátt um samvinnu, gagnkvæma virðingu og að 

þróa með sér jákvæð samskipti (Nelsen, 2006, bls. 172). Þar hafa nemendur 

tækifæri til að koma málum á dagskrá og tjá skoðanir sínar. Því má telja 

bekkjarfundi Jákvæðs aga kjörinn vettvang til að styrkja rödd nemenda og 

koma skoðunum sínum á framfæri á þann hátt að þeir hafi áhrif á nám sitt og 

líf líkt og aðalnámskrá grunnskóla, reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila 

skólasamfélagsins í grunnskólum og Barnasáttmálinn kveða á um. 
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2.4 Aðrar heildstæðar uppeldissstefnur  

Ýmis fleiri heildstæð kerfi hafa verið þróuð til að stuðla að jákvæðum 

samskiptum og skólabrag í skólum (Rúnar Sigþórsson, Anna-Lind 

Pétursdóttir og Þóra Björk Pétursdóttir, 2014, bls. 168). Slík kerfi sem 

innleidd hafa verið í íslenska grunnskóla eru meðal annarra: Heildstæður 

stuðningur við jákvæða hegðun einnig nefnt PBS og SMT-skólafærni sem 

báðar eru sprottnar út frá PMTO aðferðinni og Uppbyggingarstefnan ( e. 

restitution) (Anna Björnsdóttir og Margrét Sigmarsdóttir, 2009, bls. 13). Hér 

verður gerð grein fyrir þessum uppeldisstefnum í stuttu máli en þær byggja á 

ólíkum grunni. 

PMTO-aðferðin, Heildstæður stuðningur við jákvæða hegðun og 

SMT-skólafærni  

PMTO-aðferðin eða Parenting Management Training-Oregon var þróuð af 

Gerald Patterson og samstarfsfélögum hans hjá Oregon Social Learning 

Center (OSLC) í Bandaríkjunum. Aðferðin er leið til að mæta 

hegðunarerfiðleikum barna. Í PMTO-aðferðinni er byggt á þeirri forsendu að 

barn læri hegðun sína í samskiptum við aðra og þar séu viss hegðunarmynstur 

styrkt. Litið er á uppeldisaðferðir foreldra sem helstu áhrifavalda á aðlögun 

barnsins og eru þær taldar hafa bein áhrif á hvernig barninu gengur að 

aðlagast umhverfinu. Ef uppeldisaðferðir foreldra leiða af sér 

samskiptaerfiðleika, neikvæða hegðun og valdbeitingar ýtir það undir erfiða 

og neikvæða hegðun barnsins og getur þá myndast vítahringur neikvæðra 

samskipta milli foreldra og barns sem mikilvægt er að stöðva. Með PMTO-

aðferðinni er markmiðið að rjúfa slíkt mynstur með því að kenna foreldrum 

að nota uppeldisaðferðir sem eru styðjandi, leiða til betri aðlögunar og betri 

hegðunar barnsins. Þessar uppeldisaðferðir byggjast á fimm meginþáttum: 

kerfisbundinni hvatningu, að setja mörk, lausnaleit, markvissu eftirliti, 

jákvæðri samveru og afskiptum (Anna Björnsdóttir og Margrét Sigmarsdóttir, 

2009, bls. 9–11).  

Heildstæður stuðningur við jákvæða hegðun (e. Positive Behavior 

Support) er kerfi sem bætt var við PMTO-aðferðina til þess að vinna 

markvisst með í skólastarfi og er SMT-skólafærni ein útgáfa af því (Anna 

Björnsdóttir og Margrét Sigmarsdóttir, 2009, bls. 13–14).  
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Heildstæður stuðningur við jákvæða hegðun er heildstætt kerfi sem 

byggist á stuðningi við alla nemendur og felur í sér inngrip í óæskilega 

hegðun nemenda. Lögð er áhersla á að styrkja jákvæða hegðun með umbun 

og draga úr neikvæðri hegðun. Samvinna starfsmanna og samvinna við 

foreldra er álitin mikilvæg og með því að miðla upplýsingum á milli er 

mögulegt að styðja við heilbrigða hegðun í skólanum og heima. Heildstæður 

stuðningur við jákvæða hegðun tekur til alls skólans og eru inngrip viðhöfð 

en þeim er ætlað að fyrirbyggja hegðunarvanda. Inngripin felast meðal annars 

í að efla félagsfærni nemenda, jákvæðri styrkingu og að kenna viðeigandi 

hegðun. Gripið er til sértækari inngripa hjá einstaklingum í áhættuhóp, sem 

felur í sér stuðning við nám og meiri samvinnu við foreldra (Sprague og 

Golly, 2008, bls. 4, 6–7, 26–27). Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns 

(2006, bls. 66) vísa í skýrslu PBS-stýrihóps (2005) um innleiðingu 

Heildstæðs stuðnings við jákvæða hegðun en þar segir að stefnan byggi á 

grunni atferlisstefnunnar þar sem skýrar og markvissar væntingar eru settar 

fram. Nákvæmar útskýringar og reglur eru um hvers er ætlast til, hvað 

nemendum er kennt og veittur stuðningur við æskilega hegðun. Jafnframt eru 

skýrar og ákveðnar aðgerðir viðhafðar ef óæskileg hegðun á sér stað. Í 

stefnunni er lögð áhersla á að skrá niður agabrot og eru mismunandi viðurlög 

eftir því hve alvarleg brotin eru (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg 

Kaldalóns, 2006, bls. 45, 66).  

SMT-skólafærni hefur verið innleidd í skóla hérlendis og starfa meðal 

annars allir grunnskólar Hafnarfjarðar eftir stefnunni (Anna Björnsdóttir og 

Margrét Sigmarsdóttir, 2009, 13–14). SMT-skólafærni snýr ekki einungis að 

þeim nemendum sem eiga við hegðunarerfiðleika að stríða heldur að öllum 

nemendum og fylgja allir starfsmenn skóla þar sem SMT-skólafærni hefur 

verið innleidd þeirri stefnu. Hver skóli hefur teymi sem sér um að stýra þeim 

aðgerðum sem SMT-skólafærnin krefst. Vel skilgreindar reglur eru kenndar, 

markviss hvatning innleidd og ákveðnar eru afleiðingar óviðeigandi 

hegðunar. Jafnframt er áhersla lögð á jákvæða framkomu starfsfólks við 

nemendur og að gefa jákvæðri hegðun athygli, en með þessu er markmiðið að 

stuðla að jákvæðum skólabrag. Ef nemendur eiga í hegðunarvanda fá þeir 

sérstakan stuðning og er myndað lausnateymi sem tekur á málefnum þeirra. 

Þá er markvisst unnið með PMTO-aðferðina og foreldrum vísað í PMTO-

þjónustu. Árangur er síðan mældur reglulega með skráningum og matslistum 
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á hegðunarfrávikum (Anna Björnsdóttir og Margrét Sigmarsdóttir, 2009, bls. 

14). 

Uppbyggingarstefnan 

Upphafsmaður Uppbyggingarstefnunnar er Diane Gossen. Stefnan hefur það 

markmið að ýta undir sjálfstjórn og ábyrgðarkennd barna (Gossen, 2007, bls. 

5–6, 33–34; Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007). Í 

Uppbyggingarstefnunni er stuðst við sjálfstjórnarkenningu (e. choice theory) 

William Glasser (1998). Glasser telur að hægt sé að hafa áhrif á nemendur til 

að þeir breyti hegðun sinn. Hver bekkur eigi að hafa ákveðnar hegðunarreglur 

sem allir meðlimir bekkjarins eru samþykkir. Þegar einhver brýtur reglurnar 

grípur kennarinn inn í án þess að refsa, stoppar með því óæskilega hegðun og 

fær viðkomandi til þess að einbeita sér aftur að bekkjarvinnunni. Ef 

nemandinn sem braut af sér er í uppnámi þarf kennarinn að gefa honum tíma 

til þess að ná sér niður og þá geta þeir rætt málin saman. Ef nemandinn nær 

sér ekki niður þarf kennarinn rólega að gera honum grein fyrir því að hann 

geti ekki aðstoðað hann fyrr en hann hefur jafnað sig og gefur honum leyfi til 

þess að taka hlé frá kennslustundinni, án þess þó að hóta eða aðvara 

nemandann. Ef um tvo nemendur er að ræða sem eru ósáttir hvor við annan 

er spjallað við þá saman þegar báðir hafa jafnað sig og þeir spurðir hvað hafi 

komið upp á. Kennarinn þarf að gæta þess vel að taka ekki afstöðu með 

öðrum nemandanum, heldur spyrja þá hvernig þeir þrír geti leyst málið í 

sameiningu. Kennarinn þarf jafnframt að vera kurteis, gera þeim grein fyrir 

að hann vilji ekki refsa þeim, heldur tala við þá og leysa málin á þann hátt 

(Charles, 2008, bls. 72–73).  

Í Uppbyggingarstefnunni er litið svo á að áhugi nemenda komi að innan 

og fólk fæðist með sjálfstæðan vilja. Lögð er áhersla á uppbyggingu sjálfsaga 

og eru nemendur beðnir um að skoða sjálfa sig og hegðun sína og meta 

hvernig sú hegðun hefur áhrif á aðra (Gossen, 2007, bls. 33). Nemendur eru 

markvisst þjálfaðir í að ræða saman um tilfinningar sínar og að átta sig á 

þörfum sínum. Þeim eru jafnframt kenndar aðferðir sem þjálfa sjálfsaga, 

sjálfstjórn og að læra af mistökum sem þeir gera. Hugmyndafræði 

Uppbyggingarstefnunnar er byggð á þeim grunni að einstaklingar geti tekið 

sjálfstæðar ákvarðanir um hegðun sína ef þeir eru lausir undan refsingum, 

hótunum, skömmum eða væntingum um umbun. Þetta er meðal annars gert 
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með því að skapa skólabrag þar sem umhyggja og samheldni er ríkjandi. Ef 

nemendur fara yfir skilgreind mörk sem sett hafa verið og stutt inngrip 

virðast ekki gagnast til að viðkomandi fari að þeim viðmiðum sem hópurinn 

hefur samþykkt, er gripið til ytri stýringar á hegðun. Áhersla er lögð á skýrar 

reglur um óviðunandi hegðun og er mikilvægt að starfsmenn séu samstilltir í 

að fylgja þeim eftir. Ef nemendur fara ekki eftir þessum reglum er þeim gerð 

grein fyrir að slíkt sé ekki boðlegt og eru ráðin tekin af þeim. Nemendum er 

síðan hjálpað að finna betri leiðir og þeim kennt að byggja upp innri styrk 

(Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007).  

Samanburður  

Uppbyggingarstefnan og báðar uppeldisstefnurnar sem byggja á grunni 

PMTO-aðferðarinnar hafa það að markmiði að bæta skólabrag, fyrirbyggja 

hegðunarerfiðleika og styðja við jákvæða hegðun nemenda. Aðferðirnar sem 

notaðar eru til þess eru þó mjög ólíkar.  

Í Heildstæðum stuðningi við jákvæða hegðun er gengið út frá hugmyndum 

atferlisfræðinnar þar sem byggt er á sýnilegum tengslum áreitis og viðbragðs 

(Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007; Sprague og 

Golly, 2008, bls. 11). Atferlisfræðin hefur þá sýn á hvatningu að öll hegðun 

sé mótuð af umbun eða styrkingu umhverfisins (Eggen og Kauchak, 2004, 

bls. 351; Slavin, 2014, bls. 174). Í Heildstæðum stuðningi er jákvæð hegðun 

meðal annars styrkt með ýmiskonar viðurkenningum (Ingvar Sigurgeirsson 

og Ingibjörg Kaldalóns, 2006, bls. 45; Sprague og Golly, 2008, bls. 10).  

Þeir sem aðhyllast Uppbyggingarstefnuna vilja forðast umbun og refsingar 

og telur Gossen (2007, bls. 66) að með því að refsa nemendum séu þeir settir 

í þá stöðu að þeir upplifi sig minni máttar og vanhæfa. Algengt viðbragð 

nemenda við refsingu er uppreisnarhugur og getur það leitt af sér endurtekin 

agabrot að mati Gossen. Sjálfstjórnarkenning er það viðmið sem gengið er út 

frá og eru bekkjargildin höfð að leiðarljósi (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og 

Magni Hjálmarsson, 2007).   

Uppbyggingarstefnan er nokkuð í anda húmanista sem leggja áherslu á að 

allir séu verðugir sama hvernig hegðun þeirra er og skiptir félagslegi þáttur 

mannsins mestu máli. Húmanistar leggja auk þess áherslu á að hlúð sé að 

andrúmslofti kennslustofunnar og að kennarar og nemendur séu jafningjar 

(Eggen og Kauchak, 2004, bls. 353–356). 
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2.5 Breytingar í skólastarfi 

Ekki nægir þó að velja hentuga uppeldisstefnu til að vinna eftir sem fellur vel 

að ríkjandi menntastefnu, heldur þarf ákveðið breytingaferli að eiga sér stað 

innan skóla til þess að árangur náist. Fullan (2007, bls. 65–67) leggur áherslu 

á að breytingar í skólastarfi séu flókið ferli sem spretti upp af ýmsum 

ástæðum og séu samspil margra þátta. Breytingaferlinu skiptir hann í þrjú 

skref sem eru kveikja (e. initation), framkvæmd eða innleiðing (e. 

implementation) og festing (e. institutionalization). Breytingaferlið er ekki 

línulegt ferli heldur lifandi ferli þar sem tilvik (e. event) á hverju stigi geta 

haft áhrif hvert á annað og breytt þróun ferlisins.  

Á mynd 3 má sjá breytingalíkan Fullans sem lýsir ferli breytinga. 

 

 

 
Mynd 3. Ferli breytinga (Fullan, 2007, bls. 66). 

Kveikjan er það ferli sem leiðir að því að ákvörðun er tekin um 

innleiðingu. Það ferli getur tekið á sig ýmsar myndir, allt frá því að vera 

ákvörðun einnar manneskju yfir í að vera byggt á grunni margra þátta. Það 

eru í raun óteljandi breytur sem hafa áhrif á það hvort breytingaferli fer í 

framkvæmd eða ekki, en að mati Fullans er mikilvægt að kveikjan komi til af 

þörf.  



25 

Meðal þátta sem Fullan nefnir sem mögulegar kveikjur að breytingum eru 

tilvist og gæði nýsköpunar, aðgangur að nýsköpun, stuðningur frá miðlægri 

stjórnsýslu, stuðningur kennara, áhrif ytri þátta, áhrif samfélagsþátta, nýjar 

menntastefnur, fjárveitingar og hæfni stofnunarinnar til að bregðast við 

vandamálum. Að auki telur hann að þessir þættir einir og sér séu ekki aðeins 

mikilvægir, heldur og samspil þeirra. 

Framkvæmd eða innleiðing tekur oftast um 2–3 ár og felur í sér tilraunir 

til að færa breytingarnar í framkvæmd. Innleiðing er flókið verkefni og þó að 

hugmyndin um innleiðingu virðist einföld hefur reynslan sýnt að innleiðingin 

getur orðið ákaflega torveld. Niðurstöður Fullans sýna að því fleiri þættir sem 

styðja innleiðinguna, því meiri breytingar nást í starfinu. Fullan telur að 

forðast beri að líta til einstakra þátta innleiðingarinnar þar sem þættirnir eru 

gagnvirkir og hefur það áhrif á hvort vel eða illa tekst til. Gagnvirkum þáttum 

sem hafa áhrif á innleiðingu skiptir Fullan í þrjá flokka. Þeir eru einkenni 

breytinga, innri einkenni þar á meðal samfélag og starfsfólk og ytri þættir líkt 

og stjórnvöld. 

Festing sker úr um hvort breytingarnar hafa náð að festast í sessi eður ei. 

Fullan hefur talað um festingu sem þriðja hluta breytingaferlisins, en þó ætti 

að hafa í huga að ferlið er ekki línulegt og huga ætti að öllum stigum frá 

upphafi til enda. Til að mynda hefur það reynst afdrifaríkt á þessu stigi þegar  

starfsfólk og stjórnendur snúa baki við stefnunni. Auk þess gera of fáir ráð 

fyrir kynningu og stuðningi við nýtt starfsfólk sem hefur störf eftir að 

innleiðing er hafin sem hefur áhrif á hvernig stefnan festist í sessi að mati 

Fullans (Fullan, 2007, bls. 65–105).  

Þá hafa Oakes og félagar (1999) komist að þeirri niðurstöðu að ekki nægir 

að hafa góðan tæknilegan stuðning og skuldbindingu, því ef stuðningur til 

þroska, samkenndar og sameiginlegrar ábyrgðar er ekki til staðar meðal 

starfsfólks skólans er eins líklegt að fyrri stefna viðhaldist og breytingar 

gangi ekki eftir (sjá einnig Fullan, 2007, bls. 104; Rúnar Sigþórsson, 2004). 

Ýmsar rannsóknir benda til þess að þegar skólastjórnendur leiða skólastarfið í 

samvinnu við starfsmenn, dreifi völdum og auki þar með sjálfstæði 

starfsmanna leiði það af sér aukin gæði í skólastarfi. Þátttaka starfsmanna í 

ákvörðunum sem hafa áhrif á skólastarf er að auki talin lykilatriði fyrir 

farsæla stjórnun skóla (Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2014, 

bls. 108; Fullan, 2007, bls. 166). Ljóst má því vera mikilvægi þess að virkja 
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starfsmenn skóla til þátttöku, efla samheldni og samvinnu þeirra þegar kemur 

að þróunarstarfi skóla (Rúnar Sigþórsson, 2004).  

2.6 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið gerð grein fyrir fræðilegum bakgrunni 

rannsóknarinnar. Undanfarin ár hafa grunnskólar hérlendis í auknum mæli 

innleitt ýmsar heildrænar uppeldisstefnur til þess að bæta skólabrag 

grunnskóla og mæta hegðunarerfiðleikum nemenda. Þótt meirihluti nemenda 

hagi sér vel er aukin áhersla á að starfsmenn grunnskóla hafi sameiginlegar 

verklagsreglur er varða aga og hegðun nemenda í skólum.  

Í kaflanum var uppeldisstefnunni Jákvæðum aga gerð ítarleg skil og 

uppruni hennar, verkfæri og framkvæmd skoðuð. Litið var til rannsókna er 

styðja við áhrif uppeldisstefnunnar Jákvæðs aga, auk þess sem 

uppeldisstefnan var skoðuð með hliðsjón af ríkjandi menntastefnu og lögum 

um grunnskóla. Einnig voru lítillega teknar til umfjöllunar tvær 

uppeldisstefnur sem sprottnar eru frá PMTO-Oregon aðferðinni sem og 

Uppbyggingarstefnan sem margir skólar hérlendis starfa eftir og þær bornar 

saman í grófum dráttum. Þá var í lok kaflans fjallað um ferli breytinga þegar 

til að mynda nýjar stefnur eru teknar inn líkt og Jákvæður agi. 
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3. Rannsóknin 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir þeim aðferðum sem rannsóknin er byggð á. 

Sagt er frá rannsóknarsniði, ferli rannsóknarinnar og vali á þátttakendum. 

Jafnframt er fjallað um öflun gagna, úrvinnslu og greiningu þeirra. Auk þess 

er rætt um réttmæti rannsóknarinnar og siðferðileg atriði.  

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hver viðhorf og reynsla kennara og 

foreldra í Borgarhólsskóla eru af uppeldisstefnunni Jákvæðum aga og hvaða 

árangri stefnan hefur skilað Borgarhólsskóla að þeirra mati. Markmiðið er 

jafnframt að fá innsýn í hvernig unnið er með jákvæðan aga í 

Borgarhólsskóla, að hverju uppeldisstefnan miðar og hvernig gengur að 

framfylgja henni. Til að ná markmiðinu er leitað svara við eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: 

1. Hver eru viðhorf kennara Borgarhólsskóla til uppeldisstefnunnar Jákvæðs 

aga og hver er reynsla þeirra af innleiðingu stefnunnar? 

Undirspurning: Hverju hefur stefnan breytt að mati kennara varðandi 

samskipti, starfshætti og skólabrag? 

2. Hver eru viðhorf foreldra til uppeldisstefnunnar Jákvæðs aga í 

Borgarhólsskóla? 

3.1 Rannsóknarsnið  

Rannsóknin er tilviksrannsókn (e. case study). Tilvikið er uppeldisstefnan 

Jákvæður agi í Borgarhólsskóla og sjónum er beint að viðhorfi kennara og 

foreldra til stefnunnar og reynslu þeirra af henni og hvaða áhrif stefnan hefur 

haft í skólanum að þeirra mati. Einkenni tilviksrannsókna eru að þær beinast 

að ákveðnu tilviki sem skoðað er frá mismunandi sjónarhornum og dýpka 

skilning rannsakenda á tilvikinu. Einn helsti kostur slíkra rannsókna er að 

hægt er að nota margskonar aðferðir við öflun gagna (Rúnar Helgi Andrason 

og Ársæll Már Arnarsson, 2013, bls. 499–502).  
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Blönduð aðferð var notuð til gagnaöflunar í þessari rannsókn og notuð 

bæði eigindleg og megindleg gögn. Með því að nota blandaða aðferð var unnt 

að gefa fyllri mynd af rannsóknarefninu (Sigurlína Davíðsdóttir og Anna 

Ólafsdóttir, 2013, bls. 394–396). Tekin voru einstaklingsviðtöl við þrjá 

kennara og eitt rýnihópsviðtal við sex viðmælendur. Í viðtölunum voru fáir 

viðmælendur og unnt að kafa dýpra í efnið (Creswell, 2012, bls. 63–64). 

Jafnframt var spurningakönnun lögð fyrir foreldra en með því var hægt að 

leita til fleiri þátttakenda. Spurningalistinn innihélt spurningar þar sem 

svarendur völdu milli gefinna svarmöguleika en einnig opnar spurningar. 

Eftir að gagnanna var aflað voru þau greind og niðurstöðurnar tengdar saman 

og þær túlkaðar (Sigurlína Davíðsdóttir og Anna Ólafsdóttir, 2013, bls. 395–

400).  

3.2 Öflun gagna 

Haft var samband við skólastjóra Borgarhólsskóla og gaf hann leyfi fyrir 

þátttöku skólans í rannsókninni. Þar sem tilgangur rannsóknarinnar var að 

rannsaka viðhorf og reynslu kennara til Jákvæðs aga og jafnframt innleiðingu 

stefnunnar voru þátttakendur valdir sem taldir voru geta gefið bestu sýnina á 

rannsóknarefnið (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 130). 

Starfsmenn í stýrihópi um Jákvæðan aga voru valdir til þátttöku en þeir sjá 

um innleiðingu stefnunnar í Borgarhólsskóla og eru leiðandi aðilar varðandi 

stefnuna í skólanum. Auk stýrihópsins var leitað eftir þátttöku þriggja 

kennara, eins af hverju stigi skólans, til þess að fá sjónarhorn kennara af 

öllum aldursstigum grunnskólans og hafði undirrituð samband við alla 

þátttakendur. 

Tekið var rýnihópsviðtal við stýrihópinn, en rýnihópar eru líkt og aðrar 

viðtalsaðferðir, eigindleg rannsóknaraðferð þar sem viðfangsefnið er nálgast 

á markvissan hátt. Með rýnihópnum er markmiðið að greina skoðanaskipti, 

viðhorf og reynslu nokkurra þátttakenda á sama tíma (Sóley S. Bender, 2003, 

bls. 85, 95). Einstaklingsviðtöl voru tekin í framhaldinu við kennarana þrjá 

og var í öllum viðtölunum, bæði í einstaklings- og rýnihópsviðtalinu, notast 

við viðtalsramma með hálf-formgerðum spurningum (Matthews og Ross, 

2010, bls. 220–221), þar sem leitast var við að skilja reynslu og viðhorf 

viðmælenda út frá þeirra eigin sjónarhorni (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 73). 

Fáar spurningar voru settar fram og gripið til dýpkunarspurninga þegar þörf 
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var á. Viðtölin voru öll tekin í Borgarhólsskóla og stóðu þau í 30–50 mínútur 

hvert og voru þau hljóðrituð.  

Til að fá fleiri sjónarhorn á tilvikið var leitað eftir þátttöku foreldra í 

rafrænni spurningakönnun til að fá fram þeirra viðhorf og reynslu af 

Jákvæðum aga. Tölvupóstur var sendur á netföng foreldra í gegnum skólann 

með tengli á foreldrakönnunina og þeir beðnir um þátttöku. Í könnuninni var 

spurt um viðhorf og reynslu foreldra af Jákvæðum aga. Notað var 

SurveyMonkey spurningaforrit við gerð foreldrakönnunarinnar.  

3.3 Úrvinnsla og greining gagna 

Við úrvinnslu og greiningu gagna úr viðtölunum var notuð túlkandi greining 

þar sem gögnin voru skoðuð, greind í mynstur og þemu til að útskýra það 

sem rannsakað var. Byrjað var á því að afrita gögnin orðrétt og safna þeim 

saman í tölvutækan grunn. Strax að lokinni afritun viðtalanna var viðtölunum 

eytt. Gögnin voru síðan brotin upp í merkingarbærar einingar og útbúin þemu 

til að halda utan um gögnin og auðvelda greiningu (Rúnar Helgi Andrason og 

Ársæll Már Arnarsson, 2013, bls. 504–505). Við flokkun í þemu var stuðst 

við spurningaramma viðtalanna. Hvert þema var litað með ákveðnum lit og 

þegar búið var að greina gögnin á þennan hátt voru niðurstöðurnar skrifaðar.   

Við úrvinnslu foreldrakönnunarinnar í SurveyMonkey forritinu, komu 

niðurstöðurnar sjálfkrafa fram, bæði tölfræðilegar niðurstöður og myndrænar. 

Niðurstöðurnar voru færðar í excel og myndum breytt til að gefa skýrari 

mynd af niðurstöðunum. Við úrvinnslu og greiningu foreldrakönnunarinnar 

var lýsandi rannsóknarsnið notað þar sem viðhorfum og reynslu foreldra er 

lýst án inngripa (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013, bls. 386–388). Eftir 

úrvinnslu og greiningu beggja aðferðanna í niðurstöðukafla voru gögnin 

tengd saman í umræðukafla. 

Í tilviksrannsóknum líkt og þessari er gagnlegt að nota ólíkar aðferðir við 

gagnaöflun, en með því að rannsaka tilfellið frá ólíkum sjónarhornum er hægt 

að nota samleitni gagnanna til að rökstyðja niðurstöðurnar og er það nefnt 

margprófun (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013, bls. 

503). Margprófunin var fólgin í þremur sjónarhornum á tilvikið: 

Einstaklingsviðtölum og rýnihópsvitali við kennara og í spurningakönnun 

sem lögð var fyrir foreldra. 
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3.4 Réttmæti og siðferðileg atriði 

Til að gæta að réttmæti rannsóknarinnar var nákvæmni og vandvirkni við 

vinnu rannsóknarinnar höfð að leiðarljósi. Þátttakendur voru valdir með 

markmiðsúrtaki þannig að valdir voru þeir sem taldir voru henta rannsókninni 

best (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 130). Aðferðir við 

gagnaöflun og greiningu voru auk þess valdar með þær áherslur í huga. 

Hugað var að samræmi milli rannsóknaraðferða og rannsóknarspurninga. Við 

túlkun og greiningu gagna voru viðtölin marglesin með gagnrýnum augum og 

færð í þemu (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 

223–225) og var stuðst við viðtalsrammann við greiningu þeirra.   

Til að upplýsa þátttakendur var formlegt bréf sent til kennara í tölvupósti 

með beiðni um þátttöku í viðtölunum og var þeim gert ljóst að þeim bar ekki 

skylda til þess að taka þátt. Í bréfinu voru meðal annars tilgreind markmið 

rannsóknarinnar og bakgrunnur rannsakanda. Í upphafi hvers viðtals var 

þátttakendum auk þess gerð grein fyrir að viðtölin yrðu tekin upp og að þær 

upplýsingar sem þeir gæfu yrðu notaðar í meistaraprófsverkefni rannsakanda. 

Þátttakendum rannsóknarinnar var heitið trúnaði og var nöfnum þátttakenda 

breytt til þess að ekki yrði unnt að rekja gögnin til þeirra. Til þess að tryggja 

trúnað og nafnleynd voru þátttakendur ekki tilgreindir eftir starfsheiti eða 

stöðu í skólanum heldur eru allir starfsmenn tilgreindir sem kennarar. 

Sérstaklega á það við í rýnihópnum en þar voru bæði stjórnendur, 

stuðningsfulltrúi og kennarar af öllum stigum.   

Formlegt bréf með upplýsingum um bakgrunn rannsakanda og markmið 

rannsóknarinnar, var einnig sent á foreldra barna við Borgarhólsskóla og 

óskað eftir þátttöku þeirra í foreldrakönnun þar sem spurt væri um viðhorf 

þeirra og reynslu af uppeldisstefnunni Jákvæðum aga og var tengill inn á 

könnunina í bréfinu. Rannsakandi sendi bréfið til skólastjóra Borgarhólsskóla 

sem síðan áframsendi það til allra foreldra. Þá var rannsóknin tilkynnt til 

persónuverndar. 

Mikilvægt er að íhuga stöðu rannsakanda og hvort einhver tengsl séu við 

þátttakendur sem geta skekkt niðurstöður rannsóknarinnar að einhverju leyti. 

Rannsakandi þekkir aðeins til allra kennaranna sem þátt tóku í viðtalinu líkt 

og algengt er í minni bæjum en hefur ekki verið í samskiptum við þá innan 

skólans. Rannsakandi telur kynnin því ekki veikja rannsóknina að neinu leyti. 

Aftur á móti styrkir það stöðu rannsakanda að hann hafði verið í 
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æfingakennslu í Borgarhólsskóla haustið áður og vissi því á hvaða stigi 

kennararnir kenndu, þekkti talsvert til starfsins í skólanum og gat því leitað til 

þátttakenda beint.  

3.5 Samantekt 

Rannsóknin er tilviksrannsókn með blandaðri aðferð með bæði eigindlegum 

og megindlegum gögnum. Uppeldisstefnan Jákvæður agi í Borgarhólsskóla 

var það tilvik sem rýnt var í og var markmiðið að skoða viðhorf kennara og 

foreldra barna við skólann til stefnunnar og hvort og þá hvaða áhrif stefnan 

hefur haft í skólanum að þeirra mati. Gögnum var aflað með rýnihópsviðtali 

við stýrihóp um Jákvæðan aga í Borgarhólsskóla, einstaklingsviðtölum við 

þrjá kennara af öllum stigum skólans, gögnum um Jákvæðan aga og 

spurningakönnun til foreldra. Í öllum viðtölunum var stuðst við viðtalsramma 

með hálfopnum spurningum og var jafnframt stuðst við viðtalsrammann við 

greiningu gagnanna í þemu. Viðtölin voru marglesin og greind í þemu sem 

afmörkuð voru með mismunandi litum. Við úrvinnslu 

spurningakönnunarinnar var notuð lýsandi aðferð og niðurstöðurnar settar 

fram með myndritum sem sýna hlutfallslega skiptingu svara milli 

svarmöguleika. Niðurstöður viðtalanna og spurningakönnunarinnar voru 

síðan bornar saman og túlkaðar. Réttmæti var fengið með nákvæmum 

vinnubrögðum og margprófunum gagna.  
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4. Niðurstöður 

Hér verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Í kafla 4.1 er gerð grein 

fyrir niðurstöðum úr einstaklingsviðtölum og rýnihópsviðtali við kennara og 

er stuðst við viðtalsramma viðtalanna við skiptingu í þemu. Þemun eru: 

Innleiðing Jákvæðs aga, tengsl foreldra við Jákvæðan aga, starfsþróun og 

stuðningur, viðhorf og reynsla af Jákvæðum aga, notkun stefnunnar og 

verkfæra hennar og hverju hefur Jákvæður agi breytt?  

Gerð er grein fyrir niðurstöðum spurningakönnunar sem lögð var fyrir 

foreldra í kafla 4.2. Skipting kaflans er þessi: Bakgrunnsupplýsingar, kynning 

á Jákvæðum aga, þekking á Jákvæðum aga og upplýsingar til foreldra, áhrif 

Jákvæðs aga, viðhorf foreldra, notkun stefnunnar og verkfæra hennar og er 

þörf á frekari kynningu?  

4.1 Viðhorf, reynsla og mat kennara 

Innleiðing Jákvæðs aga  

Í máli kennara í rýniviðtalinu kom fram að upphaf þess að uppeldisstefnan 

Jákvæður agi var valin til innleiðingar í Borgarhólsskóla var ákvæði 

aðalnámskár grunnskóla og reglugerðar um ábyrgð og skyldur aðila 

skólasamfélagsins í grunnskólum um að skólar skyldu velja sér 

uppeldisstefnu til að starfa eftir. Þá var myndaður starfshópur um agamál og 

uppeldisstefnur sem fékk það hlutverk að fara yfir helstu uppeldisstefnur sem 

skólar hérlendis störfuðu eftir og eftir að hafa skoðað ýmsar stefnur ákvað 

hópurinn að uppeldisstefnan Jákvæður agi væri sú stefna sem þeim hugnaðist 

best. Þeirra upplifun af Jákvæðum aga var sú, að margt af því sem stefnan 

boðar byggi á heilbrigðri skynsemi, hvað hægt sé að gera til að hafa áhrif og 

ef til dæmis starfsfólk breyti framkomu sinni þá skili það sér til nemenda. 

Hópurinn taldi það mikilvægan kost við stefnuna að hún gengur aldrei út á að 

umbuna eða refsa fyrir hegðun líkt og sumar uppeldisstefnur gera. Þegar 

ákvörðun lá fyrir hjá starfshópnum var uppeldisstefnan lögð fyrir kennara og 
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skólastjórnendur og í framhaldi af því var tekin ákvörðun um að fylgja 

stefnunni eftir og var lokaákvörðunin í höndum skólastjóra. 

Þegar ákvörðunin lá fyrir var ákveðið að fara til Bandaríkjanna á 

námskeið haustið 2012 til að fræðast um Jákvæðan aga. Þeir sem ekki 

komust út fengu námskeið um stefnuna á sama tíma frá starfsmönnum 

Naustaskóla. Eftir námskeiðin var stýrihópur um Jákvæðan aga stofnaður og 

er hlutverk hans að vinna að innleiðingu uppeldisstefnunnar í 

Borgarhólsskóla. Stýrihópurinn hefur meðal annars það hlutverk að búa til 

áætlanir um hvenær ákveðin verkefni eru gerð, halda utan um starfið, vera 

leiðandi aðili og stýra öðru starfsfólki svo eitthvað sé nefnt. Stýrihópurinn 

samanstendur af starfsfólki af öllum deildum skólans sem var áhugasamt um 

Jákvæðan aga en alls eru tólf manns í hópnum. Í hópnum eru kennarar af 

öllum stigum, stjórnendur, íþróttakennari, stuðningsfulltrúi, sérkennari og 

skólaliði og því má ætla að hópurinn endurspegli vel starfsmannahópinn í 

skólanum. 

Aðspurð um hversu langt Borgarhólsskóli væri kominn í 

innleiðingarferlinu töldu viðmælendur í rýniviðtalinu að það ætti að klárast 

núna í vor og þá hefur verið farið í gegnum allt ferlið. Reyndar var byrjað á 

öfugum enda á ferlinu, því skólinn hafði þegar komið á bekkjarfundum 

haustið áður mjög svipað þeim sem Jákvæður agi viðhefur, þar sem setið er í 

hring og mál sett á dagskrá. Þannig höfðu kennararnir ákveðið forskot við 

innleiðingu stefnunnar. Í Jákvæðum aga er ferlið þó oftast þannig að byrjað 

er að vinna æfingar og þegar búið er að fara í gegnum þær, þá er 

bekkjarfundaformið komið. Einn kennaranna komst svona að orði um þetta: 
 

En við erum í rauninni að vinna inn aðferðir og samræðutækni og 

ýmislegt svona sem á svo að nýtast á bekkjarfundum þannig að þegar 

við erum búin að koma krökkunum í gegnum þetta einu sinni, þá í 

rauninni taka bara við bekkjarfundir. Ekki þessar formlegu æfingar 

nema bara þá sem upprifjun (Vigdís). 

 

Ákveðin áætlun er fyrir hvern bekk og er markmiðið að þegar nemendur 

eru komnir upp í 4.–5. bekk þá séu þeir búnir að fara í gegnum allan 

verkefnapakkann. Búið sé að kenna þeim á öll verkfærin og allar lausnirnar 

og hefðbundið bekkjarfundaform taki þá við með upprifjunum við og við.   

Í rýniviðtalinu kom fram að haldin var kynning síðasta haust fyrir 

starfsmenn, þar sem farið var yfir aðalatriðin í stefnunni. Nýju starfsfólki, 

starfsfólki sundlaugar, íþróttahallar og Frístundar, sem sér um gæslu eftir 
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skóla var einnig boðað á þá kynningu, en markmiðið er að allir sem koma að 

nemendum Borgarhólsskóla þekki til stefnunnar líkt og einn kennarinn lýsti 

því í rýniviðtalinu: 

 
Þetta er svona pínu tvíþætt sko, það er verið að kenna börnunum 

Jákvæðan aga, en svo erum við líka að framkvæma Jákvæðan aga sem 

starfsmenn í rauninni sko. Þá náttúrlega vildum við að allir starfsmenn 

sem koma að börnunum myndu vera á þessari línu, nota sömu verkfæri 

og lausnir á vandamálum eða hverju sem kemur upp og hugsa alltaf út 

í Jákvæðan aga (Hildur). 

 

Í rýniviðtalinu kom fram sú skoðun að sú leið að starfsmenn taki sjálfir 

þátt í innleiðingu stefnunnar líkt og stýrihópurinn gerir sé lykilatriði og 

áhrifaríkari leið en ef boðin koma að ofan. Skólastjórnendur leggja 

starfsmönnum ekki línurnar á kennarafundum heldur er það stýrihópurinn 

sem ræður ferðinni og leiðir starfið. Einn kennarinn lýsti þessu þannig: 

 
Það er bara lykilatriði í að stefnan gengur svona vel að það er hérna 

hópur starfsfólks sem leggur svolítið á ráðin og ákveður ... ber þetta 

svolítið uppi ... en ekki bara skólastjóri ... fólk sem er að fara inn að 

kenna jákvæðan aga það er líka að taka ákvarðanirnar og draga 

vagninn sko ... (Hildur). 

 

Þegar stýrihópurinn var spurður hvort einhverjar efasemdir hefðu komið 

fram hjá starfsmönnum um stefnuna kom fram í máli þeirra að starfsmenn 

hefðu almennt verið mjög jákvæðir fyrir stefnunni: 

 
Nei það var frekar þannig að fólk, bara, „JÁ þetta er málið“. Af því við 

vorum búin að horfa á ýmsar stefnur, þetta með einmitt umbun, 

refsingu og einhverja miða til krakkanna og svona og það var bara 

eitthvað sem fólki hugnaðist ekki (Þuríður). 

 

Í einstaklingsviðtölunum voru kennararnir jákvæðir og sögðust flestir 

hvorki hafa fundið fyrir efasemdum hjá sér né öðrum. Einungis einn 

kennarinn var á öðru máli og minntist þess að hafa fundið einhverjar 

efasemdir í byrjun: 

 
Ég myndi kannski segja að ég hafi ekki sjálfur upplifað efasemdir ... en 

samt svona hugsaði ég með mér að mér litist rosalega vel á mjög margt 

þarna en sumt kannski væri ég ekkert endilega til í að nota skilurðu ... 

kannski af því að ég þekkti þetta ekki það mikið ... það var alveg svona 

umræða um svona, aðeins fannst mér ... það getur líka verið að mér 
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fannst á þessum tíma þegar verið var að kynna þetta fyrir okkur, þá 

vorum við nýbúin að vera að taka þátt í svona ... þróa eitthvað og 

manni fannst maður ekki hafa tíma til þess að kenna af því að maður 

var svo mikið eitthvað í svona stefnum og straumum ... (Óskar). 

 

Þetta rímar að nokkru leyti við það sem fram kom í rýniviðtalinu, að til að 

byrja með hafi starfsfólki fundist vera farið of hratt, stefnunni dembt yfir það 

og að því hafi ekki fundist það fá nægan tíma til þess að vinna verkefnin. 

Stýrihópurinn brást við þessu með því að hægja á vinnunni, tók inn færri 

verkefni á lengri tíma og var upprifjun sett inn við og við og taldi hópurinn 

að það hafi virkað mjög vel.  

Í rýnihópnum var minnst á að borið hefði á því að skólaliðar skólans hafi 

ekki verið mjög jákvæðir í byrjun og ekki hafi gengið nógu vel með þá, en 

betur gangi núna, þegar þeir sjá að vinnan með nemendum er að skila sér. 

Þegar innt var eftir því í einstaklingsviðtölunum hvort kennurunum 

fyndist skólaliðarnir vera að vinna samkvæmt jákvæðum aga, kom fram að 

ætlast sé til að skólaliðarnir þekki til stefnunnar og noti verkfæri hennar en 

það sem sumir kennararnir töldu að stæði þeim helst fyrir þrifum væri að þeir 

séu ekki með verkefni til að vinna með börnunum líkt og 

umsjónarkennararnir og því sé eðlilega erfiðara fyrir þá að ná tökum á 

stefnunni. Jafnframt kom fram að fáir skólaliðar voru með í ferðinni til 

Bandaríkjanna. Fram kom í máli eins kennarans að hann hefði þá tilfinningu 

að skólaliðunum væri ekki nógu vel sinnt og að hann væri ekki viss um að 

þeir væru allir jákvæðir gagnvart stefnunni. Annar kennari minntist á að 

minni árekstrar væru milli skólaliða og nemenda í ár en var á síðasta ári sem 

hann taldi mögulega stafa af því að nemendur hafa meira val um hvort þeir 

fara í frímínútur í hádeginu og mögulega hefði Jákvæður agi áhrif. Eins kom 

fram í máli eins kennarans í viðtölunum að eftir kynningu á Jákvæðum aga 

sem starfsfólk skólans fór á síðasta haust hafi honum fundist skólaliðarnir 

verða mun jákvæðari gagnvart uppeldisstefnunni af því að þeir sáu hvernig 

hún virkaði. Þá töldu kennararnir allir að það væri gott samstarf á milli þeirra 

og skólaliðanna. Þeir treystu þeim og því að þeir væru að vinna samkvæmt 

Jákvæðum aga. 

Tengsl foreldra við Jákvæðan aga 

Þegar spurt var í rýnihópnum hvort stefnan hafi verið kynnt foreldrum og 

hversu meðvitaðir kennararnir teldu foreldra vera um stefnuna og það sem 
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hún stendur fyrir kom fram að þeir vissu ekki hversu mikið foreldrar almennt 

fylgdust með. Ýmislegt hefði verið gert til þess að upplýsa foreldra um 

Jákvæðan aga til að mynda var kynning haldin fyrir þá síðasta haust. Einnig 

senda kennararnir heim í vikupósti hvað verið er að vinna með í Jákvæðum 

aga. Þá hefur lítil frétt verið send á alla foreldra og að auki eru upplýsingar 

um Jákvæðan aga á heimasíðu Borgarhólsskóla. Foreldranámskeið hafi ekki 

verið fyrir foreldra því starfsmenn Borgarhólsskóla hafi ekki réttindi til þess.  

Þegar spurt var í rýniviðtalinu hversu mikilvægt væri að þeirra mati að 

foreldrar þekki til stefnunnar voru svörin á þessa leið:  

 
Það er náttúrlega best fyrir nemendur að það sé samræmi í aðgerðum 

starfsfólks Borgarhólsskóla og foreldra þegar heim er komið, það er 

náttúrlega draumastaðan (Hildur). 

 

Mér finnst það mjög mikilvægt því fyrir mig sem bæði kennara og sem 

foreldri þá nýtist þetta mjög vel ... að foreldrarnir viti hvað krakkarnir 

eiga við þegar þeir tala um til dæmis heila og að flippa (Vigdís).  

 

Þá kom fram að kennararnir hafa fundið fyrir miklum áhuga hjá mörgum 

foreldrum þar sem þeim finnist Jákvæður agi vera að virka. Þá hafa þau 

einnig fengið ýmsar fyrirspurnir varðandi Jákvæðan aga, svo sem hvar hægt 

sé að nálgast frekari upplýsingar um stefnuna og ekkert þeirra hafði fundið 

fyrir neikvæðni frá foreldrum í garð stefnunnar. 

Starfsþróun og stuðningur 

Þegar spurt var hvort stýrihópurinn hafi fengið einhvern stuðning við 

innleiðinguna sögðust kennararnir fá stuðning frá Naustaskóla. Þeir hafi 

fengið fyrirlestra, æfingar og upprifjanir frá starfsmönnum þar og alltaf sé 

hægt að leita til skólastjóra Naustaskóla. Auk þess hefur þeim verið velkomið 

að fá efni sem Naustaskóli hefur unnið að í Jákvæðum aga. Þá má telja 

námskeiðin sem kennarar fengu í upphafi bæði hér heima og í 

Bandaríkjunum sem stuðning. Hópurinn hefur auk þess aðgang að bókum 

sem keyptar voru úti í Bandaríkjunum á námskeiðinu og aðgang í tölvupósti 

að Theresu sem sá um námskeiðið þar. Fyrst og fremst sé þó um að ræða 

stuðning innan hópsins við innleiðingu Jákvæðs aga. 

Þegar kennararnir í einstaklingsviðtölunum voru inntir eftir hvernig 

stuðning þeir fengju í skólanum til að kenna Jákvæðan aga, svöruðu þeir því 
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allir til að þeir fengju mjög góðan stuðning frá stýrihópnum og væru mjög 

ánægðir með störf hópsins. Stýrihópurinn sendir áætlanir mánaðarlega í 

tölvupósti, með þeim verkefnum sem lögð eru fyrir og ætlast er til að séu 

unnin. Kennararnir voru sammála um að verkefnin sem þeir fá send, séu 

mjög aðgengileg, með góðum leiðbeiningum og vel útlistuð til þess að vinna 

þau. Einn kennarinn minntist þó á að einstaka sinnum þyrfti að laga verkefnin 

að aldri nemenda en oftast væri hægt að vinna þau beint úr áætluninni. Einn 

kennarinn lýsti því þannig:  

 
Mér finnst það vera mjög gott að fá þetta í rauninni bara svona í pakka 

og góðar leiðbeiningar um hvað við eigum að gera og svona (Óskar). 

 

Verkefnin eru síðan unnin markvisst á vikulegum bekkjarfundum, bæði er 

unnið með ný verkefni en tekin er upprifjun reglulega inn á milli. Einn 

kennarinn nefndi að ekki væri eins stíf keyrsla á verkefnum í vetur og var í 

fyrra og því hefði hann nú meira val um hvað tekið væri fyrir á 

bekkjarfundum og það væri ekkert alltaf tengt Jákvæðum aga. Stundum tæki 

hann umræður í bekknum um eitthvað sem þyrfti að ræða og einnig gæfi 

hann nemendum einstaka sinnum kost á að ræða málefni sem þeir óska eftir. 

Öllum kennurunum í einstaklingsviðtölunum fannst felast mikið aðhald í 

áætlunum og verkefnavinnunni frá stýrihópnum og orð eins kennarans lýstu 

því vel:  

 
Það sem sagt vikulega eigum við að halda okkur við einhver verkefni, 

stundum er upprifjun og svo koma ný verkefni þess á milli og það 

heldur manni við efnið, það er mjög gott aðhald annars væri maður 

ekkert svona á fullu í þessu (Herdís).  

 

Í máli kennaranna kom fram að starfsfólk í stýrihópnum talaði oft á 

fundum, það væri mjög duglegt og að mjög mikil vinna hlyti að liggja á bak 

við störf þeirra sem svo skilaði sér til annars starfsfólks. Þá minntust þeir allir 

á að það væri ekkert mál að leita til einhvers í stýrihópnum ef þeir þyrftu 

aðstoð, starfsfólkið þar væri alltaf reiðubúið að leiðbeina þeim.  

Viðhorf og reynsla af Jákvæðum aga 

Þegar leitað var svara um hverjir væru helstu kostir og takmarkanir Jákvæðs 

aga töldu viðmælendur í rýnihópnum upp marga kosti en að takmarkanir 
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stefnunnar væru fáar. Helstu kosti stefnunnar töldu þeir að nemendur læri að 

axla ábyrgð á eigin hegðun og fái verkfæri í hendurnar sem gagnast þeim í 

samskiptum. Kennarar séu meðvitaðri um hvernig þeir orða hlutina, fái góð 

verkfæri í hendurnar og tali við nemendur á jákvæðari nótum. Viðmælendur í 

rýnihópnum orðuðu þetta þannig: 
 

Þetta með að nemendur axli svolítið sjálfir ábyrgð á eigin hegðun, mér 

finnst það vera stærsti kostur stefnunnar, í staðinn fyrir að verðlauna 

þau fyrir að haga sér eins og maður ætlast til ...Við getum ekkert 

kannski fullsannað að það gangi betur út á fótboltavelli hjá 3. bekk út 

af Jákvæðum aga en við teljum samt að svo sé (Hildur).  

 

Það er einmitt ábyrgðin á eigin hegðun og líka öll þessi verkfæri sem 

þau fá, þetta er allt svo hagnýtt. ... Ég sem kennari legg þetta inn hjá 

þeim og maður finnur að þetta virkar og þá vill maður halda áfram og 

þetta gerir mann svo miklu betri einstakling líka sjálfan ... þú veist bera 

virðinguna, ekki hrópa og líka minnir mann á mörg grundvallaratriði 

sem manni finnst að krakkarnir eðlilega eigi að kunna, svona eins og 

að fara í röð og þarna er ... okkur ætlað að kenna þeim allt (Lísa).  

 

Mér finnst þetta líka hafa breytt mér, framkomu minni við börnin, ég er 

að vanda mig, ég er meðvitaður um að þetta er í gangi og mér finnst að 

... ég hafi komið öðruvísi fram á margan hátt við börnin eftir að þetta 

byrjaði, þannig að það gæti líka verið gróði fyrir börnin, er gróði fyrir 

mig (Gunnar). 

  

Í einstaklingsviðtölunum komu fram svipaðar skoðanir: 

 
þetta hjálpar mér við að hugsa hvernig ég svara krökkunum ... mér 

finnst það vera rosa góður kostur ... ég er meira meðvitaður um það 

þegar það er alltaf verið að rifja þetta upp með okkur, að svara sem 

sagt meira í lausnum heldur en í skömmunartón. Það er hægt að svara 

nemanda á neikvæðan hátt og þú getur svarað honum á jákvæðan hátt 

(Óskar). 

 

Kennari á yngsta stigi nefndi að helsti kosturinn við verkfærin væri hversu 

einfalt væri að útskýra þau og nota. Eins væri mjög auðvelt fyrir nemendur að 

skilja þau til dæmis verkfærið flippaður heili þar sem nemendur rétta upp 

hendur ef þeir reiðast.  

 
Það er nóg fyrir þau bara að reisa upp höndina og þá veit maður hvað 

er í gangi, til dæmis eftir frímínútur ef þau reiðast þá ... er nóg fyrir þau 

að rétta upp höndina og setjast í jákvæða einveru (Herdís).  
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Fram kom að Jákvæður agi er notaður frá fyrsta bekk og að nemendur læri 

fljótt inn á verkfærin. Verið sé að varpa ábyrgðinni á eigin hegðun, yfir á 

nemendur með því að kenna þeim að leita lausna, til dæmis með því að spyrja 

þá hvaða lausn þeir sjái á málunum. Verkfærin séu mjög sýnileg uppi á 

veggjum, til dæmis lausnahjólið og því sé auðvelt að skoða með nemendum 

aðferðir sem þeir geta notað til þess að finna lausnir og taldi kennarinn það 

mikinn kost.  

Takmarkanir sem nefndar voru við stefnuna voru helstar þær að kennurum 

fannst sumum þessi stefna hafa fremur bandarískt yfirbragð, stundum fremur 

væmna eða barnalega fyrir íslenskt samfélag. Í rýnihópnum komu fram 

þessar skoðanir: 

 
Það er samt svona margt í þessu sem er svona Bandaríkjahreppsmiðað, 

svona amerískt alveg  ... Svona kannski sem á ekki við okkar samfélag 

... (Vigdís). 

 

Þar kom einnig fram að þó að stefnan hafi þetta yfirbragð þá virki hún vel: 
 

Já og mér finnst meira að segja að stundum hefur maður haldið að 

þetta sé of bandarískt og þetta virki ekki en fer bara af stað og þá bara 

virkar þetta jafnvel. Við erum kannski bara pínu hrædd ... við einmitt 

væmnina, yfirganginn og leikaraskapinn og þú veist allt það (Þuríður).  

 

Þó að viðmælendum finnist ýmsir látbragðsleikir stefnunnar of yfirdrifnir  

sögðu þeir vel hægt að útfæra efnið svo það henti nemendum.  

Í rýnihópnum var minnst á að einstaka einstaklingar geti misnotað það að 

þurfa að ræða málin. Þá þurfi að ræða við nemendur og hvetja þá til þess að 

vera ekki að búa til óþarfa vesen, ef nemendur geti leyst málin eigi þeir að 

gera það. Kennari sagði svo frá: 

 
þetta að þurfa að ræða málin og þessi særði mig svo mikið að mér líður 

svo illa, hjartað í mér er svo krumpað, þau eru komin með þetta allt sko 

... Þannig að það getur verið mjög gott að þurfa kannski ekkert að fara 

alveg strax í tíma af því að þú ert að leysa eitthvað vandamál skilurðu 

(Lísa). 

 

Í rýnihópsviðtalinu var minnst á að það sé helst á unglingastiginu sem 

mögulega kreppir að. Verkfærin séu ekki eins aðgengileg fyrir unglingana og 

yngri nemendur. Nemendum á unglingastigi finnist æfingarnar stundum 

barnalegar þar af leiðandi gagnist þær þeim ekki og því þurfi að laga 
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verkefnin að þeim. Ekki voru allir á sama máli og virðist vera misjafnt milli 

kennara hversu mikið þeir nota verkfærin með unglingunum. Sumir virtust 

ekki alltaf gera sér grein fyrir því að þeir væru í raun að nota verkfærin þegar 

þeir beittu þeim. 
 

við erum með lausnahjólið á yngsta stigi sem er kannski pínu barnalegt 

fyrir unglingana. En okkur vantar kannski svipað þar til þess að stýra 

einmitt svona samræðum þegar við erum að leysa mál og annað. ... Þá 

dettur maður svolítið í bara það sem maður hefur en er ekki að hugsa 

þetta út frá Jákvæðum aga (Þuríður). 

 

Ég reyndar notaði verkfærin sko, að nota ég boð ... ef maður er að 

reyna að stýra samræðum milli nemenda þegar allt var í háaloft, til 

dæmis: „segðu, mér líkar illa þegar þú gerir þetta af því að, en ekki 

bara segja þú ert svo ömurleg“ ... svo lagði ég þetta líka svolítið í 

þeirra hendur ... og sagði bara „ég hef fulla trú á að þið getið leyst þetta 

sjálf“ ... Þannig að maður býður þeim það sem er á lausnahjólinu 

kannski, þó maður leggi ekki lausnahjólið fyrir framan þau og segi 

hvað viltu nú nota af þessu?... (Vigdís). 

 

Þegar þú segir þetta svona sko, þá er ég náttúrlega að uppgötva að ég 

hef verið í þessari vinnu alveg helling ... bara ómeðvitað, maður svona 

er að nota þessi orð og já leggur þetta svona til (Þuríður). 

Notkun stefnunnar og verkfæra hennar 

Í einstaklingsviðtölunum kom fram að bekkjarfundir eru einu sinni í viku á 

öllum stigum, í um 30 mínútur. Á bekkjarfundum fer fram helsta 

verkefnavinnan í Jákvæðum aga. Fram kom í viðtölunum að ætlast er til þess 

að kennarar noti öll verkfærin, það kom þó fram hjá kennurum á miðstigi og 

unglingastigi að þeir sleppa stundum þeim verkfærum sem þeim finnst þeir 

ekki ná góðum tökum á en nýta sér fremur verkfæri sem eru þeim tamari. Í 

viðtölunum minntust kennararnir á ýmis verkefni og verkfæri sem þeir ynnu 

með nemendum sínum, svo sem: Lausnahjólið, tilfinningahjólið, að bjóða tvo 

valkosti, flippaði heilinn, að svara jákvætt ekki neikvætt, mistök eru til þess 

að læra af þeim, hvað einkennir góðan nemanda, vinna með dýrin og 

ýmislegt annað. 

Fram kom hjá stýrihópnum að verkfæri Jákvæðs aga séu sýnilegust á 

yngsta stigi og eru nemendur á því stigi að læra að eiga í samskiptum. Þar sé 

því kannski meira um svona litla árekstra en hjá unglingunum sé aftur á móti 
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meira verið að reyna að fá þá til þess að taka þátt í tímum og ekki sé endilega 

mikið um árekstra þar.  

Í einstaklingsviðtölunum við kennarana kom fram að ungir nemendur noti 

meira sýnileg verkfæri líkt og flippaðan heila heldur en eldri nemendur. Einn 

kennarinn taldi jafnframt að verkfærin væru meira notuð í yngri bekkjum en 

eldri og að þau skili sér betur þar. Nemendur á miðstigi og unglingastigi 

virðast þó nýta sér töluvert að biðja kennara um að fá að ræða tiltekin mál á 

bekkjarfundum. Eins kom fram í máli kennara á miðstigi og unglingastigi að 

það sé ekkert víst að nemendur átti sig á því að þau séu í Jákvæðum aga 

þegar ýmsar æfingar eru gerðar, en sumar æfingar eru til dæmis í leikjaformi.  

Fram kom í máli kennara á yngsta stigi að nemendur séu mjög spenntir 

fyrir bekkjarfundum, þeir virða reglur og vita hvað þeir eiga að gera ef þeir 

þurfa að segja eitthvað. Lýsti kennarinn því svo: 
 

bekkjarfundirnir eru mjög flottir, þau bara sjá hérna á töflunni: 

Bekkjarfundur, raða upp stólunum, setjast og þau bíða yfirleitt eftir 

mér þegar ég kem niður ... já það er eitthvað spennandi við þetta ... þau 

vilja helst taka hróshring í upphafi og það er voðalegt sport að fá að 

hrósa ... og þau bara „TAKK“ ... þau eru mjög flott í því (Herdís). 

 

Á miðstigi virðist ganga tiltölulega vel með hróshringinn, sérstaklega ef 

nemendur fá að velja hverjum þeir hrósa. Á unglingastiginu kom fram að 

þegar verið var að kynna Jákvæðan aga fyrst á bekkjarfundum hafi nemendur 

ekki verið jákvæðir. Þeir sáu ekki tilganginn með þessu og veltu fyrir sér 

hvort þeir myndu nota þetta í framhaldsskóla eða í framtíðinni, líkt og einn 

kennarinn í einstaklingsviðtölunum sagði: 

 
en mér fannst þau ekki vera jákvæð gagnvart því ... maður fór að ræða 

og gera verkefni með þeim og þau vissu að þetta tengdist Jákvæðum 

aga, þá bara svona, „ohh ég nenni ekki“ (Óskar). 

 

Fram kom í máli kennarans að betur gangi með Jákvæðan aga og bekkinn 

sem hann kennir núna og telur hann að eftir nokkur ár þegar upp komi 

nemendur sem þekki aðferðir Jákvæðs aga, jafnvel frá upphafi 

grunnskólagöngu sinnar verði vinnan mun auðveldari. Unglingarnir verði 

móttækilegri og kunni vinnubrögð Jákvæðs aga þannig að hann á von á að 

viðhorfin verði önnur þá. 

Í sama streng tekur kennari í stýrihópnum: 
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Við vitum að með unglinga sem byrjuðu með Jákvæðan aga í 8., 9. og 

10. bekk þeir verða svona semi góðir kannski í þessu, ná 

grunnhugsuninni en þeir sem byrja á yngri stigum ættu að verða miklu 

færari í þessu, í samskiptum í rauninni (Vigdís).   

 

Í máli kennaranna kom fram töluverður áherslumunur á mikilvægi 

einstakra verkfæra Jákvæðs aga milli stiga. Á yngsta stigi virðist nokkuð 

algengt að nemendur færu í jákvæða einveru þar sem þeir fá tækifæri til að 

sitja í næði einir, til dæmis til að jafna sig eftir árekstra við samnemendur. 

Slíkt er ekki mikið notað af unglingum, en kemur þó fyrir líkt og einn 

kennarinn lýsti: 

 
Í fyrra segir einn nemandi við mig, æ, má ég fara í jákvæða einveru og 

ég alveg bara svona hmmm, ég er ekki með neitt svona sérstakt svæði 

sko, eins og á yngsta stigi, og ég svaraði svona hikandi já og þá tók 

hann upp símann sinn og setti heyrnartól í eyrun og þá var hann 

kominn í jákvæða einveru. Ég hugsaði með mér, já einmitt þetta er 

jákvæð einvera á unglingastigi ... (Óskar).  

 

Í einstaklingsviðtölum við kennarana kom fram að hegðun nemenda væri 

til fyrirmyndar á unglingastiginu í heild sinni og að mjög lítið væri um 

hegðunarerfiðleika þar. Á miðstigi minntist kennarinn á að bekkurinn sem 

hann kenndi væri mjög fínn, það væru svo sem krefjandi einstaklingar inn á 

milli en með því að ræða við nemendur næði hann oftast til þeirra. 

Hverju hefur Jákvæður agi breytt? 

Í rýni- og einstaklingsviðtölunum voru kennararnir inntir eftir hverju stefnan 

hafi breytt að þeirra mati varðandi samskipti, starfshætti og skólabrag. Allir 

voru kennararnir sammála því að uppeldisstefnan Jákvæður agi hefði haft 

jákvæð áhrif í skólanum. Starfsfólkið væri meðvitað um að fylgja stefnunni 

og nota verkfæri hennar.  

Samskipti 

Varðandi samskipti minntust nokkrir viðmælendur á að þeir væru meðvitaðri 

um hvernig þeir koma fram við aðra, bæði nemendur og samstarfsmenn.   

Í máli eins kennarans í rýnihópnum kom fram að það væri minna um 

árekstra og þeim finnist það vera vegna vinnu þeirra með Jákvæðan aga. 
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Annar nefndi að dregið hefði úr vandamálum hjá nemendum, sem fylgja 

frímínútum: 
 

öll þessi vandamál sem komu stanslaust eftir frímínútur ... það var 

mjög sjaldan sem ekki var vælt eða klagað eitthvað eftir frímínútur og 

þetta tekur svo rosalega orku frá manni og fór bara mjög mikill tími af 

hverri kennslustund í það að sjatla einhver mál, en nú eru þau 

(nemendur) oft búin að gera það áður en þau koma inn eða þegar þeim 

líður betur og þau finna að þau eru tilbúin að takast á við vandamálin 

(Lísa). 

 

Nokkrir nefndu að þeir reyndu að vanda sig meira við hvað þeir segja og 

hvernig þeir orða hlutina. Einn kennarinn minntist á að hann vandi sig meira í 

samskiptum við foreldra og passi sig á því að það sem hann sendir frá sér til 

þeirra sé jákvætt en ekki neikvætt.  

Í einstaklingsviðtölunum kom fram sú skoðun eins viðmælandans að 

honum fannst einna mestu breytingarnar vera í samskiptum. Bæði milli 

nemenda og starfsfólks og einnig innbyrðis á milli starfsfólks, í rauninni áhrif 

á samskipti í allar áttir líkt og hann orðaði það. Annar lýsti samskiptunum á 

þennan veg:  

 
Það er góður andi í hópnum (starfsfólk) og við erum bara mjög 

samstíga eins og í þessu verkefni (Jákvæðum aga) og fólk er að ná vel 

saman. ... og maður finnur að það eru bara mjög góð samskipti við 

stjórnendur og þægilegt að leita til þeirra og tala við þá, já, maður 

mætir alltaf velvild ef eitthvað er að. Já og það er aldrei vandamál að 

leita til neins hérna inni (í skólanum) það eru allir boðnir og búnir til að 

aðstoða ef eitthvað er. Það finnst mér vera mjög stór kostur ... 

(Borghildur). 

Starfshættir 

Fram kom í einstaklingsviðtölunum að meira samræmi sé innan skólans til 

dæmis milli starfsmanna og í starfinu öllu. Ef börnin fara niður í íþróttahöll, 

sund eða smíðar gildi sömu reglur og sömu viðmið og í skólanum. Með því 

að hafa heildræna uppeldisstefnu líkt og Jákvæðan aga, viti börnin meira að 

hverju þau geta gengið og skapar það meiri samfellu í skólastarfinu. Einnig 

verði kennararnir vissari í sinni vinnu. Með Jákvæðum aga hafi kennarar auk 

þess fengið fleiri góð verkfæri í hendurnar til að vinna með í samskiptum 

sínum við nemendur heldur en þeir höfðu áður. 
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Fram kom að stýrihópurinn og stjórnendur minna reglulega á ýmis atriði, 

bæði á kennarafundum og í tölvupósti, líkt og einn kennarinn orðaði það: 

 
 þá var verið að minna okkur á að gæta að hvernig við tölum við hvert 

annað ... stjórnendur og þeir sem eru í Jákvæðs aga teyminu passa upp 

á að minna okkur á ýmislegt, það finnst mér mjög gott. Þannig að já 

mér finnst bara, ég er bara ánægður með að við skyldum fara í þetta ... 

(Óskar). 

Skólabragur 

Þegar viðmælendur voru beðnir um að lýsa brag skólans kom fram í máli 

þeirra að í skólanum væri mjög jákvætt og vinalegt andrúmsloft. Góður andi 

væri meðal starfsmanna og innan skólans. Nemendur séu jákvæðari og 

glaðari en oft áður og mikil umhyggja og tillitssemi sé ríkjandi í samskiptum 

þeirra innan skólans. Líkt og lýsingar nokkurra viðmælenda í stýrihópnum 

bera með sér: 

 
Mér finnst umhyggja og tillitssemi, mér finnst hún áberandi stundum, 

... Mér finnst þau (börnin) oft tala um einhvern sem minna má sín og 

hvernig eigi að bregðast við því og ... já mjög umhyggjusöm ... og 

reyna að halda svona utan um það að allir hafi það nú þokkalegt 

(Hildur). 

 

Já að allir séu með sko ... til dæmis fatlaðir nemendur eða þeir sem 

minna mega sín og auðvelt er að tala við þau og fá þau til að skilja 

stöðu annarra og setja sig í þeirra spor (Þuríður). 

 

Í einstaklingsviðtölunum lýsti einn kennarinn skólabragnum á þennan 

hátt: 

 
Það væntanlega gerir skólabraginn allan annan þegar þú heyrir að það 

er verið að tala af virðingu og það er verið að fá börnin til að leita 

lausna ...  (Herdís). 

4.2 Viðhorf, reynsla og mat foreldra 

Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum úr spurningakönnun sem lögð var 

fyrir foreldra barna við Borgarhólsskóla. Spurt var um viðhorf og reynslu 

foreldra af uppeldisstefnunni Jákvæðum aga. Alls er 301 barn í skólanum og 

var tölvupóstur sendur á öll netföng foreldra sem skráð voru við skólann, alls 
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496 netföng. 149 foreldrar svöruðu könnuninni og er svörunin því 30% ef 

mið er tekið af öllum netföngum sem sent var á. Við úrvinnslu könnunarinnar 

var gert ráð fyrir að einungis hafi verið svarað einu sinni fyrir hvern nemanda 

og því má álykta að svarað hafi verið fyrir 49% nemenda (149 af 301). 

Bakgrunnsupplýsingar  

Af þeim 149 foreldrum sem svöruðu könnuninni voru 75% konur en 25% 

karlar.  

Á mynd 4 sést dreifing barna þeirra 145 foreldra sem gáfu svör um á 

hvaða skólastigi börn þeirra eru. Alls var merkt við 206 möguleika, flestir 

foreldrarnir eða 102 svöruðu því til að þeir ættu barn/börn á einu stigi, 33 á 

tveimur og 10 foreldrar merktu við öll þrjú stigin.   

 

 
Mynd 4. Dreifing barna eftir skólastigi. 

Kynning á Jákvæðum aga 

Þegar spurt var hvort foreldrar hefðu fengið kynningu á uppeldisstefnunni 

Jákvæðum aga kom fram að af þeim 147 þátttakendum sem svöruðu 

spurningunni höfðu 71% þeirra fengið kynningu en 29% sögðust ekki hafa 

fengið kynningu (mynd 5). 
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Mynd 5. Kynning á Jákvæðum aga. 

Af þeim sem svöruðu játandi var mikill meirihluti eða 61% sem sagðist 

hafa fengið kynningu í skólanum, 44% höfðu fengið kynningu í tölvupósti frá 

umsjónarkennara, 27% sögðust hafa fengið í tölvupósti frá skólastjórnendum, 

25% í foreldraviðtölum og 23% þeirra höfðu skoðað Jákvæðan aga á 

heimasíðu skólans en merkja mátti við fleiri en einn valmöguleika.  

Þátttakendur voru beðnir um að nefna ef þeir hefðu fengið kynningu eftir 

öðrum leiðum. Fram kom að foreldrar sem starfa í skólanum höfðu fengið 

kynningar á vegum skólans. Einnig höfðu svarendur sem starfa á 

leikskólanum fengið kynningu frá tveimur starfsmönnum skólans.  

Þá kom fram að einn þátttakendanna hafði leitað að frekari upplýsingum 

um Jákvæðan aga á netinu og annar hjá umsjónarkennara. 

Þekking á Jákvæðum aga og upplýsingar til foreldra 

Svör við spurningu um hversu mikið eða lítið foreldrar þekki til 

uppeldisstefnunnar Jákvæðs aga sýndu að rétt tæpur helmingur svarenda eða 

49% þekktu uppeldisstefnuna frekar lítið eða mjög lítið. 34% svarenda töldu 

sig þekkja töluvert til stefnunnar, 10%  töldu sig þekkja stefnuna frekar mikið 

og 7% mjög mikið (mynd 6). 
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Mynd 6. Þekking á Jákvæðum aga. 

Þá var kannað hversu oft umsjónarkennarar minnast á Jákvæðan aga í 

föstudagspósti. 22% svarenda sögðu að minnst væri á Jákvæðan aga vikulega 

að jafnaði, 19% hálfsmánaðarlega, 22% svarenda sögðu að mánaðarlega bæri 

Jákvæðan aga á góma og  36% svarenda sögðust sjaldnar en mánaðarlega fá 

upplýsingar í tengslum við Jákvæðan aga. 

Hvaða áhrif hefur Jákvæður agi haft? 

Rétt tæpur helmingur foreldra hafði aðspurður fundið fyrir mjög litlum eða 

frekar litlum breytingum á starfi eða brag skólans. Þriðjungur fann fyrir 

töluverðum breytingum, 16% frekar miklum breytingum og einungis 2% 

fundu fyrir mjög miklum breytingum á starfi eða brag skólans (mynd 7). 
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Mynd 7. Breyting á starfi eða brag skóla. 

Þegar spurt var hvort foreldrar hefðu fundið fyrir breytingum á líðan barna 

sinna eftir að Jákvæður agi var tekinn upp í skólanum, sögðust rúmlega tveir 

af hverjum hverjum þremur foreldrum ekki hafa fundið fyrir breytingum á 

líðan barns síns. Tæpur þriðjungur foreldra sagðist aftur á móti hafa fundið 

fyrir breytingum á líðan barna sinna (mynd 8). 

 

 
Mynd 8. Breyting á líðan. 
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Þeir sem sögðust finna fyrir breytingum voru beðnir að gefa dæmi um þær 

breytingar. Það sem oftast kom fram hjá svarendum var að börn þeirra séu 

reiðubúnari að ræða málin, sérstaklega ef einhver vandamál eru. Nokkrir 

sögðu börn sín ánægðari og þeim liði betur í skólanum eftir að Jákvæður agi 

var tekinn upp. Sumir minntust á að börn þeirra væru tilbúnari að takast á við 

vandamál, tilfinningar sínar og annarra. Ýmsar aðrar skoðanir voru settar 

fram og sagði einn svarenda svo frá: 

 
Finnst betur unnið með þau mál sem koma upp. Börnin látin ræða 

málin og sínar tilfinningar sem ég held að hafi góð áhrif á líðan 

barnanna. Þau afgreiða málin í stað þess að burðast með þau óleyst.  

 

Ýmsar aðrar breytingar sem sýndu fram á bætta líðan barna voru taldar 

upp svo sem: Aukið sjálfstraust, öruggari, í meira jafnvægi, óhræddari, 

rólegri og duglegri að tjá sig. Auk þess minntust foreldrar á að börnin notuðu 

hugtök úr Jákvæðum aga við að tjá líðan sína, það væri minna um árekstra 

við skólafélaga og sum börnin ættu auðveldara með að setja sig í spor 

annarra.  

Svipaðar niðurstöður komu í ljós þegar foreldrar voru spurðir hvort þeir 

hafi fundið fyrir breytingum á hegðun barna sinna eftir að Jákvæður agi var 

tekinn upp í skólanum. Þá sögðust nærri þrír af hverjum fjórum svarendum 

ekki hafa fundið fyrir breytingum á hegðun barna sinna, en rúmlega 

fjórðungur svarenda sagðist finna fyrir breytingum á hegðun barnanna (mynd 

9). 

 

 
Mynd 9. Breyting á hegðun. 
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Þau 27% foreldra sem sögðust finna fyrir breytingum á hegðun barna 

sinna voru beðin um að koma með dæmi.  

Foreldrar minntust oftast á að börn þeirra notuðu verkfærið að hafa 

heilann í hendi sér, þá rétti þau upp hönd og sýna með því að þau séu reið eða 

í ójafnvægi og nota börnin verkfærið til að ná stjórn á sér og róa sig niður. 

Einnig var minnst á barn sem talar um krumpu Óla þegar það talar um 

tilfinningar sínar. 

Þá gáfu foreldrar ýmsar lýsingar á breyttri hegðun barna sinna svo sem:  

 Það er öruggara með sig og treystir öðrum betur. 

 Framkoma barnsins hefur breyst í garð annarra barna.  

 Barnið á auðveldara með að hlusta á sjónarmið annarra og setja 

sig í spor annarra. 

 Það er yfirvegaðra í umræðum og ákvarðanatöku.  

 Það sækir í knús og finnst gaman að hrósa.  

 Barnið er viljugra að hlýða fyrirmælum. 

Þá kom fram að eitt barnanna taki meiri ábyrgð á sínum þætti þegar upp 

kemur ágreiningur og sé tilbúnara að leysa vandamál en áður. Annað foreldri 

minntist á að barn þess loki sig síður af vegna pirrings og sé reiðubúnara að 

tjá sig. Auk þess kom fram hjá foreldri að barn þess sé meira meðvitað um að 

allir eigi að vera vinir og fá að vera með. 

Viðhorf foreldra  

Er foreldrar voru spurðir um viðhorf sitt til uppeldisstefnunnar Jákvæðs aga 

kom í ljós líkt og mynd 10 sýnir að yfirgnæfandi meirihluti foreldra eða um 

88% svarenda hafði mjög jákvætt eða frekar jákvætt viðhorf til 

uppeldisstefnunnar. 11% svarenda höfðu hvorki jákvætt né neikvætt viðhorf, 

enginn hafði frekar neikvætt viðhorf til stefnunnar og 1% þátttakenda hafði 

mjög neikvætt viðhorf til hennar.  
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Mynd 10. Viðhorf til Jákvæðs aga. 

Notkun stefnunnar og verkfæra hennar  

Þegar litið er á svör foreldra um hve mikið börn þeirra eru að nota verkfæri 

Jákvæðs aga heima fyrir, sést að mikill meirihluti foreldra eða 76% svöruðu 

því til að börn þeirra notuðu ekki verkfæri Jákvæðs aga eða ekki með þeirra 

vitund. Þeir sem sögðu barn sitt nota verkfæri Jákvæðs aga heima voru 24% 

svarenda (mynd 11). 
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Mynd 11. Notkun Jákvæðs aga. 

Þeir foreldrar sem svöruðu spurningunni játandi voru beðnir að lýsa því 

hvað börn þeirra nota helst: Fram kom að það að nota höndina og hafa 

heilann í hendi sér er það verkfæri sem er algengast að börnin noti. Ýmis 

önnur verkfæri voru talin upp svo sem lausnahjólið, líðanarhringurinn eða 

tilfinningahjólið, nota stopp ég vil þetta ekki, að finna lausnir og að hrósa. 

Nokkrir foreldrar sögðu að börn þeirra noti verkfærin í samskiptum við 

systkini sín, meðal annars að bjóða tvo valkosti. Þá var minnst á barn sem 

talar um bekkjarfundi og annað barn sem notar hlutverk á heimili líkt og 

bekkjarstörfin. Þá minntist foreldri á að barnið hrósi sér og minni á að það 

þurfi að þakka fyrir hrósið. Einnig virtust sumir foreldrar þurfa að rökstyðja 

mál sitt oftar og virtust sum börnin nota verkfærin til að rökstyðja mál sitt. 

Því má sjá að verkfærin eru notuð á mjög fjölbreyttan hátt hjá nemendum. 

Er þörf á frekari kynningu? 

Meirihluti þátttakenda taldi sig þarfnast frekari kynningar á Jákvæðum aga 

eða tveir þriðju hlutar svarenda en þriðjungur þeirra taldi sig ekki þurfa 

frekari kynningar við (mynd 12). 
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Mynd 12. Er þörf á kynningu? 

 

Þeir sem svöruðu játandi voru beðnir um að tilgreina hvers konar 

kynningu þeir vildu helst. Fram komu tillögur um:  

 bækling, 

 fund/foreldrafund,  

 fyrirlestur, 

 tölvupóst,  

 kynningu á grundvallaratriðum,  

 kynningu á framkvæmd og virkni miðaða að eldri nemendum, 

 lesefni, 

 fyrirlestur þar sem fram kemur árangur af stefnunni, 

 myndband þar sem sýnt er hvernig kennarar nota Jákvæðan aga,  

 rafrænt efni og kynningarbækling.  

 

Einhverjir foreldrar vildu foreldranámskeið þar sem foreldrum er bent á 

hvernig nýta má Jákvæðan aga heima fyrir. Einn svarenda vildi námskeið þar 

sem foreldrar geta æft sig. 

Fram kom hjá sumum þátttakendum að þeir teldu gott ef foreldrar kæmust 

betur inn í stefnuna þannig að heimili og skóli væru með svipaðar áherslur 

eða töluðu sama tungumál líkt og eitt foreldrið lýsti því. Bent var á að hafa 

kynningar stuttar og hnitmiðaðar og að upprifjanir færu reglulega fram. Auk 

þess var óskað eftir upplýsingum um hvar nálgast megi efni tengt Jákvæðum 

aga. Það kom fram hjá foreldri að því þætti gott að fá að vita hvernig það sé 
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tryggt að unnið sé með stefnuna af öllum kennurum og hvernig unnið er með 

börn með sértæk vandamál. 

Þegar rýnt var í svör þátttakenda kom í ljós að foreldrar barna af yngsta 

stigi urðu áberandi mest varir við áhrif stefnunnar. Þeir tilgreindu oftast 

hvaða verkfæri börnin notuðu og einnig töldu þeir oftast upp hvaða áhrif 

Jákvæður agi hefði haft varðandi líðan og hegðun barna þeirra. Erfiðara 

virtist vera fyrir foreldra barna á mið- og unglingastigi að segja til um hvort 

það væri Jákvæður agi eða einhverjir aðrir áhrifaþættir sem hefðu áhrif á börn 

þeirra. 

Foreldrar með börn á miðstigi minntust helst á að börn þeirra töluðu um 

bekkjarfundi og væru lausnamiðaðri en áður. Foreldri með barn á 

unglingastigi sagði að barni þess liði betur en gat ekki gert sér grein fyrir 

hvort það væri vegna áhrifa uppeldisstefnunnar Jákvæðs aga eða einhvers 

annars. Annað sem foreldrar barna á unglingastigi nefndu var meðal annars 

að börnin nýti Jákvæðan aga til dæmis í rökræðum, eitt barnið hafði auk þess 

rætt verkefni tengt dýrum heima hjá sér og höfðu skapast umræður um eðli 

mannsins út frá því. 

4.3 Samantekt 

Innleiðing Jákvæðs aga hefur gengið að mestu leyti vel. Einstaka hnökrar 

hafa þó orðið á leiðinni og var brugðist við þeim með því að fara hægar í 

framkvæmdina.  

Dagleg notkun stefnunnar virðist vera sýnilegust á yngsta stigi og er hún 

mikið notuð þar í öllu starfi. Á unglinga- og miðstigi kom fram að kennarar 

nota verkfæri Jákvæðs aga mismikið, sum mikið en önnur ekki.  

Helstu áhrif Jákvæðs aga á samskipti töldu kennarar vera þau að fólk 

vandar sig frekar í samskiptum og er meira á jákvæðum nótum. Varðandi 

starfshætti töldu kennarar að meira samræmis gætti innan alls skólans og 

íþróttamannvirkja í vinnubrögðum sem þeir töldu mjög jákvæða þróun. 

Andrúmsloft skólans töldu kennararnir vera jákvætt, vinalegt og einkenndist 

af umhyggju og virðingu. Viðhorf kennaranna voru góð í garð stefnunnar og 

sáu þeir fáar takmarkanir á henni. 

Í foreldrakönnuninni kom fram að meirihluti foreldra eða 71% svarenda 

sem þátt tóku hafði fengið einhvers konar kynningu á stefnunni. Tæpur 

helmingur svarenda eða 49% taldi sig hafa frekar litla eða mjög litla 
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þekkingu á Jákvæðum aga. Svipaðar niðurstöður komu fram þegar spurt var 

um hvort þátttakendur hafi fundið fyrir breytingum á starfi eða brag skólans, 

rétt tæpur helmingur svarenda eða 49% taldi sig finna frekar litla eða mjög 

litla breytingu á starfi eða brag skólans. Fram kom að meirihluti foreldra 

hafði ekki fundið fyrir breytingu á líðan barna sinna eða 68% og 73% höfðu 

ekki fundið fyrir breytingu á hegðun barna sinna. 76% foreldra sögðu börn 

sín ekki nota verkfæri Jákvæðs aga eða ekki með þeirra vitneskju.  

Þegar rýnt var í niðurstöður þátttakenda eftir stigum skólans kom í ljós að 

foreldrar á yngsta stigi verða mest varir við verkfæri Jákvæðs aga.  

Þrátt fyrir að foreldrar teldu sig ekki þekkja mikið til Jákvæðs aga var 

viðhorf langflestra þeirra eða 88% til uppeldisstefnunnar frekar gott eða mjög 

gott. Aðspurðir töldu um 66% foreldra sig þurfa frekari kynningu á 

Jákvæðum aga. 
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5. Umræður 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hver viðhorf og reynsla kennara og 

foreldra í Borgarhólsskóla eru af uppeldisstefnunni Jákvæðum aga og hvaða 

árangri stefnan hefur skilað Borgarhólsskóla að þeirra mati. Markmiðið er 

jafnframt að fá innsýn í hvernig unnið er með jákvæðan aga í 

Borgarhólsskóla, hverju uppeldisstefnan miðar að og hvernig gengur að 

framfylgja henni. Til að ná markmiðinu er leitað svara við eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: 

1. Hver eru viðhorf kennara Borgarhólsskóla til uppeldisstefnunnar Jákvæðs 

aga og hver er reynsla þeirra af innleiðingu stefnunnar? 

Undirspurning: Hverju hefur stefnan breytt að mati kennara varðandi 

samskipti, starfshætti og skólabrag? 

2. Hver eru viðhorf foreldra til uppeldisstefnunnar Jákvæðs aga í 

Borgarhólsskóla? 

 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og 

túlkaðar með hliðsjón af fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar og þeim 

rannsóknarspurningum sem liggja til grundvallar. 

Skipting kafla er með svipuðu sniði og niðurstöðukafli eigindlega hluta 

rannsóknarinnar og skiptist í sex hluta. Fyrstu tveir kaflarnir varða einungis 

viðhorf og reynslu kennara en þeir tengjast innleiðingu Jákvæðs aga í 

Borgarhólsskóla og starfsþróun kennara. Þriðji kaflinn fjallar um hversu vel 

foreldrar þekkja til stefnunnar. Því næst kemur kafli um viðhorf og reynslu 

bæði kennara og foreldra. Fimmti kaflinn er um notkun Jákvæðs aga í 

daglegu starfi bæði í skóla og heima og er síðasti kaflinn um hverju Jákvæður 

agi hefur breytt í samskiptum, starfsháttum og í brag skólans að mati kennara 

og foreldra. 
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5.1 Innleiðing Jákvæðs aga 

Uppeldisstefnan Jákvæður agi var innleidd í samræmi við ákvæði 

aðalnámskrár (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 66) og 

reglugerðar um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum (nr. 

1040/2011) þess efnis að skólar skyldu velja sér uppeldisstefnu til að starfa 

eftir. Kveikjan að innleiðingunni kom því upphaflega frá ytri stýringu 

(Fullan, 2007, bls. 65–83) eða utan skólans. Telja má að meðhöndlun 

Borgarhólsskóla í ferlinu, svo sem hvernig staðið var að undirbúningi 

stefnunnar, kynningu hennar og framkvæmd í skólanum samræmist ágætlega 

því sem Fullan (2007, bls. 65–83, 166) leggur áherslu á. Þá má helst nefna 

hvernig stjórnendur Borgarhólsskóla veittu starfsfólki hlutdeild í 

ákvarðanatöku við val á uppeldisstefnu og við framkvæmd Jákvæðs aga í 

skólanum og einnig hve fjölmenn forystan í Jákvæðum aga er í 

Borgarhólsskóla. En líkt og niðurstöður Fullans benda til aukast líkur á að 

breytingar náist í skólastarfinu í hlutfalli við þann stuðning sem þær fá. 

Almenn ánægja reyndist vera meðal kennara í einstaklingsviðtölunum 

með störf stýrihópsins og framkvæmd stefnunnar í skólanum. Vel er stutt við 

þá og áætlanir og verkefni send reglulega auk þess sem kennarafundir eru 

notaðir til að minna á ýmis atriði er varða stefnuna. Úr niðurstöðum 

viðtalanna má ráða að almennt hafi gengið vel að innleiða stefnuna og töldu 

kennararnir að innleiðingarferlinu ætti að ljúka nú, vorið 2015. 

Innleiðingarferlið hefur staðið í um þrjú ár sem er í takt við þann tíma sem 

Fullan (2007, bls. 65) nefnir að innleiðing geti tekið.  

Innleiðingarferlið hefur þó ekki gengið alveg snurðulaust og hafa nokkrir 

hnökrar komið upp sem stýrihópurinn hefur brugðist við. Til að mynda kom 

fram að stýrihópurinn  þurfti að hægja á áætluninni þar sem kennurum fannst 

of hratt farið í vinnuna. Auk þess kom fram að í byrjun voru viðhorf skólaliða 

ekki nógu jákvæð en það breyttist til batnaðar ekki síst eftir kynningu skólans 

á Jákvæðum aga síðasta haust. Af þessu sést að breytingaferlið er lifandi ferli 

þar sem bregðast þarf við ýmsum þáttum sem upp koma við framkvæmd þess 

(Fullan, 2007, bls. 67). Sífellt þarf að vera vakandi yfir því sem betur má fara 

í framkvæmdinni, bregðast við og bæta og benda niðurstöðurnar til þess að 

slíkt eigi sér stað við innleiðingu Jákvæðs aga í Borgarhólsskóla.  

Einn kennarinn í rýnihópnum taldi lykilatriði í hve vel stefnan hefði 

gengið í skólanum að starfsmenn hafi sjálfir áhrif á starf sitt og móti það líkt 
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og stýrihópurinn gerir varðandi innleiðingu Jákvæðs aga. Börkur Hansen og 

Steinunn Helga Lárusdóttir (2014, bls. 108) fjalla um að margar rannsóknir 

bendi til þess að aukin valddreifing og sjálfstæði kennara séu merki um góða 

forystu skóla og hafi áhrif á starfsánægju starfsmanna og samvinnu og rennir 

það því stoðum undir orð kennarans. Jafnframt benda bæði Fullan (2007, bls. 

104) og Rúnar Sigþórsson (2004) á að mannlegi þátturinn í framkvæmd 

innleiðingar sé mjög mikilvægur ekki síður en tæknileg útfærsla hennar. Með 

því að hafa breiða og þétta forystu líkt og stýrihópurinn um Jákvæðan aga er, 

má telja mjög líklegt að áfram muni ganga vel að fylgja stefnunni eftir. 

Hvernig framhaldið á innleiðingu Jákvæðs aga verður og hvernig stefnunni 

verður haldið við er þó óráðið en að mati Fullans (2007, bls. l00–105) er það 

eitt erfiðasta verkefnið við innleiðingu breytinga í skólastarfi. 

5.2 Starfsþróun og stuðningur 

Fram kom í viðtölunum að allt starfsfólk fékk námskeið í Jákvæðum aga 

haustið 2012 þegar ákvörðun lá fyrir um innleiðingu stefnunnar. Kennararnir 

töldu upp ýmsan stuðning sem þeir fá við innleiðingu Jákvæðs aga en einn 

helsti stuðningurinn sem kennararnir í stýrihópnum og 

einstaklingsviðtölunum telja sig hafa kemur frá kennurum sjálfum með 

samvinnu þeirra á milli og samábyrgð innan hópsins. Það samræmist vel því 

sem bæði Oakes (1999) (sjá einnig Fullan, 2007, bls. 104) og Rúnar 

Sigþórsson (2004) benda á að sé mikilvægur hluti innleiðingar, því án slíkrar 

samvinnu og samábyrgðar er erfitt að koma breytingum í framkvæmd. Sú 

leið sem stjórnendur skólans fara, með því að dreifa ábyrgðinni og auka 

sjálfstæði kennara, virðist einnig hafa jákvæð áhrif við að efla samkennd 

meðal þeirra líkt og kom fram í einstaklingsviðtölum við kennara.  

Einstaka sinnum eru kynningar haldnar fyrir starfsfólk skólans og var slík 

kynning haldin síðasta haust fyrir starfsmenn en að mati Fullans (2007, bls. 

103–104) er sérstaklega mikilvægt að koma nýjum starfsmönnum inn í 

stefnuna þar sem það getur haft mikil áhrif á hvernig starfsmennirnir aðlagast 

stefnunni og hvernig hún festist í sessi. 

Af niðurstöðum rannsóknarinnar má álykta að tekist hafi að koma á 

dreifðri forystu (sbr. Börkur Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2014, 

bls. 108) við innleiðingu Jákvæðs aga sem virðist skila sér í ánægju 

kennaranna. Telja má að stýrihópurinn vinni af heilindum og starf hópsins er 
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varðar Jákvæðan aga sé mjög gott. Sérstaklega á það við aðhald við kennara 

út frá verkefnavinnu. Stýrihópurinn er duglegur að minna á ýmis atriði sem 

bæta má og er auðvelt fyrir kennara að leita leiðsagnar hópsins ef á þarf að 

halda.  

Ljóst má þó vera út frá niðurstöðunum að betur mætti styðja við skólaliða 

Borgarhólsskóla og starf þeirra í Jákvæðum aga. Skólaliðarnir koma sterkari 

inn í stefnuna eftir því sem á líður innleiðingarferlið og hafa bæði viðhorf og 

samskipti við nemendur breyst til batnaðar og er það jákvætt. Rétt er að taka 

það fram að þótt talað sé um skólaliða sem heild er ljóst að einstaklingarnir 

innan hópsins eru jafn ólíkir og þeir eru margir. Ekki voru tekin viðtöl við 

skólaliðana og því hefur rannsakandi ekki sjónarhorn þeirra á Jákvæðan aga 

frá fyrstu hendi. 

5.3 Hversu vel þekkja foreldrar til stefnunnar? 

Niðurstöður spurningakönnunarinnar sem lögð var fyrir foreldra benda til 

þess að foreldrar þekki ekki nógu mikið til stefnunnar þrátt fyrir að um 70% 

foreldra telji sig hafa fengið einhvers konar kynningu á stefnunni. Kennarar 

sögðust aðspurðir ekki vita hversu mikið foreldrar þekktu til stefnunnar en 

sögðu þó ýmislegt hafa verið gert til þess að upplýsa foreldra. Kennarar töldu 

jafnframt að það væri mjög til bóta ef foreldrar þekktu til uppeldisstefnunnar 

og verkfæra hennar þar sem það gæti nýst foreldrum ekki síður en kennurum. 

Helsta annmarka á frekari fræðslu til foreldra töldu þeir vera að enginn 

starfsmaður skólans hefði réttindi til að halda foreldranámskeið í Jákvæðum 

aga.  

Í ljósi þessara niðurstaðna má telja að þörf sé á frekari kynningu fyrir 

foreldra og jafnvel námskeiði til þess að auka þekkingu þeirra á stefnunni enn 

frekar. Til þess að svo megi verða er mikilvægt að skólinn bregðist við og 

greiði aðgang kennara til frekari réttinda. 

Auk þess má velta fyrir sér hvort þær kynningar og upplýsingar sem 

foreldrar hafa fengið frá skólanum og starfsfólki hans séu ekki nógu 

upplýsandi og ítarlegar eða hvort foreldrar meðtaki ekki þær upplýsingar.  

Hvað svo sem veldur má þó ekki gleyma þeirri ábyrgð og skyldum sem 

foreldrar hafa varðandi samstarf þeirra við skólann og starfsfólk hans og geta 

þeir ekki ætlast til þess að vera eingöngu mataðir af upplýsingum frá 

skólanum (Mennta- og mennningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 45, 70–72; 
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Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum nr. 

1040/2011). Foreldrar þurfa að sýna frumkvæði og vilja til samstarfs, til 

dæmis með því að mæta á þær kynningar og fræðslufundi sem skólinn býður 

upp á og að lesa tölvupósta sem sendir eru. Ekki er hægt að tala um virkt 

samstarf milli heimilis og skóla ef einungis annar aðilinn er virkur og 

uppfyllir það tæplega ákvæði aðalnámskrárinnar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 72) né reglugerðarinnar um ábyrgð og 

skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum (nr. 1040/2011) um að 

foreldrar skuli taka virkan þátt í mótun skólasamfélagsins. 

Telja má því að brýnt sé að fá foreldra til aukins samstarfs um Jákvæðan 

aga ekki síst þar sem aukin hlutdeild foreldra í skólastarfi stuðlar að betri 

líðan barna þeirra líkt og segir í aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 70–72). Best væri því ef bæði foreldrar 

og skóli myndu mætast á miðri leið með því að sýna áhuga og vilja til 

samstarfs líkt og kveðið er á um í aðalnámskránni (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 70–72) og lögum um grunnskóla (nr. 

91/2008). Telja má að til þess að stefnan nýtist eins og best verður á kosið 

þurfi þátttaka foreldra að vera meiri. Best væri ef foreldrar gætu nýtt sér það 

sem Jákvæður agi hefur upp á að bjóða og fengju til þess leiðsögn.  

Ef litið er til niðurstaðna bæði foreldrakönnunarinnar og niðurstaðna úr 

viðtölum má telja að vilji sé til þess meðal meirihluta foreldra og kennara. 

Tveir þriðju foreldra telja sig þurfa frekari kynningu og hafa níu af hverjum 

tíu foreldrum jákvæð viðhorf til stefnunnar. 

Dæmi eru um að heimili og skóli vinni með sömu uppeldisstefnu og 

hlýtur það að vera töluverður kostur fyrir börnin og auka samræmi milli 

heimilis og skóla. Slíka fyrirmynd má meðal annars sjá í SMT-skólafærni þó 

að sú uppeldisstefna sé mjög ólík Jákvæðum aga (Anna Björnsdóttir og 

Margrét Sigmarsdóttir, 2009, bls. 14).  

5.4 Viðhorf og reynsla af Jákvæðum aga  

Fram kom að allir kennararnir í bæði rýnihóps- og einstaklingsviðtölunum, 

höfðu mjög jákvæð viðhorf til uppeldisstefnunnar Jákvæðs aga. Hún gefur 

þeim góð verkfæri í hendurnar og byggir mikið til á heilbrigðri skynsemi. 

Kennarar töldu upp fjölmarga kosti stefnunnar; til að mynda fannst þeim 

mikill kostur að nemendur læra að bera aukna ábyrgð á hegðun sinni, bera 
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virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum og leita lausna. Þá kom fram að 

kennararnir komu auga á ýmsa kosti sem snertu þá sjálfa svo sem að þeir séu 

meðvitaðri um það hvernig þeir koma fram við nemendur, samstarfsfólk og 

foreldra og þeir reyni að hafa samskiptin á jákvæðum nótum en ekki 

neikvæðum. Ef skoðaðar eru niðurstöður rannsóknar sem gerð var hérlendis 

árið 2012 um sýn sex grunnskólakennara á virðingu í starfi benda þær til þess 

að gagnkvæm virðing milli nemenda og kennara sé lykilatriði í góðum 

samskiptum þeirra á milli (Sigrún Erla Ólafsdóttir og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2013, bls. 9) og ef Jákvæður agi hefur stuðlað að slíkum 

samskiptum er það til merkis um að unnið sé að markmiðum stefnunnar en 

hún byggir eins og áður hefur komið fram á gagnkvæmri virðingu, 

umhyggju, festu og reisn (Nelsen, 2006, bls. 15–16).  

 Ef litið er til aðalnámskrárinnar (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013, bls. 42, 45, 88) má auk þess sjá ákvæði um að nemendur og starfsfólk 

skóla sýni virðingu, stuðli að jákvæðum skólabrag og að hegðun sé almennt 

til fyrirmyndar. Þar kemur fram að nemendur eigi að bera ábyrgð á hegðun 

sinni og læra að leita lausna. Því er ljóst að margt í uppeldisstefnunni 

Jákvæðum aga samræmist vel því sem fram kemur í aðalnámskránni.   

Allir kennararnir höfðu eins og áður sagði jákvæð viðhorf til stefnunnar 

og kom fram í einstaklingsviðtölunum að þeir væru ánægðir með að stefnan 

hafi verið innleidd. Svipaðar niðurstöður komu fram í foreldrakönnuninni 

varðandi viðhorf til stefnunnar en mikill meirihluti foreldra eða 88% var með 

frekar eða mjög jákvætt viðhorf til Jákvæðs aga. Jafnvel þó svo að 49% 

foreldra teldu sig þekkja fremur eða mjög lítið til stefnunnar. Um 66% 

foreldra töldu sig þurfa frekari kynningu á Jákvæðum aga. 

Áhugavert er að velta fyrir sér niðurstöðunum og hvers vegna viðhorf 

foreldra til stefnunnar er svona afgerandi jákvætt miðað við hve stór hluti 

foreldra segist þekkja Jákvæðan aga frekar eða mjög lítið.  

Getur verið að foreldrar beri traust til skólans og starfsfólks hans og treysti 

því að uppeldisstefnan sem skólinn vinnur með sé góð? 

Hver svo sem ástæðan mögulega er hlýtur það að vera góðs viti fyrir 

skólann og starfsfólk hans að svo stór hluti foreldra styðji við stefnuna og 

hafi til hennar jákvætt viðhorf. 
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5.5 Notkun stefnunnar 

Allir kennararnir bæði í einstaklingsviðtölunum og í rýnihópsviðtalinu 

sögðust nota uppeldisstefnuna Jákvæðan aga í starfi sínu en í 

rýnihópsviðtalinu kom fram að Jákvæður agi væri mest sýnilegur á yngsta 

stigi. Jafnframt taldi kennari í einstaklingsviðtali að Jákvæður agi og 

verkfærin væru einnig meira notuð á yngsta stigi en á eldri stigum.  

Mikill meirihluti foreldra eða 76% þeirra sem svöruðu 

spurningakönnuninni höfðu ekki orðið varir við að börn þeirra notuðu 

verkfæri Jákvæðs aga eða töldu þau ekki nota verkfærin og má því álykta að 

verkfærin séu almennt lítið sýnileg á heimilum.  

Svör þeirra 24% foreldra sem höfðu orðið varir við að börn þeirra notuðu 

verkfæri Jákvæðs aga renna stoðum undir niðurstöður viðtalanna. Þegar 

skoðuð eru opin svör þeirra má sjá að flestir þeirra áttu börn á yngsta stigi. Af 

einstaka verkfærum sem börnin notuðu var algengast að nefnt væri verkfærið 

að hafa heilann í hendi sér sem börnin nota þegar þau komast í uppnám en 

þau sýna það með því að rétta upp hönd (Dalskóli, e.d.; Nelsen o.fl., 2011, 

bls. 34–39). Einnig var minnst á krumpu Óla, tilfinningahjólið og 

lausnahjólið sem eru verkfæri sem eru mikið notuð og eru sýnileg í skólanum 

(sbr. Borgarhólsskóli, e.d.).  

Foreldrar barna á miðstigi sem höfðu orðið varir við að börn þeirra notuðu 

verkfæri Jákvæðs aga heima minntust einna helst á að börn þeirra ræddu um 

bekkjarfundi og væru meira lausnamiðuð, en mikil áhersla er einmitt lögð á 

að leita lausna á bekkjarfundum Jákvæðs aga (Nelsen, 2006, bls. 172).  

 Foreldrar barna á unglingastigi sem höfðu orðið varir við verkfæri 

Jákvæðs aga, minntust á að unglingarnir notuðu Jákvæðan aga þegar þeir 

rökræddu mál við foreldra og því virðist svo vera að eldri börnin noti mörg 

verkfæri sem þjálfuð eru á bekkjarfundum til dæmis rökræður (Charles, 2008, 

bls. 117; Nelsen o.fl., 1996, bls. 54). Töluvert er um að eldri nemendur biðji 

um að ákveðin málefni séu rædd á bekkjarfundum og er stundum orðið við 

því líkt og kennarar á miðstigi og unglingastigi minntust á. Færa má færa rök 

fyrir því að þar fái nemendur tækifæri til þess að láta skoðanir sínar í ljós og 

hafa áhrif  líkt og Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna (Umboðsmaður barna, 

2014) og aðalnámskrá grunnskóla kveða á um (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 44). 
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Mjög áhugavert og jákvætt er að sjá að nemendur á unglingastigi beiti 

rökræðum og gagnrýninni hugsun í samræðum sínum við foreldra og að það 

sé tengt Jákvæðum aga. Því líkt og niðurstöður rannsóknarinnar Starfshættir í 

grunnskólum benda til töldu hlutfallslega fæstir foreldrar og kennarar að 

skólar stæðu sig nógu vel í að efla rökhugsun og ályktunarhæfni nemenda, 

þegar spurt var um hversu vel mikilvægum þáttum væri sinnt í skólum 

(Amalía Björnsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014, bls. 54).  

Bæði á mið- og unglingastigi virðist því vera unnið að ýmsum ákvæðum 

aðalnámskrárinnar sem tengjast lykilhæfni til að mynda skapandi og 

gagnrýnni hugsun þar sem áhersla er lögð á að þroska hæfni nemenda í að 

leita lausna, draga ályktanir og beita rökum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 88). Einnig er verið að vinna samkvæmt 

ákvæðum Barnasáttmálans að því markmiði að leyfa rödd nemenda að 

heyrast (Umboðsmaður barna, 2014).  

Fram kom í niðurstöðum foreldrakönnunarinnar að þótt foreldrar barna á 

unglingastigi finni breytingu á líðan eða hegðun barna sinna voru þeir ekki 

vissir um hvað orsakaði breytinguna. Þeir gerðu sér ekki grein fyrir hvort það 

væri vinnan með Jákvæðan aga eða eitthvað annað. Af þessu má álykta að 

Jákvæður agi sé minna sýnilegur og áþreifanlegur á miðstigi og unglingastigi 

en á yngsta stigi og því getur verið erfiðara að meta hvaða áhrif stefnan hefur 

á nemendur í eldri bekkjum. Það kom einnig fram í einstaklingsviðtölunum 

við kennarana, að nemendur á miðstigi og unglingastigi verði þess ekki alltaf 

varir að verið sé að vinna með Jákvæðan aga og séu mögulega ekki alltaf 

meðvitaðir um að þeir séu að nota stefnuna. Þetta gæti haft áhrif á hversu 

sýnileg stefnan virðist vera eftir skólastigunum.  

Niðurstöður viðtalanna benda til þess að talsvert ólíkt sé hvernig unnið er 

með Jákvæðan aga eftir skólastigum. Á yngsta stigi er til að mynda útbúið 

svæði fyrir Jákvæða einveru en ekki á unglingastigi svo eitthvað sé nefnt. Ef 

bornar eru saman lýsingar kennara eftir stigum má sjá að nemendur á yngsta 

stigi hlakka til að fara á bekkjarfundi á meðan nemendur á unglingastigi eru 

sumir hverjir ekki með jákvæð viðhorf til stefnunnar og finnst sum verkefnin 

barnaleg. Auk þess virðist sem kennarar á miðstigi og unglingastigi hafi 

tilhneigingu til þess að sleppa verkfærum sem þeim reynist erfiðara að ná 

tökum á. Því má telja líklegt að skýringarnar á þeim mun sem fram kemur á 

sýnileika stefnunnar eftir skólastigum sé að töluverðu leyti að finna í 

framkvæmd stefnunnar í Borgarhólsskóla fremur en í stefnunni sjálfri. 
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Líklegt hlýtur að teljast að samræmis eigi að gæta í stefnunni á öllum stigum, 

þó að auðvitað hafi ólíkur aldur og þroski nemenda töluverð áhrif. Segja má 

að stefnan verði í raun það sem kennararnir gera úr henni og ef þeir nota 

einungis hluta verkfæra hennar er líklegt að töluvert vanti upp á 

framkvæmdina.  

5.6 Hverju hefur Jákvæður agi breytt?  

Þegar litið er til reynslu og viðhorfa bæði kennara og foreldra til þess hverju 

Jákvæður agi hefur breytt sést að þar ber mikið á milli. Kennararnir telja allir 

að breytingar hafi orðið í jákvæða átt varðandi samskipti, starfshætti og brag 

skólans. Þá telja þeir gott andrúmsloft ríkjandi í skólanum og í samskiptum 

innan hans. Starfsfólk skólans sé meðvitaðra um samskipti sín eftir að 

Jákvæður agi var innleiddur og reyni almennt að hafa þau á jákvæðum 

nótum. Kennararnir töldu vinnu sína við Jákvæðan aga hafa breytt því 

hvernig þeir koma fram við nemendur og telja þeir samskiptin einkennast af 

virðingu og umhyggju. Því má draga þá ályktun að markmið stefnunnar í 

skólanum sjálfum hafi að mestu leyti náðst (sbr. Nelsen, 2006, bls. 15–16).  

Þegar litið er til foreldrakönnunarinnar kom aftur á móti fram að rétt tæpur 

helmingur foreldra hafði fundið fyrir frekar litlum eða mjög litlum 

breytingum á starfi eða brag skólans. Meirihluti foreldra hafði ekki fundið 

fyrir breytingu á líðan og hegðun barna sinna eftir að Jákvæður agi var 

innleiddur. Því má ljóst vera að uppeldisstefnan Jákvæður agi er hvorki nógu 

sýnileg né áþreifanleg utan skólans eða fyrir foreldra. Þrátt fyrir að skólinn 

hafi upplýst foreldra um stefnuna á ýmsa vegu líkt og honum ber að gera 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 70–72)  

Telja má að skólabragur Borgarhólsskóla sem einkennist af jákvæðni, 

umhyggju og virðingu, sé til þess fallinn að nemendum líði vel í skólanum, 

séu öruggir og finni fyrir umhyggju líkt og Curwin og félagar (2008, bls. 10, 

216) telja ákjósanlegast. Þá virðist hann einnig falla vel að ákvæðum 

aðalnámskrár grunnskóla um æskilegan skólabrag (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 45).  

Fram kom sú skoðun í rýnihópsviðtalinu að minna væri um árekstra milli 

nemenda eftir að Jákvæður agi var innleiddur til dæmis eftir frímínútur. 

Mikill tími hafi áður farið í að leysa mál sem tengdust frímínútum en nú fari 

minni tími í þau og er það mjög jákvætt því ef litið er til rannsóknar sem kom 
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út árið 2009 fyrir menntamálaráðuneytið í samvinnu við OECD benda 

niðurstöður hennar til þess að 17–22% þess tíma sem nemendur hafa til 

ráðstöfunar fari í að halda uppi aga (Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. 

Björnsson, 2009, bls. 52, 60). Því er mjög jákvætt ef vinnan með Jákvæðan 

aga hefur dregið úr árekstrum og minni tími fari í að halda uppi aga. 

Ef litið er til fræðilegs bakgrunns þessarar ritgerðar sést að í grunnskólum 

þar sem minnst er um hegðunarvanda nemenda einkennist skólabragurinn af 

umhyggju, jákvæðni í garð nemenda og virðingu (Ingvar Sigurgeirsson og 

Ingibjörg Kaldalóns, 2006, bls. 21).  

Þó að ekki sé hægt að fullyrða um hversu lítið eða mikið er um erfiðleika 

varðandi hegðun nemenda í Borgarhólsskóla út frá þessari rannsókn má telja 

að jákvæður andi ríki í skólanum og vinnuumhverfið einkennist af virðingu 

og umhyggju.   
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6. Lokaorð 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að kanna hver viðhorf og reynsla 

bæði kennara og foreldra eru til uppeldisstefnunnar Jákvæðs aga í 

Borgarhólsskóla. Að auki var kannað hvort og þá hverju stefnan hefur breytt 

varðandi samskipti, starfshætti og brag skólans að mati kennara. 

Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar eru þær að uppeldisstefnan 

Jákvæður agi hefur haft jákvæð áhrif í Borgarhólsskóla að mati þeirra 

kennara sem þátt tóku í rannsókninni. Almennt töldu kennararnir sig vera 

meðvitaðri um samskipti sín við aðra eftir að Jákvæður agi var innleiddur og 

eru samskiptin jákvæðari. Meira samræmi er í vinnu kennara í skólanum 

öllum því sömu reglur og viðmið gilda alls staðar innan skólans og í 

stofnunum sem tengjast honum. Kennararnir sem þátt tóku í rannsókninni 

telja skólabraginn vera vinalegan, einkennast af umhyggju, jákvæðni og 

virðingu og að minna sé um árekstra milli nemenda eftir að Jákvæður agi var 

innleiddur.  

Viðhorf kennara í rannsókninni er jákvætt til uppeldisstefnunnar Jákvæðs 

aga og hefur innleiðing stefnunnar að mestu gengið vel. Kennararnir eru 

almennt mjög ánægðir með störf stýrihópsins sem stýrir starfi Jákvæðs aga 

og það aðhald sem hann veitir.     

Jákvæður agi er sýnilegastur á yngsta stigi og virðast nemendur á því stigi 

jafnframt móttækilegastir fyrir stefnunni. Viðhorf nemenda á unglingastigi er 

ekki alltaf jákvætt til stefnunnar og eru áhrif hennar ekki eins sýnileg hjá 

eldri nemendum skólans.  

Tæpur helmingur foreldra telur sig þekkja fremur lítið eða mjög lítið til 

Jákvæðs aga. Þriðjungur foreldra telur að þeir þarfnist frekari kynningar á 

stefnunni. Tæpur helmingur foreldra hefur fundið fyrir fremur litlum og mjög 

litlum breytingum á starfi eða brag skólans eftir að Jákvæður agi var 

innleiddur. Meirihluti foreldra hefur hvorki fundið fyrir breytingu á líðan 

barna sinna né hegðun. Athyglisvert er að mikill meirihluti foreldra hefur 

frekar jákvætt eða mjög jákvætt viðhorf til Jákvæðs aga.  

Niðurstöður foreldrakönnunarinnar benda til þess að leita þurfi leiða til að 

kynna Jákvæðan aga enn frekar fyrir foreldrum. Miðað við hversu jákvætt 
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viðhorf foreldra er til stefnunnar og hve hátt hlutfall foreldra telur sig þarfnast 

frekari kynningar má telja líklegt að foreldrar séu reiðubúnir að læra meira 

um Jákvæðan aga.  

Innleiðing breytinga í skólastarfi líkt og uppeldisstefnunnar Jákvæðs aga 

er lifandi ferli sem þróast stöðugt í samskiptum starfsfólks og nemenda. Því 

er mikilvægt að halda áfram vel utan um innleiðingu uppeldisstefnunnar og 

væri fróðlegt að sjá hvernig staðan verður eftir nokkur ár þegar nemendur 

sem hafa notað Jákvæðan aga frá upphafi grunnskólagöngu sinnar komast 

upp á unglingastig. Þá hefur stefnan væntanlega fest sig enn frekar í sessi í 

Borgarhólsskóla. Þá tel ég auk þess þörf á frekari rannsóknum á notkun og 

árangri mismunandi uppeldisstefna í íslenskum grunnskólum og hvernig þær 

stuðla að því að skólar vinni í anda grunnþátta og lykilhæfni aðalnámskrár 

grunnskóla og ekki síst hvernig þær uppfylla ákvæði reglugerðar um ábyrgð 

og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum sem og Barnasáttmálans. 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á uppeldisstefnunni Jákvæðum aga og er 

mér ekki kunnugt um að stefnan hafi verið rannsökuð í skólum hérlendis. Þó 

að ekki sé hægt að alhæfa út frá niðurstöðum rannsóknarinnar þar sem þær 

byggjast á túlkun minni vonast ég til þess að niðurstöðurnar geti nýst 

Borgarhólsskóla til frekari þróunar uppeldisstefnunnar Jákvæðs aga í 

skólanum. 
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Fylgiskjal 1. Beiðni um leyfi til gagnaöflunar og þátttöku í rannsókn. 

Janúar 2015 

Ágæti skólastjóri 

Ég undirrituð Dagbjört Erla Gunnarsdóttir, er M.Ed.–nemandi í 

menntunarfræði við Kennaradeild Háskólans á Akureyri. 

Ég er að vinna að meistaraprófsverkefni (30 ECTS) þar sem ég áforma að 

gera rannsókn á reynslu skólasamfélagsins í Borgarhólsskóla af 

uppeldisstefnunni Jákvæðum aga og óska ég eftir að fá samþykki þitt 

fyrir gagnasöfnun því tengdu við skólann. Tilgangur minn með 

rannsókninni er að kynnast Jákvæðum aga betur með því að rannsaka 

viðhorf og reynslu starfsmanna og foreldra í Borgarhólsskóla til 

uppeldisstefnunnar og hverju hún hefur skilað til skólasamfélagsins. 

Gagnasöfnunin felur í sér viðtöl við þrjá kennara, einn kennara af hverju 

skólastigi, rýniviðtal við starfshóp um Jákvæðan aga og að senda út 

spurningakönnun á netföng hluta foreldra nemenda við skólann.  

Rannsóknin verður einungis gerð í Borgarhólsskóla en með því að 

afmarka hana við einn skóla vonast ég til að fá dýpri innsýn í það hvernig 

agastefnan hefur áhrif á skólastarfið, starfsfólk skóla, nemendur og 

foreldra en ef unnið væri með gögn frá fleiri skólum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar geta einnig orðið gagnlegar fyrir skólann við 

áframhaldandi þróun Jákvæðs aga.  

Við öflun og úrvinnslu gagna er fyllsta trúnaðar heitið og verða 

persónuupplýsingar, svo sem nöfnum sem kunna að koma fram breytt til 

að koma í veg fyrir að upplýsingar verði hægt að rekja til einstakra 

þátttakenda í rannsókninni. Rannsóknin verður tilkynnt til 

Persónuverndar. 

Leiðsagnarkennari minn og ábyrgðarmaður er Rúnar Sigþórsson, 

prófessor við kennaradeild Háskólans á Akureyri, netfang: 

runar@unak.is, sími: 460–8573. 

 

 

Virðingarfyllst, 

_____________________________________ 

Dagbjört Erla Gunnarsdóttir 

Meistaranámsnemi við Háskólann á Akureyri  

ha080252@unak.is, sími: 464–2226.  



 

 

 

Með undirskrift þinni veitir þú leyfi skólans, fyrir gagnasöfnun til vinnu 

þessa verkefnis 

 

_____________________________________ 
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Fylgiskjal 2. Beiðni um þátttöku í rannsókn. 

Febrúar 2015 

Ágæti kennari 

Ég undirrituð Dagbjört Erla Gunnarsdóttir, er M.Ed.–nemandi í 

menntunarfræði við Kennaradeild Háskólans á Akureyri. 

Ég er að vinna að meistaraprófsverkefni (30 ECTS) þar sem ég áforma að 

gera rannsókn á reynslu skólasamfélagsins í Borgarhólsskóla af 

uppeldisstefnunni Jákvæðum aga. Tilgangur minn með rannsókninni er að 

kynnast Jákvæðum aga betur með því að rannsaka viðhorf og reynslu 

starfsmanna og foreldra í Borgarhólsskóla til uppeldisstefnunnar og hverju 

hún hefur skilað til skólasamfélagsins. Gagnasöfnunin felur í sér viðtöl við 

þrjá kennara, einn kennara af hverju skólastigi, rýniviðtal við starfshóp um 

Jákvæðan aga og að senda út spurningakönnun á netföng hluta foreldra 

nemenda við skólann.  

Þar sem þú ert hluti af starfshópi um Jákvæðan aga í Borgarhólsskóla vil 

ég óska eftir þátttöku þinni í rýnihópsviðtal. Ástæða þess að ég vel að taka 

rýnihópsviðtal við starfshópinn er sú að ég tel að þið búið yfir miklum 

upplýsingum um efnið og séuð leiðandi aðilar í skólanum um stefnuna. Með 

því að taka viðtal við hóp er tilgangurinn að ná fram eðlilegri og fjölbreyttri 

umræðu um uppeldisstefnuna Jákvæðan aga.   

Þær upplýsingar sem þú veitir eru trúnaðarupplýsingar og verða einungis 

notaðar í þessu verkefni. Nöfnum sem kunna að koma fram verður breytt svo 

ekki sé hægt að rekja upplýsingar til þín og verður upptökunni eytt eftir 

afritun. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar. 

Rannsóknin verður einungis gerð í Borgarhólsskóla en með því að 

afmarka hana við einn skóla vonast ég til að fá dýpri innsýn í það hvernig 

agastefnan hefur áhrif á skólastarfið, starfsfólk skóla, nemendur og foreldra 

en ef unnið væri með gögn frá fleiri skólum. Niðurstöður rannsóknarinnar 

geta einnig orðið gagnlegar fyrir skólann við áframhaldandi þróun Jákvæðs 

aga.  

Leiðsagnarkennari minn og ábyrgðarmaður er Rúnar Sigþórsson, 

prófessor við kennaradeild Háskólans á Akureyri, netfang: runar@unak.is, 

sími: 460 – 8573. 

 

Virðingafyllst, 



 

Dagbjört Erla Gunnarsdóttir, netfang: ha080252@unak.is, sími: 464–

2226. 
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Fylgiskjal 3. Beiðni um þátttöku í könnun. 

Mars 2015 

Ágæta foreldri  

Ég undirrituð Dagbjört Erla Gunnarsdóttir, er M.Ed.–nemandi í 

menntunarfræði við kennaradeild Háskólans á Akureyri. 

Ég er að vinna að meistaraprófsverkefni sem felur í sér rannsókn á reynslu 

skólasamfélagsins í Borgarhólsskóla af uppeldisstefnunni Jákvæðum aga. 

Tilgangur minn með rannsókninni er að kynnast Jákvæðum aga betur með 

því að rannsaka viðhorf og reynslu starfsmanna og foreldra í Borgarhólsskóla 

til uppeldisstefnunnar og mat þeirra á hverju hún hefur skilað til 

skólasamfélagsins. Þess er vænst að niðurstöður rannsóknarinnar geti orðið 

gagnlegar fyrir skólann við áframhaldandi þróun Jákvæðs aga.  

Gagnasöfnunin felur í sér viðtöl við þrjá kennara, einn kennara af hverju 

skólastigi, rýniviðtal við starfshóp um Jákvæðan aga og rafræna 

spurningakönnun til hluta foreldra nemenda við skólann.  

Mér þætti vænt um, kæra foreldri, ef þú gætir gefið þér nokkrar mínútur til 

þess að svara spurningum í foreldrakönnuninni. Þær upplýsingar sem þú 

veitir verða einungis notaðar í þessu verkefni og er könnunin nafnlaus. Við 

öflun og úrvinnslu gagna er fyllsta trúnaði heitið. Skólastjóri Borgarhólsskóla 

hefur gefið leyfi fyrir þátttöku skólans og hefur rannsóknin verið tilkynnt til 

Persónuverndar.  

Til þess að taka þátt í könnuninni smellir þú á þennan link: 

https://www.surveymonkey.com/s/RMQPC6M Einungis ætti að taka um 5–

10 mínútur að svara könnuninni. 

Leiðsagnarkennari minn og ábyrgðarmaður er Rúnar Sigþórsson, 

prófessor við kennaradeild Háskólans á Akureyri. 

Ef þú óskar frekari upplýsinga má hafa samband við mig í síma 464–2226 

eða með tölvupósti á netfangið ha080252@unak.is, eða Rúnar í síma 460–

8573 eða með tölvupósti á netfangið runar@unak.is 

 

Virðingafyllst, 

Dagbjört Erla Gunnarsdóttir.  

 

 



 

Fylgiskjal 4. Viðtalsrammi. 

20. febrúar 2015 

Þetta viðtal er tekið upp og er í samtalsformi. Upplýsingar sem þið veitið eru 

trúnaðarupplýsingar og verða einungis notaðar í þessu verkefni. Nöfnum sem 

kunna að koma fram verður breytt svo ekki sé hægt að rekja upplýsingar til 

ykkar og verður upptökunni eytt eftir afritun.   

 

1. Ég ætla að biðja ykkur að fara kynningarhring og segja hvað þið heitið 

og hvert starf ykkar innan skólans er.  

 Hversu lengi hafið þið starfað í skólanum og hafið þið 

starfsreynslu úr öðrum skólum? 

2. Hvaða hlutverk hefur þessi starfshópur um Jákvæðan aga og fyrir hvað 

stendur hann? 

 Hvernig hefur ykkur gengið að takast á við hlutverk ykkar og 

hvaða stuðning hafið þið fengið til þess? Finnst ykkur þið hafa 

nægan stuðning? 

 Hvernig viðhorf teljið þið starfsmenn skólans almennt hafa til 

uppeldisstefnunnar Jákvæðs aga í tengslum við vinnu hópsins?  

3. Segið mér hvernig var stefnan kynnt starfsfólki? Hvernig var ákvörðun 

tekin um að taka stefnuna upp og hver/jir tóku hana? Vitið þið af 

hverju þessi stefna var valin fremur en aðrar? 

 Voru einhverjar efasemdir meðal starfsfólks um hana og ef 

svo var hvernig var unnið með þær? Hvernig var starfsfólk 

menntað til (kennt til) að taka stefnuna upp? Hvaða stuðning 

fékk það og fær í dag?  

 Fá allir starfsmenn eins kennslu á uppeldisstefnunni? 

Hvernig eru nýir starfsmenn settir inn í stefnuna?  

 Hafa foreldrar fengið kynningu á jákvæðum aga, eru þeir 

meðvitaðir um stefnuna og hvað hún stendur fyrir að ykkar 

mati? Hversu mikilvægt er að þeir þekki til hennar? 
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4. Hverjir eru helstu kostir og takmarkanir Jákvæðs aga að ykkar mati?  

 Getið þið gefið mér dæmi?  

 Er eitthvað sem ykkur finnst vanta í stefnuna eða þyrfti að 

bæta í tengslum við hana? 

 Hver er ykkar upplifun af að fylgja slíkri stefnu og vinna 

með hana í starfi ykkar?  

 Finnst ykkur slíkar stefnur mikilvægar í skólastarfinu 

almennt?  

 Hafið þið og aðrir starfsmenn í höndunum nógu góð verkfæri 

til að vinna með aga og agastjórnun í stefnunni og hvernig 

þá?  

5. Er Jákvæður agi og verkfæri stefnunnar mikið notuð í daglegum 

samskiptum?  

 Hvar? Bara í skólastofum? Í öllum skólanum?  

 Hvernig er unnið með stefnuna í daglegu starfi og hversu 

meðvitaðir eru kennarar og aðrir starfsmenn um vinnubrögð 

Jákvæðs aga? 

 Hversu mikið leggja þeir sig fram um að vinna eftir 

stefnunni? 

 Er unnið eins með Jákvæðan aga á öllum skólastigum eða á 

mismunandi hátt?  og ef unnið er á ólíkan hátt hvernig þá?       

6. Teljið þið að breyting hafi orðið á skólabragnum eftir að Jákvæður agi 

var innleiddur í skólann? Ef svo er hverju hefur Jákvæður agi breytt 

að ykkar mati í skólastarfinu og á hvaða hátt? Varðandi: 

 Samskipti innan skólans, milli starfsfólks, milli nemenda, 

milli nemenda og kennara?  

 Starfshætti?  

 Skólabrag?   

Hvernig mynduð þið lýsa skólabrag Borgarhólsskóla núna?  

Er eitthvað sem þið viljið bæta við? 

 

Þakka ykkur fyrir. 

 



 

Fylgiskjal 5. Spurningakönnun. 

Spurningakönnun um viðhorf foreldra til uppeldisstefnunnar Jákvæðs aga. 

Þér er hvorki skylt að svara einstökum spurningum eða spurningalistanum í 

heild og farið verður með öll svör sem trúnaðarmál. Ef þú hefur ekki skoðun 

eða spurningin á ekki við máttu sleppa henni. 

 

1. Á hvaða skólastigi er barn þitt/börn þín? (það má krossa við fleiri en 

einn valmöguleika ef það á við) 

•  Yngsta stigi  

•  Miðstigi  

•  Unglingastigi 

 

2. Hefur þú fengið kynningu á uppeldisstefnunni Jákvæðum aga? 

•  Já     

•  Nei 

 

3. Ef já, þá hvernig? (Það má krossa við fleiri en einn valmöguleika ef 

það á við) 

•  Í tölvupósti frá skólastjórnendum 

•  Í tölvupósti, frá umsjónarkennara (svo sem föstudagspósti) 

•  Í foreldraviðtölum 

•  Fengið kynningu í skólanum 

•  Á heimasíðu skólans 

•  Með öðrum leiðum, nefnið dæmi:  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

4. Hversu mikið eða lítið, þekkir þú til uppeldisstefnunnar Jákvæðs aga? 

•  Mjög mikið 

•  Frekar mikið 

•  Töluvert 

•  Frekar lítið 

•  Mjög lítið 

 

5. Hversu oft eða sjaldan er minnst á Jákvæðan aga í föstudagspósti frá 

umsjónarkennara barns þíns? 
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•  Vikulega að jafnaði 

•  Hálfsmánaðarlega að jafnaði 

•  Mánaðarlega að jafnaði 

•  Einu sinni í mánuði eða sjaldnar 

 

6. Hversu miklum eða lítlum breytingum hefur þú fundið fyrir á starfi eða 

brag skólans eftir að Jákvæður agi var tekinn upp? 

•  Mjög miklum 

•  Frekar miklum 

•  Töluverðum 

•  Frekar lítlum 

•  Mjög lítlum 

 

7. Hefurðu fundið fyrir breytingum á líðan barns þíns eftir að Jákvæður 

agi var tekinn upp í skólanum? 

•  Já 

•  Nei 

 

 Ef já, nefndu dæmi um slíkt? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

8. Hefurðu fundið fyrir breytingum á hegðun barns þíns eftir að Jákvæður 

agi var tekinn upp í skólanum? 

•  Já 

•  Nei 

 

 Ef já, nefndu dæmi um slíkt? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

9. Hversu jákvætt eða neikvætt er viðhorf þitt til uppeldisstefnunnar 

Jákvæðs aga? 

•  Mjög jákvætt 

•  Frekar jákvætt 

•  Hvorki jákvætt né neikvætt 

•  Frekar neikvætt 



 

•  Mjög neikvætt 

 

10. Hefur barn þitt, notað einhver verkfæri Jákvæðs aga heima fyrir? 

•  Já      

•  Nei     

•  Ekki með minni vitund 

Ef já: Hvaða verkfæri notaði barnið? Lýstu því í stuttu máli:  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

11. Hvert er kyn þitt? 

•  Kona 

•  Karl  

 

12.  Hvaða ár ert þú fædd/ur?   _______________________ 

 

13. Telur þú þig hafa þörf á að fá frekari kynningu á Jákvæðum aga? 

•  Já      

•  Nei     

Ef já: Hvers konar kynningu myndir þú vilja fá? 

______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 


